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Viens no Lūgumrakstu komitejas galvenajiem pienākumiem un uzdevumiem ir izskatīt 
Eiropas pilsoņu ierosinātas lietas, ar kurām tiek pievērsta uzmanība iespējamiem ES tiesību 
aktu pārkāpumiem. Faktiski vairāk nekā puse Lūgumrakstu komitejas darbības attiecas uz 
jautājumiem saistībā ar Kopienas tiesību aktu piemērošanu, un tas var novest ne tikai pie 
plašām debatēm komitejā, bet arī faktu vākšanas misijām attiecīgajās valstīs un reģionos. 

Ja dalībvalstis nepiemēro ES tiesību aktus pareizi vai saskaņoti, cieš ES uzticamība un 
Eiropas Savienības iestāžu mērķi un ieceres kļūst neskaidri Eiropas pilsoņiem. Saskaņā ar 
secīgajiem līgumiem tikai Komisija ir atbildīga par pārkāpumu procedūras uzsākšanu pret 
dalībvalstīm, kuras nepareizi transponē vai piemēro ES tiesību aktus, un šī procedūra ir 
paredzēta vienīgi tādēļ, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro ES tiesību aktus; pilsoņu 
individuālu prasību izskatīšana nav paredzēta. Turklāt Komisijai nav pienākuma uzsākt šādas 
procedūras; tā par to lemj pati. 

Šo situāciju ilgstoši kritizē Lūgumrakstu komiteja un tā pašreizējā ES attīstības līmenī kļūst 
aizvien nepiemērotāka. Komiteja arī kritiski vērtē pienācīgu kompensāciju trūkumu personām 
vai kopienām, kuras ir cietušas ES tiesību aktu nepiemērošanas dēļ un var būt upuri ilgā laika 
posmā, jūtot ietekmi vēl ilgi pēc pārkāpumu procedūru noslēgšanas. Šajā sakarībā dalībvalstu 
tiesas nelabprāt atzīst pilsoņu tiesības šādos apstākļos.

Tomēr Komisijas gada ziņojumā tikai vārdos ir pausts atbalsts tam, lai lūgumrakstu procedūra 
veicinātu ES tiesību aktu pareizu piemērošanu, līdz ar to nepārsteidz, ka Komisijas sūdzību 
izskatīšanas procedūra, kas nav īpaši atzīta Līgumā, tiek atbalstīta kā vispārējs pamats, 
saskaņā ar kuru tiek uzsākta pārkāpumu procedūra. Lai arī lūgumrakstu procedūras nozīme 
dažkārt tiek atzīta, dažādas Komisijas struktūrvienības pret to izturas nekonsekventi, pieņemot 
pretrunīgas nostājas. Tas ir pārsteidzoši un satraucoši, ņemot vērā atbildīgo Komisijas 
dienestu piedalīšanos visās Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs. Turpmāk sniegtie piemēri ir 
izsmeļoši.

Iekšējais tirgus: Atsaucē uz diskusiju par sabiedrības "Equitable life" īstenoto krāpšanu1 nav 
minēts ziņojums un ieteikumi, ko izstrādāja izmeklēšanas komiteja par "Equitable life" 
sabrukumu, kura tika izveidota pēc saņemtajiem lūgumrakstiem un kurā kā priekšsēdētājs un 
referents darbojās jau sen Lūgumrakstu komitejā strādājoši locekļi. Ziņojumā ir vienīgi teikts: 
"Protams, lūgumraksti, kas norāda uz ES tiesību aktu pārkāpumu, faktus ir "pārvērtuši" par 
pārkāpumiem"2. Tomēr attiecībā uz valsts iepirkuma noteikumu pārkāpumiem ir sniegta 
sīkāka informācija par lūgumrakstu nozīmi Komisijas pašreizējā tiesvedībā pret Valensijas 
reģionu3. Turklāt nekas neliecina par vēlmi sniegt informāciju par lietas būtību.

