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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0757/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Andrzej 
Stepniewski, par procedūras grozīšanu attiecībā uz sūdzību iesniegšanu 
Komisijai par ES tiesību aktu neievērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs jau agrāk Komisijā ir iesniedzis sūdzību par to, ka Apvienotā 
Karaliste neievēro ES noteikumus nodokļu jomā, un viņš pauž neapmierinātību par sūdzības 
izskatīšanas rezultātu. Tajā pašā laikā viņš norāda uz virkni trūkumu pašreizējās procedūrās 
un šajā sakarībā sūdzību izskatīšanas procesu salīdzina ar lietas izskatīšanas procesu valsts 
tiesā. Tādēļ viņš sniedz vairākus priekšlikumus sistēmas mainīšanai un uzlabošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 11. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina mainīt saistību starp pārkāpuma procedūru un tām valstu 
tiesvedības procedūrām, kuru nolūks ir aizsargāt ar Savienības tiesību aktiem personai 
garantētās tiesības, atceļot pēdējās procedūras tādos gadījumos, kad Komisijā tiek iesniegta 
sūdzība ar tādu pašu tematu.

Būtu jāatzīmē, ka saskaņā ar iedibināto Eiropas Savienības Tiesas judikatūru LESD 
258. pantā paredzētajai pārkāpuma procedūrai un valstu tiesvedības procedūrai, ko sākusi 
kāda persona, pieprasot atzīt tai Savienības tiesību aktos garantētās tiesības, ir atšķirīgas 
iesaistītās personas, kā arī atšķirīgi mērķi. Pirmā veida procedūras mērķis ir nodrošināt 
Savienības tiesību aktu ievērošanu sabiedrības interesēs, savukārt otrā veida procedūras 
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vienīgais mērķis ir tiešā veidā aizsargāt personas tiesības, kas noteiktas Savienības tiesību 
aktos. LES 19. panta 1. punkta otrajā daļā patiešām ir paredzēts, ka „dalībvalstis nodrošina 
tiesību aizsardzības līdzekļus, kas ir pietiekami efektīvi tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai 
jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības”. Tādēļ dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt 
personai, kas pieprasa Savienības tiesībās tai garantēto tiesību ievērošanu, lietas izskatīšanu 
„tiesību aktos noteiktā tiesā” saskaņā ar Pamattiesību hartas 47. panta otro daļu. Tomēr 
Komisija LESD 258. pantā paredzēto procedūru sāk tikai tad, ja tai jāiejaucas kā „Līgumu 
sargātājai”, rūpējoties par Savienības interesēm. Turklāt saskaņā ar iedibināto Tiesas 
judikatūru, lai Komisija par kādu pārkāpumu varētu ierosināt lietu Tiesā, ir jāpierāda, ka 
Savienības tiesību pārkāpums ilgst līdz brīdim, kas norādīts argumentētajā atzinumā 
(pirmstiesas procedūras pēdējais posms, kas paredzēts LESD 258. pantā). Visbeidzot tikai 
Komisijas ziņā ir, ņemot vērā sabiedrības intereses, nolemt rīkoties, pamatojoties uz šo 
Līguma pantu. Ņemot vērā minētās atšķirības starp LESD 258. pantā paredzēto pārkāpuma 
procedūru, no vienas puses, un valsts tiesvedības procedūru, kuras nolūks ir aizsargāt ar 
Savienības tiesību aktiem personai garantētās tiesības, no otras puses, Līgumos nav paredzēta 
nekāda saikne starp šīm procedūrām, kā arī nav paredzēts, ka valsts tiesai būtu pienākums 
apturēt lietas izskatīšanu tiesā, ja sūdzība ar tādu pašu tematu ir iesniegta Komisijā. 

Secinājums

Noteikt šāda veida sūdzību iespējamo ietekmi uz lietas izskatīšanas procesu valsts tiesā ir 
katras dalībvalsts tiesību kompetencē.


