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Šajā dokumentā ir sniegtas Eiropas Komisijas atbildes uz Eiropas Revīzijas palātas īpašā ziņojuma
apsvērumiem saskaņā ar Finanšu regulas 259. pantu, un tās ir jāpublicē kopā ar īpašo ziņojumu.
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I. KOMISIJAS ATBILŽU KOPSAVILKUMS
a) Vispārīgs ievads
Zona bez robežkontroles pie iekšējām robežām (Šengenas zona) ir lielākā brīvās ceļošanas zona
pasaulē, un tā aptver 26 valstis, kurās dzīvo vairāk nekā 420 miljoni cilvēku. Pēdējos divus gadus
Covid-19 pandēmija radīja lielu spriedzi Šengenas zonā, kā rezultātā vairākas dalībvalstis ir
atjaunojušas iekšējo robežkontroli.
Covid-19 pandēmija ir nepieredzēta mēroga sabiedrības veselības krīze. Šī ir pirmā reize, kad
Komisija saskaras ar pandēmiju, kas ietekmē katru dalībvalsti, un tādēļ ir jāvelta ievērojamas pūles,
lai prioritāri reaģētu uz šo problēmjautājumu.
Lai risinātu situāciju pie iekšējām robežām, Komisija izstrādāja vairākas pamatnostādnes un
ieteikumus. Turklāt pieredze liecina, ka pašreizējie Šengenas sistēmas instrumenti nav pietiekami,
lai varētu efektīvi risināt šāda veida krīzi. Tāpēc, lai novērstu šo nepilnību, 2021. gada 2. jūnija
Šengenas stratēģijā tika izziņoti vairāki pasākumi, tostarp Komisijas priekšlikums par Šengenas
Robežu kodeksa grozījumiem1 un Praktiskās rokasgrāmatas robežsargiem aktualizēšana.
Priekšlikumu par Šengenas Robežu kodeksa grozījumiem iesniedza 2021. gada 14. decembrī2,
pamatojoties uz visaptverošu ietekmes novērtējumu, kurā īpaši tika aplūkoti Covid-19 krīzes
izraisītie jautājumi.
Zona bez robežkontroles pie iekšējām robežām ir pamats ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu
tiesībām brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, kas ir viens no ES svarīgākajiem sasniegumiem un
nozīmīgs ES ekonomikas virzītājspēks. Tomēr abus jēdzienus reglamentē dažādi tiesiskie režīmi, un
tie attiecas uz dažādām valstu grupām. Lai gan brīva pārvietošanās ir viena no pamattiesībām, tā
tomēr var tikt pakļauta ierobežojumiem, kuriem ir jāatbilst ES tiesību vispārējiem principiem, jo
īpaši nediskriminēšanas un proporcionalitātes principam.
Saistībā ar Covid-19 pandēmijas radītajiem ārkārtas draudiem dalībvalstis ir ieviesušas dažus
sabiedrības veselības pasākumus, kas ietekmē tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Kopš
pandēmijas sākuma Komisija ir saskaņojusi ar dalībvalstīm tajās ieviestos ceļošanas
ierobežojumus saistībā ar Covid-193, proti, izstrādājusi tādus rīkus kā “luksofora” karte, ko katru
nedēļu publicēja Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs4, un ES digitālo Covid sertifikātu5.
Šā procesa gaitā Komisija vienmēr uzsvēra, ka dalībvalstīm ir jāsniedz skaidra, visaptveroša un
savlaicīga informācija par visiem piemērojamiem ceļošanas ierobežojumiem.
Uzraugot dalībvalstu ceļošanas ierobežojumu atbilstību ES tiesību aktiem, Komisijai bija jāņem vērā
dalībvalstu kompetence sabiedrības veselības jomā. Komisijai bija pastāvīgi jārod līdzsvars starp
1

