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Teis÷s reikalų komitetas 
 

23.7.2014 

PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONö DöL 

SUBSIDIARUMO 

Tema: Lietuvos Respublikos Seimo pagrįsta nuomon÷ d÷l pasiūlymo d÷l Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l Sąjungos muitų teis÷s pažeidimų ir sankcijų 

teisin÷s sistemos 

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

 

Pagal Protokolo Nr. 2 d÷l subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teis÷kūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, d÷l kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Lietuvos Respublikos Seimas pateik÷ pridedamą pagrįstą nuomonę d÷l min÷to pasiūlymo d÷l 

direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teis÷s reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 
 

REZOLIUCIJA 
DöL PAGRĮSTOS NUOMONöS DöL EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMO DöL 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS DöL SĄJUNGOS MUITŲ 
TEISöS PAŽEIDIMŲ IR SANKCIJŲ TEISINöS SISTEMOS NR. KOM (2013) 884 

PRIEŠTARAVIMO SUBSIDIARUMO PRINCIPUI 
 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,  

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 180
6
 straipsniu, apsvarstęs Lietuvos 

Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto išvadą „D÷l Europos Komisijos pasiūlymo d÷l 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l Sąjungos muitų teis÷s pažeidimų ir sankcijų 

teisin÷s sistemos Nr. KOM (2013) 884 galimo prieštaravimo subsidiarumo principui“, 

patvirtina Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto išvadą „D÷l Europos 

Komisijos pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l Sąjungos muitų teis÷s 

pažeidimų ir sankcijų teisin÷s sistemos Nr. KOM (2013) 884 galimo prieštaravimo 

subsidiarumo principui“. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 
EUROPOS REIKALŲ KOMITETAS 

 
IŠVADA 

 

DöL EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMO DöL EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVOS DöL SĄJUNGOS MUITŲ TEISöS PAŽEIDIMŲ IR 

SANKCIJŲ TEISINöS SISTEMOS, NR. KOM(2013) 884 GALIMO 
PRIEŠTARAVIMO SUBSIDIARUMO PRINCIPUI  

 

 

Dokumento Nr.: ES-14-51  

 

2014 m. liepos 9 d. Nr. 100-P-71 

 

D÷l pasiūlymo priimti ES teis÷s aktą galimo prieštaravimo subsidiarumo principui: 

Europos reikalų komitetas, 

 

išnagrin÷jęs Europos Komisijos pasiūlymą d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l 

Sąjungos muitų teis÷s pažeidimų ir sankcijų teisin÷s sistemos, Nr. KOM (2013) 884 (toliau – 

pasiūlymas), kuriuo nustatoma Sąjungos muitų teis÷s aktų pažeidimų sistema ir numatomos 

už tuos pažeidimus skirtinos sankcijos, 

susipažinęs su Seimo Teis÷s ir teis÷tvarkos komiteto išvada d÷l pasiūlymo, pritardamas 

komiteto nuomonei, kad, siūlomų nustatyti sankcijų dydžiai, atsakomyb÷s be kalt÷s (angl. 

strict liability) taikymo numatymas bei siūlomų veiksmų, už kuriuos būtų taikoma 

atsakomyb÷, apibr÷žimai per se implikuoja baudžiamosios atsakomyb÷s elementus nepaisant 

to, kad pasirinktas teisinis pagrindas (Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo (toliau – 

SESV) 33 straipsnis) suponuoja, kad pasiūlymu siekiama harmonizuoti būtent administracinę 

atsakomybę, taip pat abejon÷ms d÷l pasiūlymo, ypač jame numatytų sankcijų dydžių bei 

atsakomyb÷s be kalt÷s (angl. strict liability) nustatymo, galimo neigiamo poveikio 

pagrindin÷ms teis÷ms, įtvirtintoms, visų pirma, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencijoje, kurios šalys yra visos ES valstyb÷s nar÷s ir kurios šalimi siekia būti ir 

pati ES, bei nuomonei, kad pasiūlymo, jeigu jis bus priimtas, perk÷limas į nacionalinę teisę 

tur÷s ženklų poveikį tiek nacionalinei administracinei, tiek baudžiamajai teisei, 

