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AVIZ MOTIVAT 
AL UNUI PARLAMENT NAȚIONAL 
REFERITOR LA SUBSIDIARITATE 

Subiect: Aviz motivat al Parlamentului Lituaniei referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și al Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor 
la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente  

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

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Parlamentul Lituaniei a transmis avizul motivat anexat referitor la propunerea de directivă 
menționată anterior.  

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

 
PARLAMENTUL REPUBLICII LITUANIA 

 
REZOLUȚIE 

REFERITOARE LA UN AVIZ MOTIVAT PRIVIND ÎNCĂLCAREA 
PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂțII DE CĂTRE PROPUNEREA 

COMISIEI EUROPENE DE DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

PRIVIND CADRUL JURIDIC AL UNIUNII REFERITOR LA 
ÎNCĂLCĂRILE DISPOZIȚIILOR VAMALE ȘI LA SANCȚIUNILE AFERENTE 

(COM(2013)0884) 
 

 
 

Parlamentul Republicii Lituania, 

în conformitate cu articolul 1806 din Regulamentul de procedură al Parlamentului Republicii 
Lituania, în urma dezbaterii concluziei Comisiei pentru afaceri europene din cadrul 
Parlamentului Republicii Lituania cu privire la o posibilă încălcare a principiului 
subsidiarității de către propunerea Comisiei Europene de directivă a Parlamentului European 
și a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și 
la sancțiunile aferente (COM(2013)0884), 

aprobă concluzia Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului Republicii 
Lituania cu privire la o posibilă încălcare a principiului subsidiarității de către propunerea 
Comisiei Europene de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul 
juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente 
(COM(2013)0884). 
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PARLAMENTUL REPUBLICII LITUANIA 
CONCLUZIA COMISIEI PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
CU PRIVIRE LA O POSIBILĂ ÎNCĂLCARE A PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII 

DE CĂTRE PROPUNEREA COMISIEI EUROPENE DE DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI PRIVIND CADRUL JURIDIC 
AL UNIUNII REFERITOR LA ÎNCĂLCĂRILE DISPOZIȚIILOR VAMALE ȘI LA 

SANCȚIUNILE AFERENTE (COM(2013)0884) 
 
 

Documentul nr. ES-14-51  
 

9 iulie 2014 nr. 100-P-71 
 

referitor la o posibilă încălcare de către propunerea legislativă a UE a principiului 
subsidiarității: 

Comisia pentru afaceri europene, 
 

după ce a analizat propunerea Comisiei Europene de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la 
sancțiunile aferente (COM(2013)0884) (denumită în continuare „propunerea”), prin care se 
instituie un cadru referitor la încălcările legislației vamale a Uniunii și se prevăd sancțiuni 
pentru aceste încălcări, 

după ce a analizat concluzia Comisiei pentru afaceri juridice a Parlamentului Lituaniei 
referitoare la propunere, fiind de aceeași părere cu această comisie că propunerea de a 
institui un nivel de sancțiuni, obligația de a introduce o răspundere strictă și definiții ale 
încălcărilor în materie de răspundere propuse implică, în sine, elemente de răspundere penală 
indiferent de temeiul juridic ales (articolul 33 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, denumit în continuare „TFUE”), ceea ce presupune că scopul propunerii este 

acela de a armoniza responsabilitatea administrativă, și având aceleași îndoieli cu privire la 
faptul că posibilele efecte negative ale propunerii, în special ale nivelului de sancțiuni și de 
răspundere strictă prevăzute în aceasta, asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt 
menționate, în primul rând, în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, la care sunt părți toate statele membre ale UE și la care chiar UE dorește să 
devină parte, și având aceeași opinie că transpunerea propunerii, în cazul adoptării acesteia, 
în dreptul național va avea un efect major atât asupra dreptului administrativ, cât și a 
dreptului penal național, 
 
după ce a luat în considerare concluzia Comisiei pentru buget și finanțe a Parlamentului 
Lituaniei, 
 
după ce a analizat concluziile departamentului juridic al Parlamentului Lituaniei și ale 
departamentului pentru drept european ce ține de ministerul de justiție referitoare la 
propunere, 
 
luând act de faptul că propunerea are la bază consolidarea cooperării vamale dintre statele 
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membre și dintre acestea și Comisie menționată la articolul 33 din TFUE, deși, în esență, 
obiectivul propunerii este acela de a asigura instituirea unui cadru referitor la sancțiunile 
aplicabile pentru încălcările anumitor obligații prevăzute în legislația vamală a Uniunii, prin 
urmare punerea în aplicare a legislației vamale a Uniunii și luarea unor măsuri în vederea 
aplicării corecte a acestora, adică de a armoniza măsurile de punere în aplicare a legislației 

vamale a Uniunii, care, până în prezent, au intrat sub incidența legislației naționale a 

statelor membre, și  
 

considerând că articolul 33 din TFUE constituie un temei juridic adecvat pentru legislația UE 
al cărei singur sau principal obiectiv este de a consolida cooperarea din domeniul vamal 
dintre statele membre și/sau dintre acestea și Comisie, 
 
după ce a analizat următoarele obiective indicate de Comisie: 1) asigurarea în continuare a 
respectării obligațiilor internaționale ale Uniunii; 2) instituirea unui cadru al Uniunii care să 
permită aplicarea uniformă a legislației vamale în ceea ce privește încălcările și sancțiunile 
aferente acestora; 3) consolidarea unor condiții de concurență egale pentru operatorii 
economici din cadrul uniunii vamale, și ajungând la concluzia că acestea au doar o legătură 
indirectă cu cooperarea vamală dintre statele membre și dintre acestea și Comisie, prin 
urmare temeiul juridic ales (articolul 33 din TFUE) pentru propunere nu autorizează 
Uniunea să ia măsuri în legătură cu instituirea unui cadru referitor la încălcările legislației 
vamale a Uniunii și stipularea sancțiunilor aferente, 
 
având în vedere că nu se poate afirma că propunerea respectă principiul subsidiarității, în 
special pentru că nu respectă cerințele principiului atribuirii, care prevede faptul că Uniunea 
ia măsuri numai în cazul în care în tratate este prevăzut un temei juridic pentru măsurile 
respective, 
 
luând act de faptul că obiectivul propunerii de a asigura o punere efectivă în aplicare și o 
executare corectă a legislației vamale a Uniunii nu va fi realizat, deoarece, la considerentul 6 
se menționează că „ directiva nu stabilește dacă statele membre ar trebui să aplice sancțiuni 

administrative sau penale cu privire la acele încălcări ale dispozițiilor vamale”, prin urmare 

abordarea încălcărilor legislației vamale va fi în continuare una foarte diferită în întreaga 

Uniune, adică sancțiunile care pot fi aplicate în fiecare caz de statele membre vor fi diferite ca 
natură și severitate, 
 
având în vedere că Comisia Europeană nu a justificat în mod corespunzător faptul că 
instituirea unei liste comune de încălcări ale legislației vamale și tipul și nivelul sancțiunilor 
aferente la nivelul Uniunii reprezintă un instrument indispensabil de consolidare a cooperării 
dintre autoritățile vamale din Uniune și dintre acestea și Comisie, 
 
decide, prin prezenta, că: 
este posibil ca propunerea Comisiei Europene de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la 
sancțiunile aferente (COM(2013)0884) să nu respecte principiul subsidiarității. 

 