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem,
kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1.–52. lpp.).
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Komisijas Vadlīnijas par robežu pārvaldības pasākumiem veselības aizsardzībai un preču un pamatpakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai ir pieejamas šeit: EUR-Lex - 52020XC0316(03) - LV - EUR-Lex (europa.eu).
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ierobežojumiem, kas nepieciešami, lai aizsargātu cilvēku dzīvību, un pārvietošanās brīvības
ierobežojumiem saskaņā ar vispārējiem ES tiesību principiem, piemēram, proporcionalitātes un
nediskriminēšanas principu.
Šī revīzija tika veikta Covid-19 pandēmijas kulminācijas laikā, kad visus iespējamos resursus
mobilizēja tam, lai varētu reaģēt uz nepieredzēto krīzi. Šā iemesla dēļ revīzijas laikā vērtīgus
Komisijas resursus nācās novirzīt revīzijas darbam, nevis krīzes pārvarēšanai. Tās ir neapšaubāmi
neparedzētas, tomēr nevēlamas sekas, kam Komisija vēlētos pievērst ERP uzmanību.

b) Komisijas nostāja attiecībā uz Revīzijas palātas
galvenajiem apsvērumiem un ieteikumiem
Komisija ņem vērā ERP ziņojumu par Komisijas rīcību, kas īstenota, lai aizsargātu personu tiesības
brīvi pārvietoties Covid-19 pandēmijas laikā, īpašu uzmanību pievēršot iekšējai robežkontrolei
Šengenas zonā un ceļošanas ierobežojumiem.
Attiecībā uz Komisijas veikto pārraudzību iekšējās robežkontroles atjaunošanai — Covid-19
pandēmijas strauji mainīgajā kontekstā Komisija neizskatīja rakstveida pieprasījumus sniegt
papildu informāciju. Tā vietā “Covid-19 informācijas grupas iekšlietu jautājumos” regulārajās
sanāksmēs, kurās attiecīgās valsts iestādes izskatīja preses ziņojumus un atsevišķas sūdzības,
Komisija turpināja proaktīvi apspriest jautājumu par iekšējo robežkontroli, ko dalībvalstis atkārtoti
ieviesa Covid-19 krīzes dēļ. Turklāt Komisija ierosināja grozīt Šengenas Robežu kodeksu, lai cita
starpā stiprinātu Komisijas pārraudzības iespējas.
Komisijas veikto uzraudzību un koordinēšanu saistībā ar dalībvalstu noteiktajiem brīvas
pārvietošanās ierobežojumiem attiecībā uz ceļošanu, jo īpaši Komisijas novērtējumu par pasākumu
samērīgumu un nediskriminēšanas principa ievērošanu, ietekmēja Covid-19 pandēmijas radītie
ierobežojumi un sarežģījumi, tostarp pasākumu straujais mainīgums. Šajā kontekstā sīkāki
norādījumi, kuri attiecās uz ceļošanas ierobežojumiem un kurus ierosināja Komisija, bet Padome
pieņēma ieteikumu veidā6, pakāpeniski tika aizvien sīkāk izstrādāti un vairāk pielāgoti
epidemioloģiskajām norisēm. Ieteikums sniedz Komisijai svarīgu pamatu dalībvalstu pasākumu
novērtēšanai. Pamatojoties uz uzlabojumiem tiesiskajā regulējumā, kas ieviesti ar Regulu par ES
digitālo Covid sertifikātu7, Komisija ir arī veikusi pasākumus, lai racionalizētu informācijas
apkopošanu par ceļošanas ierobežojumiem dalībvalstīs.
Attiecībā uz ieteikumiem Komisija piekrīt 1. ieteikuma a), b), c) un d) punktam. Tā nepiekrīt
1. ieteikuma e) punktam. Komisija piekrīt 2. un 3. ieteikumam.
Komisijas nostāja sīkāk ir izskaidrota II un III punktā.
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Padomes Ieteikums (2020. gada 13. oktobris) par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar
Covid-19
pandēmiju
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c) Jaunākās norises un turpmākie pasākumi
Lai atvieglotu brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā, Eiropas Parlaments un Padome,
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņēma Regulu par ES digitālo Covid sertifikātu. To piemēro
kopš 2021. gada 1. jūlija. ES digitālais Covid sertifikāts ir bezmaksas, vienkāršs un drošs veids, kā
pierādīt personas Covid-19 statusu, un tas ir būtisks elements Eiropas atbildes reakcijā uz Covid-19
pandēmiju.
Turklāt Padome 2022. gada 25. janvārī, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņēma
Ieteikumu par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas
laikā, aizstājot iepriekšējo ieteikumu par šo tematu.
Padomē ir sākušās sarunas attiecībā uz 2021. gada 14. decembra priekšlikumu par Šengenas
Robežu kodeksa grozījumiem (COM(2021) 891 final), un pirmais lasījums tika pabeigts 2022. gada
janvāra beigās.
Līdz šim ir notikušas divas ekspertu sanāksmes ar dalībvalstīm, proti, 2021. gada oktobrī un
decembrī, lai apspriestu aktualizēto Praktisko rokasgrāmatu robežsargiem, kas būtu jāizdod līdz
gada beigām.

