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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. vērš uzmanību uz to, ka kopš brīža, kad tika izdots šis ziņojums, Parlaments, Padome, 
Komisija un dalībvalstis ir panākušas vienošanos par paskaidrojošo dokumentu izdošanu, 
kuros izklāstīta saistība starp direktīvas elementiem un atbilstošām daļām valsts 
transponēšanas tiesību aktos („korelācijas tabulas”); atzīmē, ka šīs trīs iestādes un 
dalībvalstis ir vienojušās direktīvās iekļaut apsvērumu, kurā norādīts, ka korelācijas tabula 
jāizstrādā attiecīgajai dalībvalstij, ja konkrētā gadījumā tas šķiet nepieciešami un 
piemēroti;

2. atgādina, ka vairāk nekā 10 gadus Parlaments un Komisija ir nesekmīgi centušies 
direktīvās iekļaut saistošus noteikumus par korelācijas tabulām, ko bieži ir noraidījusi 
Padome, un atzinīgi vērtē panākto vienošanos;

3. uzsver, ka korelācijas tabulas ir nenovērtējams instruments, lai sniegtu iespēju Komisijai 
un Parlamentam pārraudzīt direktīvu pareizu transponēšanu dalībvalstīs, jo saistība starp 
direktīvu un atbilstošiem valstu noteikumiem bieži ir ļoti sarežģīta un dažkārt gandrīz nav 
iespējams to noteikt;

4. uzsver pārkāpuma procedūru pārredzamības nozīmi — arī tādēļ, lai sniegtu iespēju 
Parlamentam uzraudzīt Savienības tiesību aktu piemērošanu; šajā kontekstā atgādina, ka 
pārskatītajā Pamatnolīgumā par attiecībām ar Parlamentu Komisija apņemas, ka tā „dara 
pieejamu Parlamentam kopsavilkuma informāciju par visām pārkāpuma procedūrām, 
sākot no oficiālas brīdinājuma vēstules, tostarp, ja to pieprasa (..), par jautājumiem, uz 
kuriem attiecas pārkāpuma procedūra”, un gaida, lai šis noteikums tiktu godprātīgi 
piemērots praksē;

5. atgādina, ka direktīvas transponēšanas termiņa neievērošana ir līgumu pārkāpums, tāpat 
kā jebkāda cita materiālo tiesību normu neievērošana, un tā attiecīgi jāuztver un jārisina; 
šajā ziņā atzinīgi vērtē Lisabonas līguma sniegto iespēju šādos gadījumos attiecīgajai 
dalībvalstij noteikt vienreizēju soda maksājumu vai kavējuma naudu kopā ar spriedumu 
par pārkāpumu;

6. atzinīgi vērtē to, ka Komisija izmanto plašu instrumentu klāstu, lai transponēšanas procesu 
padarītu raitāku (transponēšanas saraksti, rokasgrāmatas vai paskaidrojošas piezīmes), un 
mudina Komisiju pat vēl ciešāk uzraudzīt direktīvu transponēšanu līdz transponēšanas 
termiņa beigām, īpaši attiecībā uz dalībvalstīm ar „sliktu reputāciju”, lai būtu iespējams 
ātri rīkoties;

7. vērš uzmanību uz direktīvu noteikumu tiešu piemērojamību gadījumos, kad tie ir 
pietiekami precīzi un bez nosacījumiem („tiešā iedarbība”); ierosina, lai Komisija 
atsauktos uz šādiem noteikumiem savā direktīvas pamatojumā, un uzskata, ka juridisko 
profesiju pārstāvjiem jābūt zinošākiem attiecībā uz šiem noteikumiem;

8. aicina Komisiju katrā atsevišķā gadījumā novērtēt, vai, ņemot vērā ļoti lielo 
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nepaziņošanas lietu skaitu (2010. gadā izskatīšanā bija 470 lietas), piemērotāk nebūtu 
direktīvas vietā izvēlēties regulu; atzīmē, ka tas vienlaikus atrisinātu problēmu saistībā ar 
dalībvalstīm, kuras pārsniedz direktīvā notiektos standartus, izraisot aizsargāšanas efektu 
(„pārāk stingra reglamentēšana”).


