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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka viena no Septītās vides rīcības programmas prioritātēm ir īstenošanas 

uzlabošana; 

2. uzsver, ka Komisijai ir tiesības un pienākums uzraudzīt ES tiesību piemērošanu un sākt 

pienākuma neizpildes procedūru pret visām dalībvalstīm, kas nepilda Līgumos noteiktās 

saistības; 

3. konstatē, ka iedzīvotāji un uzņēmumi rēķinās ar vienkāršu, paredzamu un uzticamu 

regulējumu; 

4. aicina Komisiju un dalībvalstis koordinēt savus centienus likumdošanas procesa agrākā 

posmā, lai nodrošinātu to, ka galaiznākumu var īstenot efektīvāk; 

5. konstatē, ka ES tiesību nokavētas transponēšanas, nepareizas iestrādes un sliktas 

piemērošanas dēļ dalībvalstu situācija var atšķirties un kropļot vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visā ES; 

6. pauž nožēlu par to, ka ES vides un veselības jomu reglamentējošie tiesību akti joprojām 

ļoti bieži vien tiek transponēti ar nokavējumu un nepareizi un ka dalībvalstis tos piemēro 

slikti; konstatē, ka Komisijas gada 31. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanu apliecina 

to, ka 2013. gadā lielākā lietu kategorija, par kuru tika ierosināta pienākumu neizpildes 

procedūra, attiecās uz vidi; atgādina, ka nespējas īstenot vides politiku radītās izmaksas — 

tostarp pienākumu neizpildes procedūras izmaksas — ir augstas un tiek lēstas aptuveni 

50 miljardu eiro apmērā par vienu gadu (COWI et al., 2011. gads); turklāt uzsver, ka vides 

politikas īstenošana radītu daudzas sociāli ekonomiskās priekšrocības, kuras ne vienmēr 

tiek atspoguļotas izmaksu un priekšrocību analīzēs; 

7. aicina Komisiju būt stingrākai attiecībā uz ES vides tiesību piemērošanu un ātrākā tempā 

un efektīvi veikt izmeklēšanas par vides piesārņojuma pārkāpumiem; 

8. aicina Komisiju pret visām dalībvalstīm izturēties vienādi neatkarīgi no to izmēra vai 

iestāšanās ES laika; 

9. norāda, ka četras nozares, kurās 2013. gadā tika fiksēts vislielākais jaunu pienākumu 

neizpildes procedūru skaits par nokavētu transponēšanu, bija:  vide (168 procedūra), 

veselība un patērētāju aizsardzība (58), iekšējais tirgus un pakalpojumi (47) un transports 

(36); papildus tam norāda, ka lūgumrakstiem bija liela nozīme, lai Parlaments varētu 

pievērst Komisijas uzmanību trūkumiem, kādi ir konstatēti, dalībvalstīm piemērojot ES 

vides tiesības; 

10. aicina Komisiju iedarbīgāk vērsties pret vides jomā pieņemto direktīvu nokavētu 

transponēšanu un efektīvāk izmantot naudassodus; 

11. atzinīgi vērtē Komisijas centienus īstenošanas problēmas atrisināt neoficiāli; aicina 
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Komisiju uzlabot platformas „EU pilot“ lietderību un pārredzamību un uzlabot platformas 

ietvaros īstenoto daudzlīmeņu sadarbību starp dalībvalstu, reģionālām un vietējām 

iestādēm, lai uzlabotu ES tiesību pareizu un visaptverošu piemērošanu; mudina Komisiju 

pieņemt pieeju, kas balstīta uz maksimālo pārredzamību, ieinteresētajiem sabiedrības 

locekļiem sniedzot visu pieejamo informāciju, tostarp par procedūru pirms pienākuma 

neizpildes procedūras ierosināšanas; mudina Komisiju arī turpmāk piemērot oficiālās 

pienākumu neizpildes procedūras, ja dalībvalstis pienācīgi nepilda neoficiālās vienošanās; 