Vide: Attiecībā uz nelikumīgām putnu medībām Komisija "nolēma iesūdzēt tiesā Maltu par 
tās pavasara medību praksi"4. Arī šajā gadījumā nav norādes ne uz lūgumrakstiem par šo 
jautājumu, ne par komitejas īstenoto faktu vākšanas misiju un tai sekojošo Eiropas Parlamenta 
rezolūciju P6_TA(2007)0074. Tas pats attiecas arī uz Komisijas tiesvedību pret Poliju saistībā 

                                               
1 SEC (2009) 1684/2, 218. lpp
2 Turpat, 234. lpp.
3 Turpat, 247. lpp.
4 Turpat, 140. lpp.
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ar Rospudas ieleju (Natura 2000 direktīvas pārkāpums)1, tiesvedību pret Spāniju saistībā ar 
Madrides M-30 pilsētas apvedceļu un lietu pret Īriju2, kas bija Ietekmes uz vidi novērtējuma 
direktīvas pārkāpums. Tie ir būtiski izlaidumi, kas liecina, ka šis ziņojums attiecībā uz 
Eiropas pilsoņiem agrāk un pašlaik ļoti būtiskiem jautājumiem aptver tikai daļu un vienīgi 
statistiskā izteiksmē.

Tieslietas un iekšlietas: Šajā sadaļā ir nepilnīgi aplūkota lūgumrakstu nozīme.  Jo īpaši robežu 
pārvaldības jautājumi un personu brīva pārvietošanās (Direktīva 2004/38/EK) ir bijusi par 
iemeslu daudziem lūgumrakstiem, liekot Komisijai izstrādāt ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu3.  Tomēr atsaucē uz Briseles II regulu, kas nodrošina, ka bērni var saglabāt 
regulārus kontaktus ar abiem vecākiem pēc viņu šķiršanās, nav norādes uz daudzajiem 
saņemtajiem lūgumrakstiem par Jugendamt un komitejas iesniegto darba dokumentu par šo 
jautājumu4.  Turklāt tekstā ir minēti "... aptuveni 12 lūgumraksti" attiecībā uz Briseles IIa 
regulas un Briseles I regulas piemērošanu. Tas nav ne precīzi, ne noderīgi un norāda uz to, ka 
nav piešķirta vērība pilsoņu viedokļiem, kas pausti ar lūgumrakstu procedūras starpniecību.

Sociālie jautājumi: Komisija 2010. gada 24. jūnijā paziņoja, ka tā uzsāk tiesvedību pret 
Apvienoto Karalisti, lai tā garantētu aprūpes pabalstus ārvalstīs dzīvojošiem britiem.  
Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi neskaitāmus lūgumrakstus par šo jautājumu un atzinīgi 
vērtē Komisijas lēmumu uzsākt tiesvedību. Šis ir raksturīgs gadījums, kad Komiteja būtu 
pateicīga par informācijas sniegšanu.

Komiteja ar šīm piezīmēm nekādi neierosina, ka Komisijas ziņojumā vajadzētu vairāk atzīt 
lūgumrakstu procedūru, nekā tas ir nepieciešams, jo ir saprotami, ka Komisijai tās 
sagatavotajā ziņojumā būtu galvenokārt jāpievēršas savai, nevis citas iestādes darbībai. 
Tomēr, ņemot vērā Komisijas dienestu ieguldījumu un līdzdalību Lūgumrakstu komitejas 
darbībā, būtu loģiski sagaidīt vismaz precīzus komentārus par lūgumrakstiem. Komisijai ir 
atgādināts par Lūgumrakstu komitejas atvieglotājas lomu tiešu kontaktu nodibināšanā ar 
dalībvalstu iestādēm, kā to apliecina nesen skatītā lieta attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanu Kampānijā, kad dienesti komitejas sanāksmju laikā varēja tieši un godīgi 
apmainīties ar informāciju ar valstu un reģionālajām iestādēm.

Interneta portāli 
Lūgumrakstu komiteja ir vairākkārt aicinājusi Komisiju "padarīt pilsoņiem pieejamus dažādus 
sūdzību iesniegšanas mehānismus, kas varētu būt vienots ES portāls, vai tiešsaistē izveidot 
vienas institūcijas apstiprinājumu, lai palīdzētu pilsoņiem"5, tostarp pēdējā atzinumā 
Juridiskajai komitejai par 25. gada ziņojumu par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību.

