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 EUROPAPARLAMENTET 2014 – 2019 

 

Utskottet för rättsliga frågor 
 

23.7.2014 

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 

NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN  

Subject: Motiverat yttrande från Litauens parlament över förslaget till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och 

sanktioner  

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 

får varje nationellt parlament, inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt 

översänds, till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande lämna ett motiverat 

yttrande med skälen till att parlamentet anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. 

Litauens parlament har lämnat det bifogade motiverade yttrandet över det ovannämnda 

direktivet. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning är utskottet för rättsliga frågor ansvarigt för att 

subsidiaritetsprincipen följs. 
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BILAGA 

 

REPUBLIKEN LITAUENS SEIMAS 
 

RESOLUTION 
OM ETT MOTIVERAT YTTRANDE ÖVER  
ATT KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL  

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV OM  

EN UNIONSRÄTTSLIG RAM  
FÖR TULLRÄTTSLIGA ÖVERTRÄDELSER OCH SANKTIONER (COM(2013)0884) 

BRYTER MOT SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 
 

 

 

Republiken Litauens parlament (Seimas) har,  

i enlighet med artikel 180 i stadgarna för Republiken Litauens Seimas dryftat slutsatserna från 

Seimas utskott för Europafrågor om att kommissionens förslag till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner 

(COM(2013)0884) eventuellt bryter mot subsidiaritetsprincipen och 

godkänner slutsatserna från Seimas utskott för Europafrågor om att kommissionens förslag till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser 

och sanktioner (COM(2013)0884) eventuellt bryter mot subsidiaritetsprincipen. 
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REPUBLIKEN LITAUENS SEIMAS 
UTSKOTT FÖR EUROPAFRÅGOR: SLUTSATSER 

 

OM ETT EVENTUELLT ÅSIDOSÄTTANDE AV SUBSIDIARITETSPRINCIPEN I 
KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV OM EN UNIONSRÄTTSLIG RAM FÖR TULLRÄTTSLIGA 
ÖVERTRÄDELSER OCH SANKTIONER (COM(2013)0884)  

 

 

Dokument nr ES-14-51  

 

9 juli 2014 nr 100-P-71 

 

Om det eventuella åsidosättandet av subsidiaritetsprincipen i EU:s utkast till 
lagstiftningsakt: 

Utskottet för Europafrågor drar följande slutsatser: 

 

efter att ha behandlat kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (COM(2013)0884 (nedan 

kallat förslaget), där det fastställs en ram för överträdelser av unionens tullagstiftning och 

föreskrivs sanktioner för sådana överträdelser, 

efter att ha undersökt slutsatserna från Seimas utskott för rättsliga frågor, varvid utskottet för 

Europafrågor instämmer med det sistnämnda utskottets åsikt om att den sanktionsnivå som 

föreslås, tillsammans med föreskriften om strikt ansvar och definitionerna av vilka 

överträdelser som ska medföra strikt ansvar redan i sig har drag av straffrättsligt ansvar, 

oavsett den rättsliga grund som valts (artikel 33 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, nedan kallat EUF-fördraget), vilken förutsätter att förslaget syftar till att 

harmonisera det administrativa ansvaret, vartill kommer att utskottet delar farhågorna om 

att förslaget, framför allt till följd av den sanktionsnivå och det strikta ansvar som föreskrivs 

där, kan komma att negativt påverka grundläggande rättigheter, först och främst i den form 

de stadfästs i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, som alla EU-medlemsstater är parter i och som EU självt söker bli 

part i, och delar åsikten om att förslaget, om det antas och införlivas i nationell lagstiftning, 

kommer att avsevärt påverka både nationell förvaltningslag och strafflag, 

 

efter att ha beaktat slutsatserna från Seimas budget- och finanspolitiska utskott, 

 

efter att ha bedömt slutsatserna om förslaget från juridiska avdelningen vid Seimas kansli och 

justitieministeriets avdelning för Europarätt,  

 

konstaterande att förslaget bygger på att förstärka tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och 

mellan de senare och kommissionen, enligt vad som avses i artikel 33 i EUF-fördraget, 

fastän förslaget i allt väsentligt syftar till att fastställa en ram för sanktioner av vissa 

överträdelser av unionens tullagstiftning och således till att genomföra unionens 

tullagstiftning och arbeta för att denna lagstiftning verkställs, vilket alltså innebär en 

harmonisering av verkställighetsåtgärderna för unionens tullagstiftning, något som hittills 
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varit en fråga för medlemsstaternas nationella lagstiftning och 

 

påpekande som sin åsikt att artikel 33 i EUF-fördraget är en lämplig rättslig grund för den 

unionslagstiftning som har som enda eller huvudsakliga mål att förstärka tullsamarbetet 

mellan medlemsstaterna och mellan de senare och kommissionen,  

 

efter att ha bedömt följande syften som angetts av kommissionen: 1) att tillförsäkra 
ytterligare fullgörande av unionens internationella skyldigheter, 2) att erbjuda en 
unionsram för enhetligt verkställande av tullagstiftningen i fråga om överträdelser och 
sanktioner, 3) att skapa mer likartade verksamhetsförutsättningar för ekonomiska 
aktörer inom tullunionen, varvid utskottet sluter sig till att detta har endast en indirekt 
anknytning till tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och mellan de senare och 
kommissionen, varför den rättsliga grund som valts (artikel 33 i EUF-fördraget) inte tillåter 
unionen att vidta åtgärder genom att fastställa en ram för överträdelser av unionens 

tullagstiftning och föreskriva sanktioner för sådana överträdelser,  

 

påpekande som sin åsikt att förslaget inte kan sägas följa subsidiaritetsprincipen, särskilt som 

det inte följer kraven i principen om tilldelade befogenheter där det föreskrivs att unionen får 

vidta åtgärder endast om åtgärderna har en rättslig grund i fördragen, 

 

konstaterande att förslaget kommer att förfela sitt syfte om att uppnå ett effektivt 

genomförande och ett korrekt och enhetligt verkställande av unionslagstiftningen, eftersom 

det står följande i skäl 6 i förslaget: ”I detta direktiv anges inte huruvida medlemsstaterna bör 

tillämpa förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga sanktioner för dessa tullrättsliga 

överträdelser”, vilket i sin tur innebär att brott mot tullagstiftningen fortfarande kommer att 

behandlas högst olika på olika håll i unionen, alltså att de sanktioner som i varje enskilt fall 

kan påföras av medlemsstaterna kommer att vara av olika slag och olika stränga,  

 

påpekande som sin åsikt att kommissionen inte gett någon tillräcklig motivering till att 

fastställandet av en gemensam förteckning över överträdelser av tullagstiftningen samt över 

vilka slag och vilken nivå av sanktioner som ska komma i fråga på unionsnivå är ett 

oumbärligt redskap att förstärka tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och mellan de senare 

och kommissionen,  

 

och besluter härmed att: 

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram 

för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (COM(2013)0884) eventuellt bryter mot 

subsidiaritetsprincipen. 

 