II. KOMISIJAS ATBILDES UZ REVĪZIJAS PALĀTAS
GALVENAJIEM APSVĒRUMIEM
1. Komisijas veiktā pārraudzība attiecībā uz iekšējās
robežkontroles atjaunošanu
Attiecībā uz Komisijas veikto pārraudzību iekšējās robežkontroles atjaunošanai Covid-19
pandēmijas strauji mainīgajā kontekstā tika uzskatīts, ka papildu informācijas pieprasīšana
rakstveidā nav visefektīvākais veids, kā īstenot šo pārraudzību; tomēr “Covid-19 informācijas
grupas iekšlietu jautājumos” regulārajās sanāksmēs, kurās attiecīgās valsts iestādes izskatīja
preses ziņojumus un atsevišķas sūdzības, Komisija turpināja proaktīvi apspriest jautājumu par
iekšējo robežkontroli, ko dalībvalstis atkārtoti ieviesa Covid-19 krīzes dēļ.
Dalībvalstu sniegtā informācija — paziņojumi un ex post ziņojumi — nav bijusi pietiekama. Kad
Komisija 2017. gadā mēģināja risināt šo problēmjautājumu ar dalībvalstīm, kurām jau vairākus
gadus ir bijusi iekšējā robežkontrole, saņemtās atbildes nebija pietiekamas, lai varētu veikt
visaptverošu novērtējumu.
Tomēr minētais bija saistīts ne vien ar nepietiekamu Komisijas rīcību, bet arī ar mērķim neatbilstīgu
tiesisko regulējumu. Tas tika iekļauts 2021. gada maijā veiktā Ietekmes novērtējuma secinājumos8
un iztirzāts Komisijas 2021. gada 14. decembra priekšlikumā par Šengenas Robežu kodeksa
grozījumiem.
Jau 2021. gada jūnijā Šengenas stratēģijā tika paziņots: “Ir ļoti būtiski, lai politiskās diskusijas
aptvertu visus elementus, kas ietilpst sarežģītajā struktūrā, kura balsta Šengenas zonas pareizu
darbību. Šajā nolūkā Komisija atkal pieņems ziņojumu par stāvokli Šengenas zonā, lai tas kalpotu
par pamatu diskusijām nesen izveidotajā Šengenas forumā. Ziņojumā tiks apkopota informācija par
8

Sk. Ietekmes novērtējuma 21. lpp. un XII pielikumu.
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situāciju attiecībā uz iekšējās robežkontroles neesību, Šengenas izvērtēšanas rezultātiem un
ieteikumu īstenošanas stāvokli. Komisija iekļaus šajos ziņojumos “Šengenas zonas stāvokļa rādītāju
kopsavilkumu”, lai savstarpēji saistītā veidā novērtētu Šengenas acquis īstenošanu dažādās
politikas jomās un labāk palīdzētu dalībvalstīm risināt problēmas.” Šī prasība ir iekļauta arī
priekšlikumā par Šengenas Robežu kodeksa grozījumiem. Turklāt priekšlikums paredz pienākumu
dalībvalstīm vismaz reizi gadā ziņot par iekšējās robežkontroles nepieciešamību un samērīgumu
gadījumos, kad šāda robežkontrole tiek veikta ilgāk nekā 12 mēnešus.