Komisija savā atbildē atsaucās uz 2008. gada maija paziņojumu par "rīcības plānu, lai 
pilnveidotu deviņus pašreizējos publiskā atbalsta pakalpojumus, ar kuriem var sniegt 
pamatinformāciju par ES tiesībām, individuālas konsultācijas par konkrētākiem jautājumiem 
un neoficiālu palīdzību problēmu atrisināšanā. Tas arī nodrošinās saikni ar oficiāliem sūdzību 
iesniegšanas mehānismiem gadījumos, kad šādi rīkoties ir piemērotāk, vai arī neoficiālas un 
                                               
1 Turpat, 144. lpp.
2 Turpat, 153. lpp.
3 COM (2009) 313.
4 PE418.136
5 (2008/2337(INI))
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ātrākas metodes nav devušas rezultātu. Ir paredzams, ka rīcības plāna rezultāti tiks sniegti 
2010. gada sākumā." 

Lūgumrakstu komiteja zina, ka Komisija strādā ar projektu "Jūsu tiesības ES". Komiteja būtu 
gandarīta, ja to informētu par notiekošo darbu un varbūt pat aicinātu sniegt konstruktīvu 
ieguldījumu. 

Pārredzamība un piekļuve dokumentiem
Lūgumrakstu komiteja ir regulāri un atkārtoti lūgusi Komisijai "...sniegt Lūgumrakstu 
komitejai regulāru un skaidru informāciju par to, kādā stadijā ir pienākumu neizpildes 
procedūras, uz kurām attiecas arī vēl neatbildēts lūgumraksts, bet ja tas nenotiek — komitejai 
tiek nodrošināta vienlīdzīga piekļuve Komisijas attiecīgajai datu bāzei, kas tiek piešķirta 
Padomei"1. Komiteja ir arī bieži lūgusi dokumentus, ko dienesti ir lieguši tādu iemeslu dēļ, 
kuri ir pretrunā ar lojālu sadarbību, kas ir paredzēta starp iestādēm. 

Komisija tikai ir atbildējusi, ka "informācija par to, kādā stadijā ir pienākumu neizpildes 
procedūras, regulāri tiek publicēta tīmekļa vietnē Europa. Tā ir datu bāze, ar ko Komisija ļauj 
iepazīties citām ES iestādēm vai plašākai sabiedrībai." Komiteja uzskata šo atbildi par 
neapmierinošu un norāda šo gadījumu savā ikgadējā ziņojumā: "Ņemot vērā lietu skaitu un to, 
ka ir grūti paredzēt attiecīgās lietas izmeklēšanas gaitu un nepastāv meklēšanas rīks, ar kuru 
varētu atrast konkrētu pārkāpuma lietu, šādas datu bāzes pārlūkošana reizi mēnesī būtu 
nevajadzīgs cilvēkresursu un laika patēriņš. Tādēļ jāveic papildu pasākumi, lai Komisija 
automātiski ziņotu Lūgumrakstu komitejai par visiem pārkāpumu izmeklēšanas posmiem 
saistībā ar lūgumrakstiem."2 Tādējādi Eiropas Parlamenta un Komisijas pamatnolīguma 3(e) 
punkta 5. apakšpunktā ir vēlreiz atkārots un uzsvērts aicinājums Komisijai sniegt informāciju 
par progresu pārkāpumu gadījumos saistībā ar lūgumrakstiem, attiecībā uz kuriem vēl nav 
sniegta galīgā atbilde.3

Lūgumrakstu komiteja atbalsta Juridiskās komitejas atzinumu attiecībā uz nepieciešamību pēc 
"procedūras kodeksa" Savienības regulas veidā, nosakot pienākumu neizpildes procedūras 
dažādos aspektus, tostarp paziņojumus, termiņus, tiesības tikt uzklausītam un uz piekļuvi 
informācijai.

EU Pilot
Komisija 25. ikgadējā ziņojumā par Kopienas tiesību aktu piemērošanu paziņoja, ka uzsāk 
jaunu instrumentu EU PILOT, lai ātrāk un labāk atbildētu uz jautājumiem un rastu 
risinājumus problēmām, kas rodas, piemērojot ES tiesību aktus, kuriem ir vajadzīgs 
dalībvalsts juridiskās vai faktiskās pozīcijas apstiprinājums." Lūgumrakstu komiteja pieņem 
zināšanai "EU Pilot novērtējuma ziņojumu".4 Tā kopumā pozitīvi vērtē Komisijas ieceri 
koriģēt ES tiesību aktu pārkāpumus agrīnā posmā vienmēr, kad tas ir iespējams, bez 
nepieciešamības izmantot pārkāpumu tiesvedību"5 tiktāl, cik pilsoņu, uzņēmumu un 

