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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 

ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Lietuvas parlamenta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas 
noteikumu pārkāpumiem un sankcijām 

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

SaskaĦā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoĦu nedēĜu laikā pēc leăislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Lietuvas Republikas Seima pamatots atzinums par minēto direktīvas 
priekšlikumu. 

SaskaĦā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

LIETUVAS REPUBLIKAS SEIMS 
 

REZOLŪCIJA 
ATTIECĪBĀ UZ PAMATOTU ATZINUMU PAR  

SUBSIDIARITĀTES PRINCIPA PĀRKĀPUMU SAISTĪBĀ AR  
EIROPAS KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU  

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI 
PAR SAVIENĪBAS TIESISKO REGULĒJUMU ATTIECĪBĀ UZ  

MUITAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM UN SANKCIJĀM COM(2013)0884 
 

 
 

Lietuvas Republikas Seims  

saskaĦā ar Lietuvas Republikas Seima Statūtu 180.6 pantu, apspriedis Seima Eiropas lietu 
komitejas atzinumu par iespējamu subsidiaritātes principa pārkāpumu saistībā ar Eiropas 
Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības tiesisko 
regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām COM(2013)0884, 

apstiprina Seima Eiropas lietu komitejas atzinumu par iespējamu subsidiaritātes principa 
pārkāpumu saistībā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un 
sankcijām COM(2013)0884. 
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LIETUVAS REPUBLIKAS SEIMS 
EIROPAS LIETU KOMITEJAS ATZINUMS 

 
PAR EIROPAS KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVAI PAR SAVIENĪBAS TIESISKO REGULĒJUMU 
ATTIECĪBĀ UZ MUITAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM UN SANKCIJĀM 

COM(2013)0884 IESPĒJAMU NEATBILSTĪBU SUBSIDIARITĀTES PRINCIPAM  
 
 

Dokuments Nr. ES-14-51  
 

2014. gada 9. jūlijs, Nr. 100-P-71 
 

Par priekšlikuma ES tiesību aktam iespējamu neatbilstību subsidiaritātes principam: 

Eiropas lietu komiteja, 
 

apsvērusi Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām 
COM(2013)0884 (turpmāk — priekšlikums), ar ko izveido regulējumu attiecībā uz 
Savienības tiesību aktu muitas jomā pārkāpumiem un paredz sankcijas par šiem 
pārkāpumiem, 

izskatījusi Seima Juridiskās komitejas atzinumu par priekšlikumu, piekrītot minētās 
komitejas uzskatam, ka ierosinātā sankciju līmeĦa noteikšana, noteikums par atbildības 
neatkarīgi no vainas piemērošanu un ierosināto atbildības pārkāpumu definīcijas pašas par 
sevi ietver kriminālatbildības elementus neatkarīgi no izvēlētā juridiskā pamata (Līguma par 

Eiropas Savienības darbību (turpmāk — LESD) 33. pants), kas liek domāt, ka priekšlikuma 

mērėis ir saskaĦot administratīvo atbildību, kā arī pievienojoties šaubām par priekšlikuma, 
jo īpaši tajā paredzēto sankciju un atbildības neatkarīgi no vainas, iespējami negatīvu ietekmi 
uz pamattiesībām, kas pirmkārt un galvenokārt paredzētas Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kuru ir parakstījušas visas ES dalībvalstis un par kuras 
pusi tiecas kĜūt arī pati ES, un piekrītot uzskatam, ka priekšlikuma transponēšana valsts 
tiesību aktos — ja tas tiks pieĦemts — būtiski ietekmēs gan valsts administratīvās tiesības, 
gan krimināltiesības, 
 
Ħēmusi vērā Seima Budžeta un finanšu komitejas atzinumu, 
 
izvērtējusi Seima Biroja Juridiskā departamenta un Tieslietu ministrijas Eiropas tiesību 
departamenta atzinumus par priekšlikumu,  
 
norādot, ka priekšlikuma pamatā ir LESD 33. pantā minētās sadarbības muitas jomā 
stiprināšana starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un Komisiju, lai gan būtībā priekšlikuma 
mērėis ir nodrošināt regulējuma izveidi attiecībā uz tādu noteiktu pienākumu pārkāpumu, kuri 
izriet no Savienības tiesību aktiem muitas jomā, tādā veidā īstenojot Savienības tiesību aktus 
muitas jomā un tiecoties tos pareizi izpildīt, t. i., saskaĦot Savienības tiesību aktu muitas 
jomā īstenošanas pasākumus, kas līdz šim bijuši dalībvalstu tiesību aktu kompetencē, un 

 



 

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

LV 

uzskatot, ka LESD 33. pants ir piemērots juridiskais pamats ES tiesību aktiem, kuru vienīgais 
vai galvenais mērėis ir uzlabot sadarbību muitas jomā starp dalībvalstīm vai starp 
dalībvalstīm un Komisiju, 
 

izvērtējusi turpmāk minētos Komisijas norādītos konkrētos mērėus: 1) nodrošināt Savienības 
starptautisko saistību turpmāku ievērošanu; 2) izveidot Savienības regulējumu tiesību aktu 
muitas jomā vienotai izpildei attiecībā uz pārkāpumiem un sankcijām; 3) panākt līdzvērtīgus 
konkurences apstākĜus ekonomikas dalībniekiem muitas savienībā; secinot, ka minētie mērėi 
ir tikai netieši saistīti ar sadarbību muitas jomā starp dalībvalstīm vai starp dalībvalstīm un 
Komisiju, tāpēc izvēlētais priekšlikuma juridiskais pamats (LESD 33. pants) Savienībai 
nedod tiesības rīkoties, lai izveidotu regulējumu attiecībā uz Savienības tiesību aktu muitas 
jomā pārkāpumiem un lai par šiem pārkāpumiem paredzētu sankcijas,  
 
Ħemot vērā, ka nevar apgalvot, ka priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam, jo īpaši 
tādēĜ, ka tas neatbilst kompetences piešėiršanas principam, kas paredz, ka Savienība rīkojas 
tikai tad, ja Līgumos rodams juridisks pamats tās rīcībai, 
 
norādot, ka priekšlikuma mērėis panākt Savienības tiesību aktu muitas jomā efektīvu 
īstenošanu un pareizu un vienotu izpildi netiks sasniegts, jo priekšlikuma 6. apsvērumā 
paziĦots, ka “direktīvā netiek noteikts, vai dalībvalstīm būtu jāpiemēro administratīvās vai 
krimināltiesību sankcijas attiecībā uz šiem muitas noteikumu pārkāpumiem”, tādēĜ Savienībā 
saglabāsies būtiski atšėirīga attieksme pret tiesību aktu muitas jomā pārkāpumiem, t. i., 
sankcijas, ko katrā gadījumā var piemērot dalībvalstis, atšėirsies rakstura un stingrības ziĦā,  
 
Ħemot vērā, ka Eiropas Komisija nav pienācīgi pamatojusi, ka kopēja saraksta izveidošana 
attiecībā uz tiesību aktu muitas jomā pārkāpumiem un par šādiem pārkāpumiem piemērojamu 
sankciju veida un pakāpes noteikšana Savienības līmenī ir nepieciešams instruments, lai 
uzlabotu sadarbību starp Savienības muitas iestādēm un starp minētajām iestādēm un 
Komisiju, 
 
ar šo nolemj, ka 
Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības 
tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām 
COM(2013)0884, iespējams, neatbilst subsidiaritātes principam. 

 

 