 

atsižvelgęs į Seimo Biudžeto ir finansų komiteto išvadą d÷l pasiūlymo, 

 

įvertinęs Seimo kanceliarijos Teis÷s departamento išvadas ir Europos teis÷s departamento prie 

Teisingumo ministerijos išvadas d÷l pasiūlymo,  

 

pažym÷damas, kad pasiūlymas, grindžiamas SESV 33 straipsnyje minimu valstybių narių 

tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimo muitinių darbo srityje gerinimu, nors iš 

esm÷s pasiūlymu siekiama – užtikrinti, kad būtų nustatyta sankcijų už pareigų, kylančių iš 

Sąjungos muitų teis÷s aktų, vykdymo pažeidimus skyrimo sistema, taip įgyvendinant 

Sąjungos muitų teis÷s aktus ir siekiant tinkamo jų vykdymo, t. y. harmonizuoti iki šiol 

valstybių narių nacionalin÷s teis÷s taikymo srityje buvusias Sąjungos muitų teis÷s aktų 



 

PE537.176v01-00 4/4 NP\1032023LT.doc 

LT 

užtikrinimo priemones, ir 

 

laikydamasis nuomon÷s, kad SESV 33 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas tokiems ES 

teis÷s aktams, kurių nuostatų vienintelis ar pagrindinis tikslas yra pagerinti valstybių narių 

muitinių bendradarbiavimą ir (ar) jų bei Komisijos bendradarbiavimą; 

 

įvertinęs Komisijos nurodytus pasiūlymo tikslus – 1) užtikrinti tolesnį Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų laikymąsi; 2) numatyti vienodo muitų teis÷s aktų vykdymo užtikrinimo, 

susijusio su pažeidimais ir sankcijomis, Sąjungos sistemą; 3) dar labiau suvienodinti sąlygas 

ekonomin÷s veiklos vykdytojams muitų sąjungoje ir darydamas išvadą, kad jie yra tik 

netiesiogiai susiję su valstybių narių muitinių tarpusavio bendradarbiavimu ar jų 

bendradarbiavimu su Komisija, tad pasirinktas pasiūlymo teisinis pagrindas (SESV 33 

straipsnis) Sąjungai nesuteikia teis÷s imtis veiksmų nustatant Sąjungos muitų teis÷s aktų 

pažeidimų sistemą ir numatant už tuos pažeidimus skirtinas sankcijas,  

 

manydamas, kad negalima tvirtinti, jog pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą, kai jis, 

visų pirma, neatitinka suteikimo principo, numatančio, kad Sąjunga gali imtis veiksmų tik tuo 

atveju, jeigu teisinį pagrindą jų imtis numato Sutartys, reikalavimų, 

 

atkreipdamas d÷mesį į tai, kad pasiūlymo tikslas - veiksmingai įgyvendinti su muitų sąjunga 

susijusius Sąjungos muitų teis÷s aktus ir teisingiau bei vienodžiau užtikrinti jų vykdymą - 

nebus pasiektas, kadangi pasiūlymo 6 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad „direktyvoje 

n÷ra nustatyta, ar už tuos muitų teis÷s pažeidimus valstyb÷s nar÷s tur÷tų taikyti 

administracin÷s ar  baudžiamosios teis÷s sankcijas“, tod÷l nevienodas muitų teis÷s aktų 

pažeidimų Sąjungoje vertinimas iš esm÷s išliks, t. y. kiekvienu atveju atskirose valstyb÷se 

nar÷se gal÷s būti skiriamos skirtingo pobūdžio ir griežtumo sankcijos,  

 

manydamas, kad Europos Komisija tinkamai nepagrind÷, kad Sąjungos mastu nustatomas 

bendras muitų teis÷s aktų pažeidimų sąrašas ir už tokius pažeidimus skirtinų sankcijų rūšis ir 

dydis yra būtina priemon÷ sustiprinti Sąjungos muitinių tarpusavio ir jų su Komisija 

bendradarbiavimą, 

 

n u s p r e n d ž i a, k a d: 

Europos Komisijos pasiūlymas d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l Sąjungos 

muitų teis÷s pažeidimų ir sankcijų teisin÷s sistemos, Nr. KOM (2013) 884, galimai 

prieštarauja subsidiarumo principui. 

 

 


