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Juridiskajā komitejā, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 

spēkā esamību un atbilstību. 

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2017. gada 12. jūnija sanāksmē. 

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu 

normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu 

pieejamības prasībām, un šis priekšlikums pamatojas uz LESD 114. pantu. 

IMCO komitejas 2017. gada 25. aprīlī pieņemtais ziņojums ir papildināts ar atsauci, kuras 

mērķis ir pievienot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantu kā otru juridisko pamatu. 

Savā 2017. gada 12. jūnija sanāksmē Juridiskā komiteja vienbalsīgi nolēma1 ieteikt Jums par 

minētās direktīvas juridisko pamatu izmantot tikai LESD 114. pantu. Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 26. pantu nevar izmantot par juridisko pamatu. Tādēļ atsauce uz 

Pamattiesību hartas 26. pantu būtu jāsvītro. 

 

Vispārīga informācija 

Jautājums bija saistīts ar bažām par pareizo juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 

tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (COM(2015)0615 –

 C8/2015 – 2015/0278(COD)) (turpmāk tekstā “direktīva”). 

Komisijas priekšlikums ir balstīts uz LESD 114. pantu šādā redakcijā: 

“114. pants 

(bijušais EKL 95. pants) 

 

1. Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk izklāstītos noteikumus piemēro, lai sasniegtu 

26. pantā noteiktos mērķus. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju paredz pasākumus, lai 

tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus 

izveidi un darbību. 

 

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro fiskāliem noteikumiem, kā arī noteikumiem, kas saistīti ar 

personu brīvu pārvietošanos vai nodarbinātu personu tiesībām un interesēm. 

 

3. Šā panta 1. punktā paredzētajos priekšlikumos, kas attiecas uz veselības aizsardzību, 

drošību, vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, Komisija par galveno uzskata 

augstu aizsardzības līmeni, īpašu uzmanību pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas uz 

zinātnes faktiem. Saskaņā ar attiecīgām pilnvarām arī Eiropas Parlaments un Padome tiecas 

sasniegt šo mērķi. 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(priekšsēdētāja vietniece), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), Laura Ferrara (priekšsēdētāja 

vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (Marie-Christine Boutonnet vietā saskaņā ar 

Reglamenta 200. panta 2. punktu), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan Brunon Wenta 

(Tadeusz Zwiefka vietā ,saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina 

Konecná (Jiři Maštálka vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Merja Kyllönen (Kostas 

Chrysogonos vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (Rosa Estaràs Ferragut vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 

2. punktu), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (Evelyn Regner vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 

2. punktu), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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4. Ja pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome, tikai Padome vai Komisija ir noteikusi 

saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata par vajadzīgu atstāt spēkā savus 

noteikumus 36. pantā minēto būtisko iemeslu dēļ vai nolūkā aizsargāt vidi vai darba vidi, tā 

dara Komisijai zināmus šos noteikumus, kā arī pamatojumu to atstāšanai spēkā. 

 

5. Turklāt, neskarot 4. punktu, ja pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome, tikai Padome 

vai Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata, ka tai jāievieš 

savi noteikumi, kas pamatojas uz jauniem zinātnes datiem vides vai darba vides aizsardzības 

jomā un ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai dalībvalstij radusies pēc saskaņošanas 

pasākuma paredzēšanas, tā dara Komisijai zināmus plānotos noteikumus, kā arī pamatojumu 

to ieviešanai. 

 

6. Komisija sešos mēnešos pēc 4. un 5. punktā minētās paziņošanas apstiprina vai noraida 

attiecīgos valsts noteikumus, iepriekš pārbaudot, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas 

līdzeklis vai slēpts ierobežojums tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada šķēršļus iekšējā 

tirgus darbībai.  

 

Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, 4. un 5. punktā minētos valsts noteikumus 

uzskata par apstiprinātiem. 

 

Komisija var informēt attiecīgo dalībvalsti, ka šajā punktā minēto laiku var vēl pagarināt uz 

laiku līdz sešiem mēnešiem, ja to attaisno jautājuma sarežģītība un cilvēku veselība netiek 

apdraudēta. 

 

7. Ja saskaņā ar 6. punktu dalībvalstij ļauj atstāt spēkā vai ieviest savus noteikumus, 

atkāpjoties no saskaņošanas pasākuma, Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāiesaka 

pielāgošanās šim pasākumam. 

 

8. Ja kāda dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu jomā, kur 

iepriekš noteikti saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija tūlīt 

pārliecinās, vai ir jāierosina Padomei attiecīgi pasākumi. 

 

9. Atkāpjoties no 258. un 259. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts var 

tieši griezties Eiropas Savienības Tiesā, ja uzskata, ka cita dalībvalsts nepareizi īsteno šā 

panta piešķirtās pilnvaras. 

 

10. Iepriekš minētajos saskaņošanas pasākumos vajadzības gadījumā paredz drošības 

klauzulu, kas ļauj dalībvalstīm viena vai vairāku 36. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu 

iemeslu dēļ veikt provizoriskus pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Savienība.” 

 

IMCO komitejas 2017. gada 25. aprīlī pieņemtais ziņojums ir papildināts ar atsauci, kuras 

formulējums ir tāds, kas norāda, ka mērķis ir pievienot Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartas (turpmāk tekstā “harta”) 26. pantu kā otru juridisko pamatojumu. Šī atsauce ir šāda: 

 

“ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 26. pantu”. 

 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pants ir šāds: 
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“26. pants 

Invalīdu integrācija 

 

Savienība atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai 

nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības 

dzīvē.” 

