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Viena pagrindinių Peticijų komiteto užduočių ir pareigų – nagrinėti Europos piliečių, 
atkreipiančių dėmesį į galimą ES teisės pažeidimą, pateiktus klausimus. Praktiškai daugiau 
nei pusė Peticijų komiteto veiklos susijusi su Bendrijos teisės taikymui skirtais klausimais, 
todėl gali būti rengiamos ne tik išsamios diskusijos komitete, bet ir rengiant tiriamuosius 
vizitus atitinkamose valstybėse ar regionuose. 

Neteisingai arba nenuosekliai valstybėse narėse taikant ES teisę mažėja ES patikimumas, o 
Europos institucijų tikslai ir ketinimai tampa neaiškūs Europos piliečiams. Remiantis 
paskesnių sutarčių nuostatomis Komisija viena yra atsakinga už pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros, kurios vienintelis tikslas yra užtikrinti atitiktį ES teisei valstybėse narėse, 
pradėjimą tų valstybių narių atžvilgiu, kurios neteisingai į nacionalinę teisę perkelia ES teisės 
nuostatas ar jas taiko; galimybė pavieniams piliečiams kreiptis dėl pažeidimo nagrinėjimo 
nenumatyta. Be to, Komisija neprivalo pradėti minėtų procedūrų, ji tai daro savo nuožiūra. 

Tokią susiklosčiusią padėtį ilgai kritikavo Peticijų komitetas, ji laipsniškai tapo netinkama 
dabartiniam ES plėtros etapui. Komitetas taip pat pareiškė kritiką dėl to, kad asmenims arba 
bendruomenėms, kurie nukentėjo dėl ES teisės nuostatų netaikymo ir kurie gali ilgą laiką 
jaustis nukentėję, kai poveikis išlieka net ir baigus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, nėra 
nustatyta tinkamų teisių gynimo būdų. Šioje srityje nacionaliniai teismai nelinkę pripažinti 
piliečių teisių esant tokioms aplinkybėms.

Komisijos pateiktoje metinėje ataskaitoje peticijų nagrinėjimo procedūros indėlis užtikrinant 
tinkamą ES teisės nuostatų taikymą minimas tik formaliai, o Komisijos skundų nagrinėjimo 
procedūra, kuri Sutartyje nėra konkrečiai įvardyta, labiau vertinama kaip bendras pagrindas, 
kuriuo remiantis pradedamos pažeidimo nagrinėjimo procedūros, ir tai nekelia jokios 
nuostabos. Peticijų procedūros vaidmuo, nors ir nėra nuolat pripažįstamas, nenuosekliai 
formuojamas pagal skirtingų Komisijos tarnybų parengtus vienas kitam prieštaraujančius 
metodus. Tai stebina ir trukdo, nes kiekviename Peticijų komiteto posėdyje dalyvauja 
atsakingos Komisijos tarnybos atstovų. Toliau pateikti pavyzdžiai daug ką pasako.

Vidaus rinka. Minint diskusiją dėl bendrovės „Equitable life“ reikalų1 nė žodžiu 
neužsimenama apie Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ žlugimo tyrimo komiteto, 
kurį įsteigti paskatino gautos peticijos ir kurio nariai yra pirmininkas ir pranešėjas – aukštas 
pareigas užimantys Peticijų komiteto nariai – ataskaitą ir rekomendacijas. Ataskaitoje tik 
teigiama: „Žinoma, peticijų, kuriose aprašomas ES teisės pažeidimas, faktai „virto“ 
pažeidimais2. Tačiau, kalbant apie viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimą, išsamesnė informacija 
pateikta apie peticijų vaidmenį Komisijos nagrinėjamoje pažeidimo byloje dėl Valensijos 
regiono3. Deja, informacija apie bylos turinį nepateikiama.

