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 PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019 

 

Komisja Prawna 
 

23.7.2014 

UZASADNIONA OPINIA 

PARLAMENTU NARODOWEGO 

W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI 

 
Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Litwy w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących 

naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji  

 (COM(2013) 884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) 

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, Ŝe dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Parlament Litwy przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyŜej 

wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

PARLAMENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ (SEIMAS) 
 

REZOLUCJA  
W SPRAWIE UZASADNIONEJ OPINII DOTYCZĄCEJ NARUSZENIA ZASADY 
POMOCNICZOŚCI WE WNIOSKU KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYM 

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE 
UNIJNYCH RAM PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH NARUSZEŃ PRZEPISÓW 

PRAWA CELNEGO ORAZ SANKCJI COM(2013) 884 
 

 

 

Parlament Republiki Litewskiej (Seimas),  

zgodnie z art. 180
6
 Regulaminu Parlamentu Republiki Litewskiej, po omówieniu wniosku 

Komisji Seimasu ds. Europejskich dotyczącego potencjalnego naruszenia zasady 

pomocniczości we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów 

prawa celnego oraz sankcji COM(2013) 884, 

zatwierdza wniosek Komisji Seimasu ds. Europejskich dotyczący potencjalnego naruszenia 

zasady pomocniczości we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów 

prawa celnego oraz sankcji COM(2013) 884. 
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PARLAMENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ (SEIMAS) 
KOMISJA DS. EUROPEJSKICH 

 
WNIOSEK 

 

W SPRAWIE POTENCJALNEGO NARUSZENIA ZASADY POMOCNICZOŚCI WE 
WNIOSKU KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYM DYREKTYWY 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE UNIJNYCH RAM 
PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH NARUSZEŃ PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO 

ORAZ SANKCJI COM(2013) 884  
 

 

Dokument nr ES-14-51  

 

Dnia 9 lipca 2014 r. nr 100-P-71 

 

w sprawie potencjalnej niezgodności wniosku ustawodawczego UE z zasadą 
pomocniczości: 

Komisja ds. Europejskich, 

 

po rozpatrzeniu wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów 

prawa celnego oraz sankcji COM(2013) 884 (zwanego dalej „Wnioskiem“) ustanawiającego 

ramy dotyczące naruszeń prawa celnego Unii i przewidującego sankcje z tego tytułu,  

po rozpatrzeniu wniosku Komisji Prawnej Seimasu dotyczącego Wniosku, podzielając opinię 

Komisji ds. Europejskich, Ŝe z proponowanym we wniosku ustanowieniem poziomu sankcji, 

załoŜeniem stosowania ścisłej odpowiedzialności i definicji określonych w nim naruszeń 

obowiązków per se  wiąŜą się elementy odpowiedzialności karnej bez względu na wybraną 

podstawę prawną (art. 33 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej 

TFUE), co zakłada, Ŝe celem Wniosku jest harmonizacja odpowiedzialności administracyjnej, 

a takŜe podzielając wątpliwości dotyczące potencjalnych negatywnych skutków Wniosku, w 

szczególności poziomu sankcji i ścisłej odpowiedzialności przewidzianych we Wniosku, na 

prawa podstawowe zapisane przede wszystkim w Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, której stroną są wszystkie państwa członkowskie UE i której stroną 

chciałaby takŜe być sama UE, jak i podzielając pogląd, Ŝe transpozycja Wniosku, jeŜeli 

zostanie on przyjęty, do prawa krajowego będzie miała znaczny wpływ zarówno na krajowe 

prawo administracyjne, jak i na prawo karne, 

 

po uwzględnieniu wniosku Komisji BudŜetowej i Finansowej Seimasu, 

 

po przeprowadzeniu oceny wniosków Wydziału Prawnego Kancelarii Seimasu i Wydziału 

Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczących Wniosku,  

 

zauwaŜając, Ŝe Wniosek opiera się na idei umacniania współpracy w sprawach celnych 

między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Komisją, o 

której mowa w art. 33 TFUE, mimo Ŝe zasadniczo celem Wniosku jest zapewnienie 
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ustanowienia ram dotyczących sankcji za naruszenie niektórych obowiązków wynikających z 

unijnego prawa celnego, wdraŜając tym samym unijne ustawodawstwo celne i dąŜąc do jego 

naleŜytego egzekwowania, tj. do harmonizacji środków egzekwowania unijnego prawa 

celnego, które podlegały dotychczas prawu krajowemu państw członkowskich, a takŜe 

 

utrzymując, Ŝe art. 33 TFUE stanowi właściwą podstawę prawną ustawodawstwa UE, 

którego jedynym lub głównym celem jest zacieśnienie współpracy celnej między państwami 

członkowskimi lub państwami członkowskimi a Komisją, 

 

po przeprowadzeniu oceny następujących celów wymienionych przez Komisję: 1) 

zapewnienie dalszego przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Unii; 2) stworzenie 

unijnych ram jednolitego egzekwowania prawa celnego w zakresie naruszeń i sankcji; 3) 

wyrównanie warunków prowadzenia działalności dla podmiotów gospodarczych w unii 

celnej, oraz dochodząc do wniosku, Ŝe są one jedynie pośrednio związane ze współpracą 

celną między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Komisją, 

w związku z czym wybrana podstawa prawna (art. 33 TFUE) Wniosku nie pozwala Unii na 

podjęcie działania w dziedzinie stanowienia ram dotyczących naruszeń prawa celnego Unii i 

określania sankcji z tytułu tych naruszeń,  

 

mając na uwadze, Ŝe nie moŜna stwierdzić, iŜ Wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości, 

w szczególności w odniesieniu do naruszenia wymogów zasady przyznania kompetencji, 

która przewiduje, Ŝe Unia podejmuje działanie jedynie w przypadku gdy w traktatach 

przewidziano podstawę działania, 

 

zauwaŜając, Ŝe cel Wniosku, tj. skuteczne wdroŜenie oraz prawidłowe i jednolite 

egzekwowanie unijnych przepisów celnych, nie zostanie osiągnięty, poniewaŜ w motywie 6 

Wniosku stwierdzono, Ŝe „dyrektywa nie określa, czy w odniesieniu do tych naruszeń 

przepisów prawa celnego państwa członkowskie powinny stosować sankcje na podstawie 

prawa administracyjnego czy karnego“, wskutek czego „naruszenie unijnych przepisów 

prawa celnego nie jest traktowane w taki sam sposób w całej Unii“, czyli sankcje, jakie 

państwa członkowskie mogą nałoŜyć w poszczególnych przypadkach będą się róŜnić pod 

względem charakteru i surowości,  

 

mając na uwadze, Ŝe Komisja Europejska nie uzasadniła wystarczająco, dlaczego wspólna 

listy naruszeń przepisów celnych oraz rodzaju i poziomu sankcji z tytułu takich naruszeń na 

szczeblu Unii jest niezbędnym narzędziem dla zacieśnienia współpracy między organami 

celnymi w Unii i między tymi organami a Komisją,   

 

stanowi niniejszym, Ŝe: 

wniosek Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji 

(COM(2013) 884) jest potencjalnie niezgodny z zasadą pomocniczości. 


