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KANSALLISEN PARLAMENTIN 
PERUSTELTU LAUSUNTO 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Liettuan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin 

oikeudellisesta kehyksestä 

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

 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Liettuan parlamentti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 

direktiiviksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

LIETTUAN TASAVALLAN PARLAMENTTI 

 

PÄÄTÖSLAUSELMA 

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA  

JOKA KOSKEE TULLIRIKKOMUKSIA JA -SEURAAMUKSIA KOSKEVASTA 

UNIONIN OIKEUDELLISESTA KEHYKSESTÄ  

ANNETUN EUROOPAN KOMISSION EHDOTUKSEN  

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI COM(2013)0884 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN  

MUKAISUUTTA 

 

 

 

Liettuan tasavallan parlamentti  

hyväksyy Liettuan tasavallan parlamentin työjärjestyksen 180 artiklan mukaisesti ja 

tarkasteltuaan parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan päätöstä mahdollisesta 

toissijaisuusperiaatteen rikkomisesta Euroopan komission ehdotuksella Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin 

oikeudellisesta kehyksestä COM(2013)0884 

Liettuan parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan päätöksen mahdollisesta 

toissijaisuusperiaatteen rikkomisesta Euroopan komission ehdotuksella Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin 

oikeudellisesta kehyksestä COM(2013)0884. 
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LIETTUAN TASAVALLAN PARLAMENTTI 

EUROOPPA-ASIOISTA VASTAAVAN VALIOKUNNAN PÄÄTÖS 

 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN MAHDOLLISESTA NOUDATTAMATTA 

JÄTTÄMISESTÄ EUROOPAN KOMISSION EHDOTUKSESSA EUROOPAN 

PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI TULLIRIKKOMUKSIA JA -

SEURAAMUKSIA KOSKEVASTA UNIONIN OIKEUDELLISESTA KEHYKSESTÄ 

COM(2013)0884  

 

 

Asiakirja nro ES-14-51  

 

9. heinäkuuta 2014 nro 100-P-71 

 

EU:n lainsäädäntöehdotuksen yhdenmukaisuus toissijaisuusperiaatteen kanssa: 

Eurooppa-asioiden valiokunta 

 

on tarkastellut Euroopan komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä 

COM(2013)0884 (jäljempänä ehdotus), jolla luodaan unionin tullilainsäädäntöön kohdistuvia 

rikkomuksia koskeva kehys ja asetetaan kyseisiä rikkomuksia koskevat seuraamukset, 

 

on tarkastellut Liettuan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan päätöstä ja yhtyy 

valiokunnan näkemykseen siitä, että seuraamusten ehdotettu taso, tiukasti sovellettava 

vastuuvelvollisuus ja rikkomusten ehdotetut määritelmät sisältävät itsessään 

rikosoikeudellista vastuuta koskevia osatekijöitä, jotka eivät riipu valitusta oikeusperustasta 

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 33 artikla (jäljempänä SEUT), jolloin 

oletuksena on, että ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan hallinnollista vastuuta, ja on 

samaa mieltä epäilyistä, jotka koskevat ehdotuksen mahdollisia vastakkaisia vaikutuksia, 

erityisesti seuraamusten tason ja siihen liittyvän tiukan vastuuvelvollisuuden vaikutuksia 

perusoikeuksiin, joista on määrätty etenkin yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi, jonka osapuolia kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ja johon myös 

EU itse haluaa liittyä, ja katsoo, että ehdotuksen, jos se hyväksytään, saattamisella osaksi 

kansallista lainsäädäntöä, on merkittävä vaikutus sekä kansalliseen hallinto-oikeuteen että 

rikosoikeuteen, 

 

ottaa huomioon Liettuan parlamentin budjetti- ja talousvaliokunnan päätöksen, 

 

on arvioinut Liettuan parlamentin oikeudellisten asioiden osaston sekä oikeusministeriön 

Eurooppa-oikeuden osaston ehdotusta koskevat johtopäätökset,  

 

panee merkille, että ehdotus perustuu jäsenvaltioiden väliseen sekä jäsenvaltioiden ja 

komission väliseen tulliyhteistyön lujittamiseen, kuten SEUT-sopimuksen 33 artiklassa 

esitetään, vaikkakin ehdotuksella pyritään pohjimmiltaan varmistamaan kehyksen luominen 

unionin tullilainsäädännöstä johtuvien tiettyjen velvoitteiden rikkomisesta aiheutuville 

seuraamuksille, jolloin pannaan täytäntöön unionin tullilainsäädäntö ja tuetaan sen 

asianmukaista täytäntöönpanoa eli yhdenmukaistetaan unionin tullilainsäädännön 
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täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka ovat tähän asti kuuluneet jäsenvaltioiden kansallisen 

lainsäädännön piiriin, ja 

 

katsoo, että SEUT-sopimuksen 33 artikla on tarkoituksenmukainen oikeusperusta sellaiselle 

EU:n lainsäädännölle, jonka ainoa tai pääasiallinen pyrkimys on edistää tulliyhteistyötä 

jäsenvaltioiden välillä ja/tai jäsenvaltioiden ja komission välillä, 

 

on arvioinut seuraavia komission erittelemiä tavoitteita: 1) varmistetaan unionin 

kansainvälisten velvoitteiden parempi täyttäminen 2) luodaan unionin kehys 

tullilainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa varten rikkomusten ja seuraamusten osalta 

3) edistetään tulliliiton taloudellisten toimijoiden yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia ja ottaen 

huomioon, että ne liittyvät ainoastaan epäsuorasti jäsenvaltioiden väliseen ja jäsenvaltioiden 

ja komission väliseen tulliyhteistyöhön, joten valittu oikeusperusta (SEUT-sopimuksen 

33 artikla) ei mahdollista, että unioni ryhtyy toimiin luodakseen unionin tullilainsäädännön 

rikkomuksia koskevan kehyksen ja asettaakseen kyseisiä rikkomuksia koskevat seuraamukset,  

 

katsoo, ettei ehdotuksen voida väittää noudattavan toissijaisuusperiaatetta erityisesti sen 

vuoksi, ettei siinä noudateta annetun toimivallan periaatetta, jonka mukaan unioni toimii 

ainoastaan, jos perussopimuksissa on toimintaa koskeva oikeusperusta, 

 

panee merkille, että ehdotuksen tavoitetta saavuttaa unionin tullilainsäädännön tehokas, 

asianmukainen ja yhdenmukainen täytäntöönpano ei saavuteta, koska ehdotuksen johdanto-

osan 6 kappaleessa todetaan, että "Tässä direktiivissä ei määritetä, olisiko jäsenvaltioiden 

sovellettava hallinnollisia vai rikosoikeudellisia seuraamuksia kyseisiin tullirikoksiin", joten 

tullilainsäädännön rikkomusten käsittely säilyy hyvin erilaisena unionissa eli jäsenvaltioissa 

asetettavat seuraamukset kussakin tapauksessa eroavat luonteeltaan ja ankaruudeltaan,  

 

katsoo, että Euroopan komissio ei ole onnistunut riittävällä tavalla perustelemaan sitä, että 

tullilainsäädännön rikkomusten yhteisen luettelon laatiminen ja tällaisista rikkomuksista 

aiheutuvien seuraamusten vahvistaminen unionissa on välttämätön väline, jotta voidaan 

edistää unionin tulliviranomaisten välistä sekä tulliviranomaisten ja komission välistä 

yhteistyötä unionissa, 

 

ja päättää näin ollen, että 

Euroopan komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä 

COM(2013)0884 jätetään mahdollisesti noudattamatta toissijaisuusperiaatetta. 

 

 