Aplinka. Kalbant apie neteisėtą paukščių medžioklę, Komisija „nusprendė iškelti ieškinį 
Maltai dėl pavasarinės paukščių medžioklės“4. Šiuo atveju ir vėl neminimos dėl šio dalyko 
pateiktos peticijos, komiteto tiriamoji misija ir atitinkamai vėliau priimta Europos Parlamento 

                                               
1 SEC (2009) 1684/2, p. 218.
2 Ten pat, p. 234.
3 Ten pat, p. 247.
4 Ten pat, p. 140.
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rezoliucija P6_TA(2007)0074. Tą patį galima pasakyti ir apie Komisijos Lenkijai iškeltą bylą 
dėl Rospudos slėnio (Natura 2000 direktyvos1 pažeidimas), ir Ispanijai iškeltą bylą dėl 
Madrido M-30 aplinkkelio, ir Airijai iškeltą bylą2 dėl Poveikio aplinkai direktyvos pažeidimo 
keliamo pavojaus. Trūksta svarbios informacijos, o tai rodo, kad klausimai, kurie Europos 
piliečiams yra ir bus aktualūs, ataskaitoje analizuojami tik labai siaurai ir tik pateikiant 
statistiką.

Teisingumas ir vidaus reikalai. Šiame skyriuje peticijų vaidmuo iš dalies pripažįstamas; daug 
peticijų gauta dėl sienų valdymo klausimų ir laisvo asmenų judėjimo (Direktyva 2004/38/EB), 
o tai paskatino Komisiją parengti ataskaitą apie direktyvos taikymą3. Tačiau, minint Briuselio 
II reglamentą, kuriuo užtikrinama vaikų galimybė tėvams išsiskyrus palaikyti nuolatinius 
ryšius su abiem tėvais, neužsimenama apie tai, kad gauta daug peticijų dėl tarnybos 
Jugendamt ir kad komitetas šiuo klausimu pateikė darbo dokumentą4. Be to, tekste nurodyta 
„apie 12 peticijų“, skirtų Briuselio IIa ir Briuselio I reglamentų taikymui. Tai nėra tiksli ir 
naudinga informacija, ji rodo, kad pateiktose peticijose išsakytai piliečių nuomonei skirta 
mažai dėmesio.

Socialiniai klausimai. 2010 m. birželio 24 d. Komisija paskelbė apie Jungtinei Karalystei 
keliamą ieškinį siekiant užtikrinti galimybę užsienyje gyvenantiems jos piliečiams gauti 
priežiūros išmokas. Peticijų komitetas gavo daug peticijų dėl šio dalyko, todėl palankiai 
vertina tokį Komisijos sprendimą. Tai tipinis pavyzdys, kai komiteto atstovai būtų buvę 
dėkingi gavę informaciją.

Teikdamas šias pastabas komitetas nemano, kad Komisijos ataskaitoje peticijų procedūrai 
turėjo būti pareikštas didesnis pripažinimas nei ji verta, nes savaime suprantama, kad 
Komisijos parengta ataskaita turėtų būti skirta jos pačios veiklai, o ne kitos institucijos 
veiklai. Tačiau, atsižvelgiant į Komisijos tarnybų indėlį ir dalyvavimą Peticijų komiteto 
darbe, yra pagrindo tikėtis, kad pastabos apie peticijas bent jau būtų tikslios. Komisijai 
primenama apie Peticijų komiteto, kaip institucijos, kuri palengvina tiesioginio ryšio su 
valstybių narių valdžios institucijomis užmezgimą, funkciją, kurią įrodo naujausia byla dėl 
atliekų tvarkymo Kampanijoje, kai tarnybos galėjo tiesiogiai ir atvirai keistis informacija su 
nacionalinėmis ir regionų valdžios institucijomis komiteto posėdžių metu.

Interneto vartų paslaugų veikla 
Peticijų komitetas dar kartą paragino Komisiją „aiškiai nurodyti gyventojams prieinamas 
įvairias skundų teikimo priemones bendrame ES portale arba internetiniame „vieno langelio“ 
pagalbos gyventojams centre“5, kaip buvo nurodęs savo paskutinėje Teisės reikalų komitetui 
pateiktoje nuomonėje dėl 25-osios metinės Bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaitos.

