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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

  

 EUROOPA PARLAMENT 2014–2019 

 

Õiguskomisjon 
 

23.7.2014 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 

PÕHJENDATUD ARVAMUS 

SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Leedu Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid 

karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta 

 (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) 

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 

artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Leedu Vabariigi Seim on saatnud lisatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud ettepaneku 

kohta võtta vastu direktiiv.  

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

 

LEEDU VABARIIGI SEIM 
 

 RESOLUTSIOON, 
MILLES KÄSITLETAKSE PÕHJENDATUD ARVAMUST  

SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTTE VÕIMALIKU RIKKUMISE KOHTA SEOSES  
EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEKUGA  

VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 
TOLLIEESKIRJADE RIKKUMISI JA ASJAOMASEID KARISTUSI KÄSITLEVA  

LIIDU ÕIGUSRAAMISTIKU KOHTA COM(2013) 884 
 

 

 

Leedu Vabariigi Seim,  

Seimi statuudi artikli 180 alusel, olles arutanud Leedu Seimi Euroopa asjade komisjoni 

järeldusi subsidiaarsuse põhimõtte võimaliku rikkumise kohta seoses Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi ettepanekuga tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva 

liidu õigusraamistiku kohta COM(2013) 884, 

kiidab heaks Leedu Seimi Euroopa asjade komisjoni järelduse subsidiaarsuse põhimõtte 

võimaliku rikkumise kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekuga 

tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta 

COM(2013) 884. 
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 ET 

LEEDU VABARIIGI SEIM 
EUROOPA ASJADE KOMISJONI JÄRELDUS 

 

SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTTE VÕIMALIKU RIKKUMISE KOHTA SEOSES 
EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEKUGA VÕTTA VASTU EUROOPA 

PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV TOLLIEESKIRJADE RIKKUMISI JA 
ASJAOMASEID KARISTUSI KÄSITLEVA LIIDU ÕIGUSRAAMISTIKU KOHTA 

COM(2013) 884  
 

 

Dokument nr ES-14-51  

 

9. juuli 2014 nr 100-P-71 

 

ELi seadusandliku ettepaneku võimaliku vastuolu kohta subsidiaarsuse põhimõttega: 

Euroopa asjade komisjon, 

 

olles kaalunud Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku 

kohta COM(2013) 884 (edaspidi „ettepanek”), millega kehtestatakse liidu tollieeskirjade 

rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev õigusraamistik,  

olles tutvunud Seimi Euroopa asjade komisjoni järeldusega ettepaneku kohta, jagades 

Euroopa asjade komisjoni seisukohta, et ettepanekuga kavandatud karistuste määra 

kehtestamine, mittesüülise vastutuse rakendamise sätestamine ja vastutusega seotud 

rikkumiste määratlused viitavad juba olemuslikult kriminaalvastutuse elementidele, 

olenemata õigusliku aluse valikust (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 33), mis eeldab, 

et ettepaneku eesmärk on ühtlustada haldusvastutust, ühtlasi jagades kahtlusi seoses 

ettepaneku võimaliku negatiivse mõjuga ja eriti seoses selles ette nähtud karistuste määra ja 

mittesüülise vastutuse mõjuga põhiõigustele, mis on sätestatud eelkõige Euroopa inimõiguste 

ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, mille osalised on kõik ELi liikmesriigid ja millega 

EL ise soovib liituda, ning jagades seisukohta, et juhul, kui ettepanek vastu võetakse ja 

siseriiklikku õigusesse üle võetakse, on sellel märkimisväärne mõju siseriiklikule 

haldusõigusele ja kriminaalõigusele, 

 

võttes arvesse Seimi eelarve- ja rahanduskomisjoni järeldust, 

 

olles hinnanud Seimi õigusosakonna ja justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õigusaktidega 

tegeleva osakonna järeldusi ettepaneku kohta,  

 

märkides, et ettepaneku lähtealus on tollikoostöö süvendamine liikmesriikide ning 

liikmesriikide ja komisjoni vahel vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 33, kuigi sisuliselt 

püütakse ettepanekuga tagada raamistiku kehtestamine, mis hõlmab liidu tollialastest 

õigusaktidest tulenevate teatavate kohustuste täitmata jätmise eest kohaldatavaid karistusi, 

rakendades seega liidu tollialased õigusaktid ja töötades nende asjakohase jõustamise nimel, 

st ühtlustada liidu tollialaste õigusaktide täitemeetmed, mida seni on reguleeritud 

liikmesriikide siseriiklike õigusaktidega, ning 
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leides, et ELi toimimise lepingu artikkel 33 on asjakohane õiguslik alus selliste ELi 

õigusaktide jaoks, mille ainus või peamine eesmärk on laiendada tollikoostööd liikmesriikide 

ning liikmesriikide ja komisjoni vahel; 

 

olles hinnanud järgmisi komisjoni määratletud eesmärke: 1) tagada liidu rahvusvaheliste 

kohustuste edasine täitmine; 2) sätestada liidu raamistik tollialaste õigusaktide ühtseks 

jõustamiseks rikkumiste ja karistuste osas; 3) anda tolliliidu piires ettevõtjatele võrdsemad 

võimalused, ning teinud järelduse, et need on üksnes kaudselt seotud liikmesriikide ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahelise koostööga, mistõttu ettepaneku õiguslik alus (ELi 

toimimise lepingu artikkel 33) ei anna liidule volitusi võtta meetmeid raamistiku 

kehtestamiseks, milles käsitletakse liidu tollieeskirjade rikkumisi ja sätestatakse karistused 

nende rikkumiste eest,  

 

arvestades asjaolu, et ei ole võimalik väita, et ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega, eriti kui see ei järgi pädevuse andmise põhimõtet, mille kohaselt on liidu 

tegevus ette nähtud üksnes juhul, kui aluslepingutes on selleks sätestatud õiguslik alus, 

 

märkides, et ettepaneku eesmärki – jõuda liidu tollieeskirjade tõhusa rakendamise ning 

korrektse ja üldise jõustamiseni – ei täideta, sest ettepaneku põhjenduses 6 on öeldud, et 

„käesoleva direktiiviga ei määrata kindlaks, kas liikmesriigid peaksid nende tollieeskirjade 

rikkumiste suhtes kohaldama haldus- või kriminaalkaristusi”, seega käsitletakse 

tollieeskirjade rikkumisi liidu piires väga erinevalt ka edaspidi, st iga konkreetse juhtumi 

puhul rakendavad liikmesriigid erinevat laadi ja erineva raskusastmega karistusi,  

 

arvestades, et Euroopa Komisjon ei ole suutnud piisavalt põhjendada seda, et tollieeskirjade 

rikkumiste ühise nimekirja koostamine ning karistuste liigi ja raskusastme kindlaks 

määramine liidu tasandil oleks möödapääsmatu koostöö laiendamiseks liikmesriikide 

tolliasutuste ning tolliasutuste ja komisjoni vahel, 

 

otsustab, et  

Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta 

COM(2013) 884 ei pruugi olla kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 


