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 PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019 

 

Comissão dos Assuntos Jurídicos 
 

23.7.2014 

PARECER FUNDAMENTADO DE UM 

PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento lituano sobre a proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao quadro jurídico da União 

respeitante às infrações à legislação aduaneira e respetivas sanções  

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Parlamento lituano procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a proposta 

de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

PARLAMENTO DA REPÚBLICA DA LITUÂNIA 
 

RESOLUÇÃO 
RELATIVA A UM PARECER FUNDAMENTADO SOBRE A VIOLAÇÃO   

DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE PELA PROPOSTA DA  
COMISSÃO EUROPEIA DE UMA DIRETIVA DO    
DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

RELATIVA AO QUADRO JURÍDICO DA UNIÃO RESPEITANTE   
ÀS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA E RESPETIVAS SANÇÕES 

COM(2013) 884 
 

 

 

O Parlamento da República da Lituânia,  

Nos termos do artigo 180.°, n.º 6, do seu Estatuto, tendo examinado as conclusões da 

Comissão dosAssuntos Europeus do Parlamento da República da Lituânia sobre uma eventual 

violação doprincípio da subsidiariedade pela Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativa ao quadro jurídico da União respeitante às infrações à legislação 

aduaneira erespetivas sanções COM(2013) 884, 

aprova a conclusão da Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento da República da 

Lituânia sobre uma eventual violação do princípio da subsidiariedade pela Proposta de 

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao quadro jurídico da União 

respeitante às infrações à legislação aduaneira erespetivas sanções COM(2013) 884, 
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PARLAMENTO DA REPÚBLICA DA LITUÂNIA 
CONCLUSÃO DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EUROPEUS 

 

QUANTO AO EVENTUAL DESRESPEITO DO PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE PELA PROPOSTA DA COMISSÃO EUROPEIA DE UMA 
PROPOSTA DE DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

RELATIVA AO QUADRO JURÍDICO DA UNIÃO RESPEITANTE ÀS INFRAÇÕES 
À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA E RESPETIVAS SANÇÕES COM(2013) 884,  

 

 

Documento n.º ES-14-51  

 

9 de julho de 2014 n.º 100-P-71 

 

Quanto ao eventual desrespeito do princípio da subsidiariedade pela proposta legislativa 
da UE: 

A Comissão dos Assuntos Europeus, 

 

Tendo em conta a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 

quadro jurídico da União respeitante às infrações à legislação aduaneira e respetivas sanções 

COM(2013) 884 (a seguir designada «a proposta»), que estabelece um quadro em matéria de 

violação da legislação aduaneira da União e prevê sanções para tais infrações, 

Tendo analisado a conclusão da Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento lituano 
sobre a proposta e partilhando o entender desta comissão, de acordo com o qual o nível de 

sanções proposto, a disposição relativa à aplicação da responsabilidade objetiva e as 

definições das infrações em matéria de responsabilidade propostas per se implicam elementos 
da responsabilidade penal, independentemente da base jurídica escolhida (artigo 33.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (a seguir designado «TFUE»), o que 

pressupõe que o que a proposta visa harmonizar é a responsabilidade administrativa, bem 
como subscrevendo as dúvidas sobre os potenciais impactos negativos da proposta, em 
especial no que toca ao nível de sanções e à responsabilidade objetiva nela previstos, nos 

direitos fundamentais consagrados, sobretudo, na Convenção Europeia para a Proteção dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de que todos os Estados-Membros são 

partes e da qual a própria União Europeia pretende ser parte, e partilhando também o 
parecer, segundo o qual a transposição da proposta, caso esta venha a ser adotada, para a 

legislação nacional terá consequências importantes quer para o Direito administrativo 

nacional quer para o Direito penal, 

 

Tendo em conta a conclusão da Comissão do Orçamento e das Finanças do Parlamento 

lituano, 

 

Tendo avaliado as conclusões do Serviço Jurídico do Parlamento lituano e do Departamento 

de Direito Europeu do Ministério da Justiça acerca da proposta,  

 

Salientando que a proposta assentano reforço da cooperação aduaneira entre os Estados-

Membros e entre estes e a Comissão referida no artigo 33.º do TFUE, embora, na sua 
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essência, a proposta vise instituir um quadro em matéria de sanções aplicáveis às violações de 

determinadas obrigações decorrentes da legislação aduaneira da União implementando, desse 

modo, a legislação aduaneira da União e diligenciando no sentido da sua execução adequada, 

ou seja, harmonizar as medidas de execução da legislação aduaneira da União que, até ao 

momento, têm estado abrangidas pelo âmbito de aplicação da legislação dos Estados-

Membros, e 

 

Considerando que o artigo 33.º do TFUE constitui uma base jurídica apropriada para a 

legislação da UE, cujo objetivo único ou principal é o de reforçar a cooperação aduaneira 

entre os Estados-Membros e/ou entre estes e a Comissão; 

 
Tendo avaliado os objetivos especificados pela Comissão que a seguir se mencionam: 1) 
garantir a conformidade com as obrigações internacionais da União; 2) facultar um 
quadro da União para a execução uniforme da legislação aduaneira no que diz respeito 
à respetiva violação e às sanções aplicáveis; 3) promover a igualdade de condições de 

concorrência entre os operadores económicos no contexto da união aduaneira, e concluindo 
que só indiretamente estes estão relacionados com a cooperação aduaneira entre os Estados-

Membros, e entre estes e a Comissão, pelo que a base jurídica escolhida da proposta (artigo 

33.º do TFUE) não autoriza a União a tomar medidas no atinente à instituição de um quadro 

em matéria de violações da legislação aduaneira da União e das sanções aplicáveis a essas 

violações,  

 

Considerando que não se pode afirmar que a proposta respeite o princípio da subsidiariedade, 

em particular quando não cumpre as exigências do princípio da atribuição, que estipula que a 

União só possa atuar se os Tratados previrem uma base jurídica para a ação, 

 

Realçando que o objetivo da proposta no sentido de garantir a aplicação correta e uniforme e 

a execução da legislação aduaneira da União não será cumprido, uma vez que, nos termos do 

Considerando 6 da proposta, a «Diretiva não determina se os Estados-Membros devem 

aplicar sanções administrativas ou penais às infrações aduaneiras», pelo que o tratamento 

das violações da legislação aduaneira continuará a ser substancialmente diferente na União, 

isto é, as sanções que possam vir a ser impostas nos diferentes casos pelos Estados-Membros 

continuarão a divergir quer na sua natureza quer no grau de severidade,  

 

Dado que a Comissão Europeia não foi capaz de justificar de forma adequada que o 

estabelecimento de uma lista comum de infrações à legislação aduaneira, do tipo e do nível 

das sanções a aplicar a tais infrações a nível da União, constitui uma ferramenta indispensável 

para melhorar a cooperação entre as autoridades aduaneiras da União e entre a estas e a 

Comissão, 

 

Decide que: 

É possível que a proposta da Comissão Europeia de uma Proposta de Diretiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa ao quadro jurídico da união respeitante às infrações à 

legislação aduaneira e respetivas sanções COM(2013) 884 configure uma situação de não 
observância do princípio da subsidiariedade. 
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