 

Analīze 

 

a) Komisijas ierosinātais juridiskais pamats 

 

Komisijas ierosinātajā juridiskajā pamatā, LESD 114. pantā, ir noteikta kompetence pieņemt 

pasākumus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību. IMCO komiteja neapstrīd 

minētā panta kā priekšlikuma juridiskā pamata piemērotību. Turklāt 1. apsvērumā ir 

apstiprināta LESD 114. panta kā direktīvas juridiskā pamata piemērotība, un šis apsvērums ar 

IMCO komitejas izdarītajiem grozījumiem ir šāds: 

 

Grozījums 

(1) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt 

iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot 

dalībvalstu normatīvos un administratīvos 

aktus un likvidējot šķēršļus konkrētu 

pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai 

apritei. Tādējādi tiks uzlabota pieejamu 

produktu un pakalpojumu pieejamība 

iekšējā tirgū un uzlabota piekļuve par tiem 

sniegtajai informācijai, kā arī šāda 

informācija būs praktiskāka. 

 

b) Ierosinātais papildu juridiskais pamats  

 

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka: “Kopienas (tagad Savienības) pasākuma juridiskais 

pamats jāizvēlas, balstoties uz objektīviem faktoriem, ko var tiesiski kontrolēt; būtiskākie tādi 

faktori ir attiecīgā pasākuma mērķis un saturs.1” Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var 

būt attiecīgā akta atcelšanas pamats2. 

Attiecībā uz vairākiem juridiskajiem pamatiem — ja, izvērtējot tiesību aktu, tiek secināts, ka 

tam ir divi mērķi vai tas attiecas uz divām jomām, un ja vienu no mērķiem vai jomām var 

atzīt par galveno vai svarīgāko, bet otru par pakārtotu, tad attiecīgais tiesību akts ir jābalsta 

tikai uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, kas atbilst galvenajam vai būtiskajam mērķim vai 

jomai3. 

                                                 
1 Lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp. 45. punkts un lieta C-130/10, 

Parlaments/Padome, [2012], Krājums, 42. punkts un tajos citētā judikatūra. 
2 Atzinums Nr. 2/00 par Kartahenas protokolu, [2001], Recueil, I-9713. lpp., 5. punkts. 
3 Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un 

Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp., 49. punkts un tajā citētā judikatūra; Lieta C-490/10, Komisija/Padome, 

EU:C:2012:525, 45. punkts; Lieta C-155/07, Parlaments/Padome, [2008] ECR I-08103, 34. punkts. 
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Taču šajā konkrētajā gadījumā nav nepieciešams izvērtēt ierosinātās direktīvas mērķi un 

saturu, jo hartas 26. pantu nevar izmantot par juridisko pamatu. Hartas 51. panta 2. punktā 

teikts, ka “ar šo hartu netiek paplašināta Savienības tiesību piemērošanas joma, paplašinot 

Savienības kompetences, un Savienībai netiek noteiktas nekādas jaunas kompetences vai 

uzdevumi, nedz grozītas kompetences un uzdevumi, kā tās noteiktas Līgumos”. 

Turklāt, pamatojoties uz LESD 5. pantā ietverto piešķiršanas principu, var secināt, ka 

Savienība rīkojas tikai tad, ja līgumos tai ir paredzēta kompetence rīkoties. LESD 289. pantā 

ir precizēts, ka tāda Savienības tiesību akta pieņemšanas procedūra, kurš attiecas uz konkrētu 

jomu, ir skaidri atrunāta līgumos paredzētā noteikumā. Tādēļ līgumos paredzēts noteikums, 

kas neattiecas uz tiesību akta pieņemšanas procedūru, nevar būt par Savienības tiesību akta 

juridisko pamatu.  

Parlamentam būtu jāievēro arī noteikumi par tādu tiesību aktu izstrādi, kas pieņemti saskaņā 

ar parasto likumdošanas procedūru, jo par tiem visas trīs iestādes ir vienojušās.  Kopējā 

rokasgrāmatā tādu aktu noformēšanai un izstrādei, uz kuriem attiecas parastā likumdošanas 

procedūra, ir uzsvērts, ka atsaucēm šādos aktos būtu jāattiecas vai nu uz juridisko pamatu, vai 

procedūru. Tām nebūtu jāattiecas uz noteikumiem, kas skaidro saturu:   

“Atsauces, kas nav norādes 

 

9.13. Izstrādājot norādes, būtu jāseko līdzi, lai tās attiektos 

vai nu uz juridisko pamatu, vai uz procedūru. Ja pamatdaļas labākai izpratnei 

vai tās likumības pārbaudei nepieciešams atgādināt tādu noteikumu būtiskāko saturu, 

kas neveido juridisko pamatu, šāds atgādinājums būtu jāiekļauj apsvērumos. 

Vispārīgākas atsauces, kas sniedz vispārīgu informāciju, 

var dot paskaidrojuma rakstā.1” 

Tādēļ atsauce uz hartas 26. pantu būtu jāsvītro.  

 

Secinājumi 

LESD 114. pants ir pareizs juridiskais pamats ierosinātajai direktīvai. Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 26. pantu nevar izmantot par juridisko pamatu. Atsauce uz hartas 

26. pantu būtu jāsvītro. 

 

 

Ar cieņu, 

Pavel Svoboda 

(Attiecas uz visām valodām.) 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas Kopējā praktiskajā rokasgrāmatā Eiropas 

Savienības tiesību aktu izstrādē iesaistītajām personām (2014. gada izdevums). 