2. Komisijas centieni veicināt koordināciju un sadarbību
attiecībā uz robežkontroles atjaunošanu
Tā kā sabiedrības veselības aizsardzība galvenokārt ir valstu kompetencē, visi lēmumi ieviest
ceļošanas ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju un īstenot to izpildi ar robežkontroles
palīdzību ir valstu valdību ziņā. Komisija nevar iebilst pret šādiem ceļošanas ierobežojumiem, ja tie
atbilst proporcionalitātes un nediskriminēšanas principam. Tā kā nav saistoša tiesiskā regulējuma,
lai Komisija varētu rīkoties, dalībvalstis joprojām ir kompetentas veikt pasākumus valstu līmenī un
Komisijas centieni koordinēt šādas darbības ir atkarīgi no dalībvalstu labās gribas.
Attiecībā uz iekšējo robežkontroli šis jautājums ir viens no galvenajiem secinājumiem, kas iekļauts
priekšlikuma par Šengenas Robežu kodeksa grozījumiem ietekmes novērtējumā9, turklāt tas ir
atspoguļots arī Komisijas pieņemtā priekšlikuma 28. pantā.
Neatkarīgi no tiesiskā regulējuma ierobežojumiem Komisija darīja visu iespējamo, lai koordinētu
dalībvalstu reakciju uz iekšējo robežkontroli un ceļošanas ierobežojumiem. Covid-19 informācijas
grupa robežu jautājumos (vēlāk — iekšlietu jautājumos) laikā no 2020. gada februāra beigām līdz
septembrim tikās 33 reizes (videokonferenču veidā). Sanāksmēs piedalījās visas dalībvalstis un
Šengenas asociētās valstis, dažādi Komisijas dienesti (parasti HOME ĢD, SANTE ĢD, ECHO ĢD,
JUST ĢD, MOVE ĢD un SG ĢD, bet reizēm arī citi atkarībā no apspriestajām tēmām, piemēram,
EMPL ĢD, AGRI ĢD, TAXUD ĢD utt.), kā arī aģentūras (Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra,
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs un Eiropas Slimību kontroles un profilakses centrs) un Padomes
Sekretariāts. Grupas uzdevums bija nodrošināt dalībvalstīm, Šengenas asociētajām valstīm,
Komisijas dienestiem un aģentūrām ad hoc forumu, lai risinātu visus ar robežām un iekšlietām
saistītos jautājumus Covid-19 krīzes kontekstā. Svarīgi paturēt prātā, ka šie pasākumi tika īstenoti
laikā, kad visa pasaule saskārās ar lielāko mūsdienu globālo problēmu.
Komisija arī proaktīvi izdeva visaptverošus vadlīniju dokumentus dalībvalstīm, tostarp paziņojumus,
pamatnostādnes un priekšlikumus Padomes ieteikumiem, kā arī tiesību aktu priekšlikumus
konkrētās nozarēs. Šīs vadlīnijas tika izdotas, pamatojoties uz pandēmijas attīstību un dažādiem
tās posmiem.
Arī 2021. gada jūnija Šengenas stratēģijā ir uzsvērts, ka iekšējās robežkontroles atjaunošana, jo
īpaši, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, būtiski ietekmēja iedzīvotājus un ekonomiku, jo trūka
koordinācijas starp dalībvalstīm, īpaši pārrobežu zonās. Stratēģijā bija arī atsauce uz dažādajiem
vadlīniju dokumentiem un ieteikumiem, kas pieņemti saistībā ar Covid-19 pandēmiju, jo īpaši tā
dēvēto “zaļo joslu” sistēmu, reaģējot uz apturēto kravu satiksmi pie iekšējām robežām. Lai labāk
sagatavotos nākotnes krīzēm un gadījumiem, kad robežkontrole uz iekšējām robežām atkal kļūtu
neizbēgama, šajā stratēģijā tika pausta apņemšanās kodificēt attiecīgos riska mazināšanas
pasākumus no vadlīnijām un ieteikumiem, kas izstrādāti saistībā ar Covid-19, Praktiskajā
rokasgrāmatā robežsargiem, kam būtu jākļūst par pirmo informācijas avotu robežsargiem krīzes
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Sk. Ietekmes novērtējuma 4.2.1. iedaļu.
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situācijās. Rokasgrāmatas aktualizēšanas process tiek veikts, kā skaidrots iepriekš I punkta
c) apakšpunktā.