12. aicina Komisiju neoficiālus noteikumus pēc iespējas pārveidot standarta apspriešanās ar 

dalībvalstīm procedūrā, lai izvairītos no vajadzības ierosināt pienākumu neizpildes 

procedūru un uzraudzību un īstenošanu padarītu paredzamāku; 

13. atzinīgi vērtē un uzsver nozīmi un funkciju, kāda ir sabiedrības locekļiem, uzņēmumiem 

un organizācijām, pievēršot uzmanību iespējamiem ES tiesību pārkāpumiem;  

14. īpaši norāda uz lielo nozīmi, kāda Parlamentam ir uzmanības pievēršanā trūkumiem, kurus 

dalībvalstis pieļauj, īstenojot ES tiesības, jo tas izskata lūgumrakstus un jautājumus; 

15. konstatē, ka par gadījumiem, kad ES tiesību tiek piemērotas slikti, Komisija galvenokārt 

uzzina no sūdzībām; pauž nožēlu par to, ka individuālās sūdzības bieži vien tiek izskatītas 

ar ievērojamu kavēšanos; mudina Komisiju izskatīt visas lietas, par galvenajām nosakot 

stratēģiski nozīmīgas lietas un precedentu radošas lietas, kurām varētu būt vislielākā 

nozīme paredzēto vides mērķu sasniegšanā, un cieši sekot līdzi lietām ar pārrobežu 

dimensiju; turklāt aicina Komisiju informēt sūdzību iesniedzējus atbilstošā, pārredzamā 

un savlaicīgā veidā par argumentiem, kurus dalībvalstis izvirza, reaģējot uz attiecīgo 

sūdzību; 

16. aicina Komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu par vides tiesību aizsardzības iespējām tiesā 

un priekšlikumu par vides pārbaudēm — ja iespējams, nepalielinot birokrātisko slogu un 

administratīvās izmaksas; 

17. pauž savas bažas par to, ka Komisijas saziņas politikā attiecībā uz normatīvās atbilstības 

un izpildes programmu (REFIT) pārlieku liela nozīme ir piešķirta grūtībai īstenot vides un 

veselības nozari reglamentējošos tiesību aktus; uzsver, ka vides, pārtikas drošības un 

veselības standartu piemērošana nedrīkstētu ciest REFIT programmas īstenošanas 

rezultātā; atzīst vajadzību pieņemt labākus tiesību aktus un uzskata, ka, vienkāršojot 

regulējumu, būtu jāvar atrisināt arī īstenošanas laikā konstatētās problēmas; uzskata, ka 

REFIT būtu iedzīvotājiem un uzņēmumiem jānodrošina rezultāti, pēc iespējas nevienu 

neapgrūtinot; 

18. mudina Komisiju, izstrādājot un novērtējot tiesību aktus, labāk ņemt vērā slogu, ko tie var 

radīt MVU; 

19. konstatē, ka Komisija izmanto terminu „apzeltīšana“, lai apzīmētu pienākumus, kas 

pārsniedz ES prasības —  pārmērīgs valsts, reģionālā un vietējā līmenī uzkrājušos normu, 

pamatnostādņu un procedūru apjoms traucē sasniegt nospraustos politikas mērķus; aicina 

Komisiju precīzi definēt termina „apzeltīšana“ jēgu; uzsver, ka ar šādu definīciju ir 

jānoskaidro tas, vai dalībvalstīm ir tiesības noteikt stingrākus standartus, ja tas 

nepieciešams, vienlaikus ņemot vērā, ka labāka saskaņošana ES vides tiesību īstenošanā ir 
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svarīga no iekšējā tirgus darbības viedokļa; 

20. uzsver vajadzību nodrošināt vides augsta līmeņa aizsardzību un brīdina pret centieniem 

saistīt pārkāpumu lielu skaitu ar vajadzību samazināt vides tiesību prasību stingrību. 
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