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 EVROPSKI PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Odbor za pravne zadeve 
 

23.7.2014 

OBRAZLOŽENO MNENJE 

NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje litovskega parlamenta o predlogu direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Litovski parlament je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

PARLAMENT REPUBLIKE LITVE 
 

RESOLUCIJA 
O OBRAZLOŽENEM MNENJU O KRŠITVI   

NAČELA SUBSIDIARNOSTI S PREDLOGOM  
EVROPSKE KOMISIJE O DIREKTIVI  

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
O PRAVNEM OKVIRU UNIJE   

ZA CARINSKE KRŠITVE IN SANKCIJE COM(2013)0884 
 

 

 

Parlament Republike Litve  

v skladu s členom 180 svojega statuta po preučitvi sklepa odbora za evropske zadeve 

Parlamenta Republike Litve v zvezi z morebitno kršitvijo načela subsidiarnosti s predlogom 

Evropske komisije o direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za 

carinske kršitve in sankcije (COM(2013)0884)  

odobri sklep svojega odbora za evropske zadeve v zvezi z morebitno kršitvijo načela 

subsidiarnosti s predlogom Evropske komisije o direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o 

pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije (COM(2013)0884). 
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PARLAMENT REPUBLIKE LITVE 
ODBOR ZA EVROPSKE ZADEVESKLEP 

 

O MOREBITNI NESKLADNOSTI PREDLOGA EVROPSKE KOMISIJE O 
DIREKTIVI EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O PRAVNEM OKVIRU 
UNIJE ZA CARINSKE KRŠITVE IN SANKCIJE COM(2013)0884 Z NAČELOM 

SUBSIDIARNOSTI   
 

 

Dokument št. ES-14-51  

 

9. julija 2014, št. 100-P-71 

 

O morebitni neskladnosti zakonodajnega predloga EU z načelom subsidiarnosti: 

Odbor za Evropske zadeve, 

 

po obravnavi predloga Evropske komisije o direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o 

pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije (COM(2013)0884)(v nadaljnjem 

besedilu: predlog), ki vzpostavlja okvir za kršitve carinske zakonodaje Unije in zanje določa 

sankcije, 

po preučitvi sklepa svojega odbora za evropske zadeve o predlogu, pridružujoč se mnenju 
odbora, da predlagana raven sankcij, določba o uporabi objektivne odgovornosti in 

predlagane opredelitve odgovornosti za kršitve kot take pomenijo elemente kazenske 

odgovornosti ne glede na izbrano pravno podlago (člen 33 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (v nadaljevanju: PDEU)), ki predvideva, da je namen predloga harmonizacija upravne 

odgovornosti), pridružujoč se tudi dvomom glede morebitnih škodljivih vplivov predloga, 

zlasti v njem določenih ravni sankcij in objektivne odgovornosti, na temeljne pravice, kot so 

zapisane zlasti v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, katere 

podpisnice so vse države članice EU in katere podpisnica si prizadeva postati tudi sama EU, 

ter pridružujoč se mnenju, da bi prenos v nacionalno pravo, če bo predlog sprejet, imel velik 

vpliv na nacionalno upravno zakonodajo in na kazensko zakonodajo, 

 

ob upoštevanju sklepa odbora za proračun in finance litovskega parlamenta, 

 

po preučitvi sklepov pravne službe sekretariata litovskega parlamenta in oddelka za evropsko 

pravo ministrstva za pravosodje o predlogu,    

 

upoštevajoč, da predlog temelji na okrepitvi carinskega sodelovanja med državami članicami 

ter med njimi in Komisijo, kot je navedeno v členu 33 PDEU, čeprav je dejanski namen 

predloga vzpostavitev okvira glede sankcij za kršitve nekaterih obveznosti, ki izhajajo iz 

carinskega zakonika Unije, in s tem izvrševati carinsko zakonodajo Unije ter si prizadevati za 

ustrezno uveljavitev sankcij, se pravi za harmonizacijo izvršilnih ukrepov carinske 

zakonodaje Unije, ki so doslej sodili na področje nacionalne zakonodaje držav članic, ter  

 

potrjujoč, da je člen 33 PDEU ustrezna pravna podlaga za zakonodajo EU, katere edini ali 

glavni namen je okrepiti carinsko sodelovanje med državami članicami in/ali njimi in 
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Komisijo; 

 

po preučitvi naslednjih ciljev, ki jih je navedla Komisija: 1) zagotavljanje nadaljnje skladnosti 

z mednarodnimi obveznostmi Unije; 2) vzpostavitev okvira Unije za enotno uveljavljanje 

carinske zakonodaje glede kršitev in sankcij; 3) okrepitev enakih konkurenčnih pogojev za 

gospodarske subjekte v carinski Uniji, in ugotavljajoč, da so ti cilji le posredno povezani s 
carinskim sodelovanjem med državami članicami ter med njimi in Komisijo, zato  izbrana 
pravna podlaga (člen 33 PDEU) predloga Uniji ne dovoljuje sprejetja ukrepov za 

vzpostavitev okvira glede kršitev carinske zakonodaje Unije in predpisovanja sankcij za te 

kršitve,  

 

ker ni mogoče trditi, da je predlog skladen z načelom subsidiarnosti, zlasti zato, ker ne 

izpolnjuje zahtev načela prenosa pristojnosti, ki določa, da Unija ukrepa samo, če je v 

Pogodbah za to predvidena pravna podlaga, 

 

ob ugotovitvi, da cilj predloga, tj. učinkovito izvajanje in pravilna ter enotna uveljavitev 

carinske zakonodaje Unije, ne bo izpolnjen, saj je v uvodni izjavi 6 predloga navedeno, da „v 

tej direktivi ni določeno, ali morajo države članice v zvezi z zadevnimi carinskimi kršitvami 

uporabiti upravne ali kazenske sankcije“, zato bo na ozemlju Unije obravnava kršitev 

carinske zakonodaje še naprej zelo različna, kar pomeni, da se bodo sankcije, ki jih bodo 

lahko izrekale države članice v posameznih primerih razlikovale po naravi in resnosti,  

 

ker Evropska komisija ni ustrezno utemeljila, da je določitev skupnega seznama kršitev 

carinske zakonodaje ter vrste in ravni sankcij za take kršitve na ravni Unije nepogrešljivo 

orodje za okrepitev sodelovanja med carinskimi organi v Uniji ter med njimi in Komisijo, 

 

sklene, da  

predlog Evropske komisije o direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru 

Unije za carinske kršitve in sankcije (COM(2013)0884) morebiti ni skladen z načelom 

subsidiarnosti. 


