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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0013/2009, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Julio César 
de Oliveira Lopes, par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 49. pantā noteikto kriminālpārkāpumu un sodu tiesiskumu un 
samērību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta sarežģīto situāciju, kurā ir nonācis, strādājot par 
apdrošināšanas aģentu un kura ir novedusi pie tiesas procesa. Viņš apgalvo, ka Portugāles 
varas iestādes, neievērojot habeas corpus principu, ir vainīgas smagos noteikumu pārkāpumos 
par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pantā izklāstītā kriminālpārkāpumu un sodu 
tiesiskuma, un samērīguma principu. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka šajā gadījumā 
viņš ir cietis no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu 
kavējumu novēršanu komercdarījumos noteikumu nepiemērošanas, un tādēļ aicina Eiropas 
Parlamentu nodrošināt, ka tiek panākta taisnība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir nonācis sarežģītā tiesiskā situācijā, kuras iemesls ir vienkārša 
saistību neizpilde saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp lūgumraksta iesniedzēju kā 
apdrošināšanas aģentu un apdrošinātāju, kas atrodas Šveicē. Lūgumraksta iesniedzējs 
informē, ka Portugāles tiesību aktu īpatnību un dažu iespējamu Portugāles tiesas procesa 
kļūdu dēļ, šīs situācijas sekas ir kriminālapsūdzība. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šāda 
apsūdzība ir viņa pamattiesību, it sevišķi Pamattiesību hartas 49. panta noteikumu par sodu 
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samērību, pārkāpums. Viņš pauž sašutumu par Portugāles prokuratūru un par to, ka viņš bez 
panākumiem ir vērsies pie ombuda. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Parlamentu iejaukties šajā 
lietā. Lūgumrakstā viņš ir minējis Padomes direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu, 
kuras mērķis ir aizsargāt tādus mazos uzņēmējus kā viņš.

Komisija vispirms norāda, ka Parlamenta parasti sniegtā atbilde uz šāda veida lūgumrakstiem, 
kuros lūgumraksta iesniedzējs aicina Parlamentu iejaukties juridiskā lietā, ir atzīt lūgumrakstu 
par nepieņemamu tāpēc, ka Parlamentam nav tiesību iejaukties dalībvalstu tiesu darbā.

Kā jau iepriekš vairākkārt minēts saistībā ar daudziem citiem lūgumrakstiem, Komisija arī 
atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas 
Savienību Eiropas Komisijai nav tiesību iejaukties lietā, kas neskar Eiropas Kopienas tiesību 
aktus.

Lūgumraksta iesniedzēja problēmas iemesls ir līgumsaistību attiecībā uz starpniecības maksas 
samaksu apdrošinātājam neizpilde, ko lūgumraksta iesniedzējs nekādā ziņā nenoliedz. 
Lūgumraksta iesniedzēja minētā direktīva par maksājumu kavējumu novēršanu nav 
piemērojama un jebkurā gadījumā nodrošinātu aizsardzību otrai pusei, proti, tā aizsargātu 
aģentu, ja maksājumus kavētu apdrošinātājs.

Attiecībā uz iespējamu lūgumraksta iesniedzēja pamattiesību pārkāpumu ir jānorāda, ka 
Komisijai nav tiesību izvērtēt iespējamus pamattiesību pārkāpumus, kas nav saistīti ar 
Kopienas tiesību aktiem.

Secinājums

Komisija šajā lūgumrakstā nesaskata jautājumus, kas būtu pietiekams iemesls šā gadījuma 
izmeklēšanas turpināšanai. Lūgumraksta iesniedzējs ir veicis atbilstīgus pasākumus, 
izmantojot tiesiskās aizsardzības līdzekļus valsts līmenī, un, ja un kad lūgumraksta iesniedzējs 
būs izmantojis visus šādus līdzekļus, negūstot panākumus, viņš var apsvērt iespēju iesniegt 
prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.”