3. Komisija uzrauga un koordinē dalībvalstu ceļošanas
ierobežojumus
Dažādas grūtības un sarežģījumi ietekmē iespēju uzraudzīt ar ceļošanu saistītos brīvas
pārvietošanās ierobežojumus, kurus dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju.
Lai novērtētu to samērīgumu, Komisijai ir jāanalizē katrs dalībvalstu pasākums, ņemot vērā tādus
faktorus kā epidemioloģiskā situācija, dalībvalstu ģeogrāfiskais stāvoklis, pandēmijas apkarošanai
pieņemtie iekšējie pasākumi, izņēmumi būtiskajiem ceļotājiem un citus apsvērumus (piemēram,
dalībvalstu atšķirīgās veselības aprūpes iespējas). Šīs analīzes sarežģītību pastiprina pasākumu
straujais mainīgums.
Vienlaikus Komisijas izvirzītie un Padomes pieņemtie norādījumi par ceļošanas ierobežojumiem
laika gaitā tika aizvien sīkāk izstrādāti un vairāk pielāgoti epidemioloģiskajām norisēm, piemēram,
jaunajiem SARS-CoV-2 variantiem, pieaugošajam vakcināciju skaitam vai ES digitālā Covid
sertifikāta ieviešanai.
Ieteikums, kas pirmo reizi pieņemts 2021. gada oktobrī, ne tikai ietvēra vispārīgus principus, bet arī
nodrošināja dalībvalstīm vienotu sistēmu, kas paredzēta, lai atvieglotu šo principu praktisku
saskaņotu piemērošanu ārkārtējā situācijā, ko izraisīja Covid-19 pandēmija. Tā kā šo Ieteikumu
pieņēma Padome un tādējādi apstiprināja dalībvalstis, tas Komisijai sniedz noderīgu kritēriju
regulārajā saziņā ar dalībvalstīm attiecībā uz to, kādus pasākumus varētu uzskatīt par atbilstīgiem
proporcionalitātes un nediskriminēšanas principam.
Turklāt, 2021. gada jūnijā pieņemot Regulu par ES digitālo Covid sertifikātu, tika veikti būtiski
uzlabojumi piemērojamajā tiesiskajā regulējumā. Tās 11. panta 2. punktā ir ieviesta prasība
dalībvalstīm informēt pārējās dalībvalstis un Komisiju, ja iespējams, 48 stundas iepriekš par
ierobežojumiem, kas noteikti ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem. Šajā kontekstā dalībvalstīm ir
jāsniedz šādu ierobežojumu iemesli, darbības joma un ilgums. Šī jaunā juridiskā prasība atvieglo
Komisijai veikt dalībvalstu pasākumu analīzi un dod iespēju racionalizēt informācijas vākšanu par
dalībvalstu ceļošanas ierobežojumiem.
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III. KOMISIJAS ATBILDES UZ REVĪZIJAS PALĀTAS
SECINĀJUMIEM UN IETEIKUMIEM
1. ieteikums. Rūpīgi pārbaudīt iekšējo robežkontroli
Komisija jau ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu pašreizējos tiesību aktus, ierosinot plašus
grozījumus Šengenas Robežu kodeksā. Tajos cita starpā ir noteikts kritērijs, saskaņā ar kuru
dalībvalstīm jāpierāda iekšējās robežkontroles samērīgums un nepieciešamība un kurš paaugstinās
proporcionāli robežkontroles saglabāšanas ilgumam, kā arī paredzētas veidnes, kuru izmantošanai
vajadzētu uzlabot paziņojumu un ex post ziņojuma kvalitāti.
Tomēr Komisija vēlas norādīt, ka, lai gan tai ir likumdošanas iniciatīvas tiesības un tā ir pieņēmusi
priekšlikumu, tiesību akta galīgo redakciju izstrādās tikai sarunu rezultātā starp likumdevējiem —
Eiropas Parlamentu un Padomi.
Komisija piekrīt 1. ieteikuma a), b), c) un d) punktam un uzskata, ka tie ir daļēji iztirzāti 2021. gada
14. decembrī pieņemtajā priekšlikumā par Šengenas Robežu kodeksa grozījumiem un saistītajā
ietekmes novērtējumā. Komisijas spēja ievērot ieteikumu iesniegšanai noteiktos termiņus būs
atkarīga no priekšlikuma pieņemšanas.
Komisija nepiekrīt 1. ieteikuma e) punktam, jo tajā ir ieteikts Komisijai sākt izpildes darbības. Tas
ietekmē Komisijas rīcības brīvību attiecībā uz tās izpildes politiku un to, vai un kad sākt pārkāpuma
procedūru vai nodot lietu Tiesai, kā tas arī sīkāk paskaidrots paziņojumā “ES tiesību akti: labāki
rezultāti līdz ar labāku piemērošanu”10..