Atsakydama Komisija nurodė 2008 m. gegužės mėn. paskelbtą „veiksmų planą, kurio tikslas 
– padidinti devynių veikiančių viešųjų pagalbos tarnybų, kurios gali teikti pagrindinę 
informaciją apie ES teises, konkrečiu atveju patarti konkretesniais klausimais ir teikti 
neoficialią pagalbą sprendžiant problemas, veiklos veiksmingumą. Jis taip pat bus siejamas su 
                                               
1 Ten pat, p. 144.
2 Ten pat, p. 153.
3 COM (2009) 313.
4 PE418.136.
5 (2008/2337(INI)).
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oficialiomis skundų teikimo priemonėmis tais atvejais, kai jos bus tinkamesnės arba kai 
neoficialūs ir greitesni būdai bus neveiksmingi. Veiksmų plano rezultatus tikimasi gauti 
2010 m. pradžioje“. 

Peticijų komitetas žino, kad Komisija daug pastangų skiria šiam projektui, kuris pavadintas 
„Tavo ES teisės“. Komitetas būtų dėkingas, jei būtų informuojamas apie vykdomą veiklą ir 
galbūt netgi būtų prašomas konstruktyviai prisidėti.

Skaidrumas ir galimybė susipažinti su dokumentais
Peticijų komitetas nuolat prašo Komisijos, „kad Peticijų komitetui būtų nuolat teikiama aiški 
informacija apie pasiektus pažeidimų nagrinėjimo procedūrų, taip pat susijusių su 
tebesvarstomomis peticijomis, etapus, arba, jei tai nedaroma, komitetui būtų suteikta prieiga 
prie atitinkamos Komisijos duomenų bazės lygiomis teisėmis su Taryba“1. Be to, jis dažnai 
prašė dokumentų, kuriuos pateikti tarnybos atsisakė nurodydamos priežastis, kuriomis 
pažeidžiamas lojalaus institucijų bendradarbiavimo principas.

Komisija atsakydama tik nurodo, kad „informacija apie pasiektus pažeidimų nagrinėjimo 
procedūrų etapus reguliariai skelbiama Europos Sąjungos portale „Europa“. Tai duomenų 
bazė, kuria Komisija leidžia naudotis kitoms ES institucijoms arba visuomenei.“ Komiteto 
toks atsakymas netenkina, jis savo nuomonę išreiškia savo metiniame pranešime: 
„atsižvelgiant į bylų skaičių ir į tai, kad sunku nuspėti, kaip greitai bus nagrinėjamas vienas ar 
kitas atvejis, taip pat į tai, kad nėra jokios paieškos sistemos, kuri leistų ieškoti tam tikro 
pažeidimo, šios duomenų bazės stebėjimas kiekvieną mėnesį būtų labai didelis žmogiškųjų 
išteklių ir laiko švaistymas. Taigi, reikėtų imtis papildomų priemonių, siekiant kad Komisija 
komitetui praneštų apie pažeidimų, susijusių su peticijomis, nagrinėjimo pažangą“2. Komisijai 
skirtas raginimas pateikti informaciją apie pažangą nagrinėjant su tebesvarstoma peticija 
susijusias pažeidimų bylas pakartojamas ir pabrėžiamas Europos Parlamento ir Komisijos 
pagrindų susitarimo projekto 3(e) dalies 5 punkte3. 

Peticijų komitetas pritaria Teisės reikalų komiteto nuomonei dėl „procedūros taisyklių“ 
būtinybės; jos būtų nustatytos Europos Sąjungos reglamento forma ir apimtų įvairius 
pažeidimo nagrinėjimo procedūros aspektus, įskaitant pranešimus, terminus, teisę būti 
išklausytam ir galimybę susipažinti su dokumentais.

ES bandomasis projektas
25-ojoje metinėje Bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaitoje Komisija paskelbė pradedanti 
įgyvendinti naują „ES bandomąjį projektą, kad galėtų sparčiau ir geriau atsakyti į klausimus 
bei spręsti problemas, kylančias dėl ES teisės aktų, kurie gali būti taikomi tik patvirtinus 
faktinę arba teisinę padėtį valstybėje narėje, taikymo.“ Peticijų komitetas susipažino su ES 
bandomojo projekto vertinimo ataskaita4. Jis iš esmės palankiai vertina Komisijos ketinimą 
„kai tik įmanoma, pradiniame etape ištaisyti ES teisės pažeidimus netaikant pažeidimo 

