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Temats: Lūgumraksts Nr. 0994/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco 
Bava, par korupcijas apkarošanas tiesību aktu ieviešanu ES līmenī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina ieviest tiesību aktus korupcijas apkarošanas jomā, kas 
nodrošinātu, ka, ja tiek uzrādīta apsūdzība par korupciju valsts un/vai privātu līgumu 
piešķiršanā, cietusī varas iestāde vai uzņēmums iemaksā paredzēto summu īpašā norēķinu 
kontā, kam piemērota procentu likme.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina ieviest tiesību aktus korupcijas apkarošanas jomā, kas 
nodrošinātu, ka tad, ja tiek uzrādīta apsūdzība par korupciju valsts un/vai privātu līgumu 
piešķiršanā, cietusī iestāde vai uzņēmums iemaksā paredzēto summu norēķinu kontā, kam 
piemērota tirgus procentu likme, līdz galīgajam spriedumam. Ja apsūdzētais tiek attaisnots, 
iestādei vai uzņēmumam papildus attiecīgajā norēķinu kontā iemaksātajai līguma summai 
būtu jāmaksā kontā uzkrātie oficiālie procenti. Ja apsūdzētais tiek notiesāts, iestādei vai 
uzņēmumam ir tūlītējas saistību tiesības pieprasīt apsūdzētajam uzņēmumam kopā ar tā 
vadītājiem izmaksāt kompensāciju, kuras apjoms ir divreiz lielāks par pasūtījuma apjomu.
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Lai stiprinātu noziegumu upuru procesuālās tiesības kriminālprocesā, ES 2012. gada 
25. oktobrī pieņēma horizontālo Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo 
tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus. Šis jaunais tiesību akts aizstāj 
2001. gada pamatlēmumu par cietušo statusu kriminālprocesā un nodrošinās cietušo tiesību, 
atbalsta un aizsardzības minimālo līmeni visā ES neatkarīgi no viņu izcelsmes vai dzīves 
vietas. Tomēr šī direktīva attiecas tikai uz fiziskām personām, kas ir cietušas 
kriminālpārkāpumā, nevis juridiskām personām. Turpinot rīkoties, lai nodrošinātu cietušo 
tiesības, Komisija pašreiz pārskata tiesisko regulējumu par kompensācijām noziegumu 
upuriem. Lūgumraksta iesniedzēja priekšlikums tiks izskatīts šajā saistībā.
Komisija norāda, ka vairumā dalībvalstu kompensācija cietušajiem ir tikai kaitējuma 
atlīdzināšana. Priekšlikums atlīdzību cietušajam noteikt apjomā, kas divreiz pārsniedz 
pasūtījuma apjomu, pēc būtības vairs nav tikai kaitējuma atlīdzināšana, bet, šķiet, kaut kādā 
mērā arī sods. Tāpēc Komisija arī apspriedīs, vai tā var ierosināt iekļaut ES dalībvalstu tiesību 
sistēmās iespēju piemērot soda naudu, kas divreiz pārsniedz pasūtījuma apjomu. Lai Komisija 
varētu ierosināt kriminālo sankciju saskaņošanu ES dalībvalstīs saskaņā ar LESD 83. pantu, 
tai, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, skaidri jāpierāda vajadzība 
saskaņot šīs sankcijas. Pašreiz nav pierādījumu tam, ka pašreizējais kriminālo sankciju 
līmenis attiecībā uz korupciju nebūtu pietiekami preventīvs.

Komisija 2011. gada 6. jūnija paziņojumā „Korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā” skaidri 
norādīja, ka galvenais šķērslis veiksmīgai korupcijas apkarošanai ir tas, ka nav politiskas 
apņemšanās risināt korupcijas problēmu vai arī tā ir nepietiekama. Vajadzīgie tiesību akti un 
korupcijas novēršanas politika lielā mērā ir ieviesti starptautiskā, ES un valsts līmenī. Ir 
vajadzīga efektīvāka šo tiesību aktu un politikas izpilde.
Komisija uzmanīgi seko līdzi korupcijas novēršanas politikas īstenošanai visās dalībvalstīs, 
tostarp Itālijā, 2011. gada jūnijā izveidotā ES ziņošanas par korupcijas novēršanu mehānisma 
(„Ziņojuma par korupcijas novēršanu ES”) ietvaros. Ziņojumā par korupcijas novēršanu ES 
tiks novērtēti dalībvalstu centieni korupcijas novēršanas jomā, atklājot sistēmas problēmas, kā 
arī nosakot labu praksi un veicinot savstarpēju mācīšanos. Šis ziņošanas mehānisms ir 
instruments, kura mērķis ir palielināt politisko gribu vietās, kur cīņa pret korupciju atpaliek, 
sekmējot veiksmes stāstus un mudinot dalībvalstis ievērot starptautiski pieņemtos standartus. 
Ziņojumu pārvalda Komisija, un tas tiks publicēts reizi divos gados, sākot no 2013. gada 
vidus.

Secinājumi
Eiropas Komisija atzīst lūgumraksta iesniedzēja minēto galveno jautājumu nozīmi un apsvērs 
šos aspektus, pārskatot tiesisko regulējumu par kompensācijām noziegumu upuriem un 
pārraudzības procesu, kas tiks īstenots, izmantojot ES ziņošanas par korupcijas novēršanu 
mehānismu.