                                               
1 Turpat
2 A7-0186/2010, 21. lpp.
3 "Komisija dara pieejamu Parlamentam kopsavilkuma informāciju par visām pienākumu neizpildes procedūrām, 
pamatojoties uz oficiālu paziņojuma vēstuli, tostarp, ja to pieprasa Parlaments, par konkrētiem gadījumiem un 
ievērojot noteikumus par konfidencialitāti, jautājumos, uz kuriem attiecas pienākumu neizpildes procedūra."
4 COM(2010) 70 galīgā redakcija
5 Turpat, 1. lpp.
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pilsoniskās sabiedrības likumīgās tiesības tikt uzklausītiem savā lietā neitrālā instancē netiek 
kavētas, prasot dalībvalstīm atbildēt uz sūdzībām pirmajā instancē.  Ir arī jācer, ka ātra 
risinājuma meklējumi pārkāpumu gadījumos nekavē veikt katras atsevišķas lietas precīzu un 
objektīvu novērtējumu. 

Komiteja pauž bažas par zināmu ilgstošu neskaidrību attiecībā uz to, kā Komisija izskata 
sūdzības un lūgumus. Komisija vēstulē Juridiskajai komitejai, kurā sniegta papildu 
informācija par projektu EU Pilot1, norāda, ka EU Pilot kopumā ir iesniegtas 876 lietas, no 
kurām 664 (76 %) ir sūdzības un lūgumi no 15 dalībvalstīm, kas piedalās šajā projektā.  
Turpmāk tajā pašā vēstulē tā norāda, ka kopumā tikai nedaudz vairāk par 25 % no jaunu 
lūgumu un sūdzību apjoma izskata ar EU Pilot starpniecību. Tā kā 15 dalībvalstis, kuras 
piedalās EU Pilot, aptver aptuveni 65 % no ES iedzīvotājiem, šeit parādās neizskaidrojama 
pretruna. Turklāt tajā pašā vēstulē ir minēts, ka jaunā datu bāzē CHAP (Case Handling/) 
laikposmā no 2009. gada oktobra līdz 2010. gada aprīlim reģistrēta 1741 pieteikumu un 
sūdzību lieta no šīm pašām 15 dalībvalstīm. Komiteja aicina Komisiju pilsoņiem saprotamā 
veidā precizēt, kā pieteikumi un sūdzības tiek reģistrēti un apstrādāti dažādās ķēdēs un kādi 
kritēriji tiek ņemti par pamatu. Turklāt tā arī vēlētos saņemt informāciju par to, cik no šiem 
pieteikumiem un sūdzībām ir saistīti ar lūgumrakstiem.

Lūgumrakstu komiteja ar interesi norāda uz tendenci, ka lielākā daļa jautājumu, sūdzību un 
lūgumrakstu attiecas uz vidi. Komisijas atklājumi apstiprina bažas, kurām pievērsa uzmanību 
Lūgumrakstu komiteja, jo īpaši saistībā ar Dzīvotņu direktīvu2, Atkritumu pamatdirektīvu3, 
Poligonu direktīvu4 un Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu5.  Lūgumrakstu komiteja 
mudina Komisiju aktīvi rīkoties, lai nodrošinātu atbilsmi šīm direktīvām, saistībā ar kurām 
iesniegti daudzi daudziem lūgumraksti. 

Komisijas ziņojumā ir uzsvērta situācija Kampānijā saistībā ar atkritumu krīzi, kas bija 
Lūgumrakstu komitejas faktu vākšanas misijas mērķis un par ko tika izstrādāts ziņojums. 
Komiteja vienīgi norāda, ka Komisijai vajadzētu sniegt precīzāku informāciju, izmantot savu 
pieredzi un zināšanas par problēmām attiecībā uz Atkritumu direktīvas piemērošanu vairākās 
dalībvalstīs, jo šķiet, ka šis jautājums atkārtojas un Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu tam 
piešķirt lielāku prioritāti. 

                                               
1 Ares(2010) 291478
2 92/43/EEK
3 2008/98/EK
4 1999/31/EK
5 2003/35/EK