                                               
1 Ten pat.
2 A7-0186/2010, p. 21.
3 „Komisija pateikia Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas pažeidimo procedūras, grindžiamas 
oficialiais raštais, įskaitant, jei to paprašo Parlamentas, atskirai apie kiekvieną atvejį ir laikantis konfidencialumo 
reikalavimų, taip pat apie klausimus, susijusius su pažeidimo procedūra.“
4 COM (2010) 70 galutinis.
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procedūrų“1, nes teisėtai piliečių, įmonių ir pilietinės visuomenės teisei į tai, kad jų bylas 
nagrinėtų nešališkas instancijos teismas, prašymas valstybėms narėms užtikrinti pirmos 
instancijos teismo atsakymą į skundus žalos nepadaro. Taip pat tikimasi, kad greito pažeidimo 
bylų sprendimo paieška netrukdys išsamiai ir objektyviai įvertinti kiekvieną konkretų atvejį.

Komitetas reiškia rūpestį dėl tam tikros painiavos, atsirandančios Komisijai nagrinėjant 
skundus ir pasiteiravimus. Rašte, kurį Komisija perdavė Teisės reikalų komitetui ir kuriame 
pateikiama papildoma informacija apie ES bandomojo projekto vertinimą2, nurodoma, kad 
vykdant ES bandomąjį projektą iš viso pateikti 876 dokumentų rinkiniai, iš jų 664 (76 proc.) 
sudarė penkiolikos jame dalyvaujančių valstybių narių pateikti skundai ir pasiteiravimai. 
Toliau tame pačiame rašte Komisija teigia, kad vidutiniškai tik kiek daugiau nei 25 proc. 
naujų pasiteiravimų ir skundų srauto tvarkomi pasitelkiant ES bandomąjį projektą. 
Atsižvelgiant į tai, kad penkiolikos valstybių narių, kurios dalyvauja ES bandomajame 
projekte, gyventojai sudaro apie 65 proc. ES gyventojų, atsiranda nepaaiškinamas 
neatitikimas. Be to, tame pačiame rašte minimas tų pačių penkiolikos valstybių narių pateiktas 
1 741 naujas pasiteiravimų ir skundų rinkinys, užregistruotas naujoje duomenų bazėje CHAP 
(skundų tvarkymas / Accueil Plaignants) nuo 2009 m. spalio mėn. iki 2010 m. balandžio mėn. 
Komitetas ragina Komisiją piliečiams suprantama kalba paaiškinti, kaip pasiteiravimai ir 
skundai registruojami ir nagrinėjami pagal skirtingas schemas ir kokiais kriterijais remiamasi. 
Be to, jis pageidautų gauti informaciją apie tai, kiek jų susiję su peticijomis.

Peticijų komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad dažniausia pateikiamų klausimų, skundų ir 
peticijų tema yra aplinka. Komisijos išvadomis patvirtinamos Peticijų komitetui nurodytos 
rūpestį keliančios problemos, konkrečiai susijusios su Buveinių direktyva3, Atliekų pagrindų 
direktyva4, Sąvartynų direktyva5 ir Poveikio aplinkai vertinimo direktyva6. Peticijų komitetas 
skatina Komisiją rodyti iniciatyvą užtikrinant atitiktį direktyvų, dėl kurių pateikta daug šiuo 
metu dar svarstomų peticijų, nuostatoms.

Komisijos ataskaitoje pabrėžiama kilus atliekų krizei Kampanijoje susiklosčiusi padėtis, kuri 
paskatino Peticijų komitetą surengti tiriamąją misiją, o vėliau parengti ataskaitą. Komitetas 
norėtų tik pažymėti, kad Komisija turėtų išsamiau perduoti patirtį, kurią ji įgijo sužinojusi 
apie atliekų direktyvų taikymo keliose valstybėse narėse keliamas problemas ir jas supratusi, 
nes tai greičiausiai yra dažnai kylančios problemos, kurioms Komisija ir valstybės narės 
turėtų skirti daugiau dėmesio.

                                               
1 Ten pat, p. 1.
2 Ares (2010) 291478.
3 92/43/EEB.
4 2008/98/EB.
5 1999/31/EB.
6 2003/35/EB.