2. ieteikums. Uzlabot datu vākšanu par ceļošanas
ierobežojumiem
Komisija piekrīt 2. ieteikumam. Komisija ierosināja nosacījumu, kas galu galā tika iekļauts Regulas
par ES digitālo Covid sertifikātu 11. pantā, kurā ir noteikta prasība dalībvalstīm informēt pārējās
dalībvalstis un Komisiju par ierobežojumiem, kas noteikti ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem.
Šajā nolūkā dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par šādu ierobežojumu iemesliem un darbības
jomu, norādot, uz kuriem sertifikātu turētājiem attiecas vai neattiecas šādi ierobežojumi, kā arī par
šādu ierobežojumu datumu un ilgumu. Komisija turpina apkopot informāciju no dalībvalstīm par to,
kā tās īsteno attiecīgos Padomes ieteikumus un Regulu par ES digitālo Covid sertifikātu, un
vajadzības gadījumā sazinās ar dalībvalstīm.
Ja izrādīsies, ka ar to nepietiek, Komisija izvērtēs, vai dalībvalstīm būtu jāsniedz papildu norādījumi.
Katrā ziņā Komisija ņems vērā atziņas, kas gūtas saistībā ar Komisijas plānoto 2009. gada ES
pamatnostādņu par brīvu pārvietošanos11 aktualizēšanu.

10

Komisijas paziņojums “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu”, C(2016)8600 (OV C 18, 19.1.2017.,
10.–20. lpp.).

11

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par norādījumiem, kā labāk transponēt un
piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (COM(2009) 313 final).
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3. ieteikums. Sniegt izmantojamākus norādījumus par
iekšējās robežkontroles īstenošanu
Komisija piekrīt 3. ieteikuma a) un b) punktam. Tie tiks iztirzāti gaidāmajā Praktiskās
rokasgrāmatas robežsargiem pārskatīšanā, kā paziņots ietekmes novērtējuma ziņojumā, kas
pievienots priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu
(ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos
pār robežām (SWD/2021/462 final). Šobrīd jau notiek rokasgrāmatas aktualizēšanas process.
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