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Temats: Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un 
blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm 
un televīzijas un radio programmu retranslācijām (COM(2016)0594 – C8-
0384/2016 – 2016/0284(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Pēc tam, kad 2019. gada 18. janvāra Coreper sanāksmē tika panākta vienošanās par vispārēja 
kompromisa paketes projektu saistībā ar minēto dokumentu, Coreper priekšsēdētājs nosūtīja 
Juridiskajai komitejai vēstuli kopā ar minētās paketes tekstu. Izņemot juridisko pamatu, teksts 
bija identisks trīspusējās sarunās panāktās provizoriskās vienošanās tekstam. Coreper 
ieteiktais jaunais juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
53. panta 1. punkta 62. pants. 

Tādēļ Juridiskā komiteja pirms apstiprinājuma balsojuma par provizorisko vienošanos savā 
2019. gada 23. janvāra sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 39. panta 3. punktu sniedza 
atzinumu par juridiskā pamata atbilstību.

I. Vispārīga informācija

Priekšlikuma, kas ir daļa no tiesību aktu kopuma autortiesību jomā, kuru Komisija iesniedza 
2016. gadā, veicot autortiesību reformu digitālā vienotā tirgus izveides kontekstā, galvenais 
mērķis ir veicināt tiešsaistes televīzijas un radio programmu pārrobežu pārraides, attiecinot uz 
šādām pārraidēm izcelsmes valsts principu. Šis direktīvā par satelītu apraidi un kabeļu 
retranslāciju1 ietvertais princips ļauj tām raidorganizācijām, kuras sniedz pakalpojumus pāri 
robežām, nokārtot attiecīgajās teritorijās nepieciešamās tiesības tikai vienā dalībvalstī.

Sarunu laikā par šo dokumentu, galvenokārt provizoriskās vienošanās rezultātā mainīt šo 
instrumentu no regulas uz direktīvu, Padome ierosināja LESD 114. pantam par iekšējā tirgus 
saskaņošanu, kas Komisijas priekšlikumā sākotnēji bija norādīts kā vienīgais juridiskais 
pamats, pievienot LESD 53. panta 1. punktu par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un 62. punktu 
par pakalpojumu sniegšanas brīvību.

Ņemot vērā Coreper 2019. gada 18. janvāra sanāksmi, trīspusējās sarunās saskaņotā teksta 
izskatīšanas gaitā atsauce uz LESD 114. pantu tika svītrota. Tādēļ tekstā, ko Coreper 
iesniedza Juridiskajai komitejai, ņemot vērā tās apstiprinājuma balsojumu, kā direktīvas 
juridiskais pamats bija iekļauts tikai LESD 53. panta 1. punkts un 62. pants.

II. Attiecīgie Līguma panti

Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats bija LESD 114. pants par iekšējā tirgus 
saskaņošanu. Tas formulēts šādi (papildināts ar izcēlumu):

1 Padomes 1993. gada 27. septembra Direktīva 93/83/EEK par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz 
autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai (OV L 248, 
6.10.1993., 15. lpp.).
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114. pants
(bijušais EKL 95. pants)

1.  Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk norādītos 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.

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 
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 
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pārliecinās, vai ir jāiesaka pielāgošanās šim pasākumam.

LESD 53. pants, kas atrodams sadaļas “Personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite” nodaļā 
“Tiesības veikt uzņēmējdarbību” un tā pirmais punkts, ko Coreper ierosina iekļaut juridiskajā 
pamatā ir šāds (papildināts ar izcēlumu):

53. pants
(bijušais EKL 47. pants)

1.  Lai personām būtu vieglāk sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām 
personām, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pieņem direktīvas, kas nosaka diplomu, apliecību un citu oficiālu 
kvalifikācijas apliecinājuma dokumentu savstarpēju atzīšanu, kā arī 
normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordināciju dalībvalstīs saistībā 
ar darbību sākšanu un izvēršanu kā pašnodarbinātām personām.

2.  Ierobežojumu pakāpeniska atcelšana profesijām, kas saistītas ar medicīnu, 
ar to saistītām profesijām un farmācijas profesijām, ir atkarīga no tā, kā 
dalībvalstīs koordinē nosacījumus darbam šajās profesijās.

LESD 62. pants, kas atrodams sadaļas “Personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite” nodaļā 
“Pakalpojumi” un ko Coreper ierosina iekļaut juridiskajā pamatā ir šāds:

62. pants
(bijušais EKL 55. pants)

Šā Līguma 51. līdz 54. pants attiecas uz visiem šajā nodaļā izskatītajiem 
jautājumiem.

III. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka “Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 
uz objektīviem faktoriem, kurus Tiesa var pārbaudīt, — tostarp uz tiesību akta mērķi un 
saturu”2. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta atcelšanai.

Lai gan juridiskā pamata izvēlei principā nevajadzētu būt atkarīgai no tā, kāds juridiskais 
pamats ir bijis iepriekšējiem tiesību aktiem, saskaņā ar iedibināto judikatūru tiesību akta 
juridiskais pamats jānosaka, ņemot vērā nevis juridisko pamatu, kurš izmantots citu ES tiesību 
aktu pieņemšanai, bet gan tā mērķi un saturu, lai gan noteiktos gadījumos tiesību aktiem var 
būt līdzīgas iezīmes. Taču, ja tiesību akts ir paredzēts tikai kā cita tiesību akta papildinājums 
vai labojums, nemainot tā sākotnējo mērķi, ES likumdevējiem ir pilnīgas tiesības tiesību aktu 

2 1987. gada spriedums lietā C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences), Recueil, 1439. lpp., 
5. punkts; 2007. gada spriedums lietā C-440/05 Komisija/Padome, Krājums, I-9097. lpp.; 2009. gada spriedums 
lietā C-411/06 Komisija/ Parlaments un Padome, Krājums, I-7585. lpp.



RR\1140488LV.docx 5/9 PE604.674v02-00

LV

balstīt uz pirmā tiesību akta juridisko pamatu. 3 

Ja ir vairāki juridiskie pamati, ir jākonstatē, vai priekšlikums ir tāds, kas:
1. sasniedz vairākus mērķus, vai tam ir vairāki elementi, no kuriem viens ir uzskatāms par 

galveno vai dominējošo mērķi vai elementu un pārējie ir tikai pakārtoti; vai 
2. ir vienlaicīgi vērsts uz vairāku mērķu sasniegšanu, vai to veido vairāki savstarpēji saistīti 

elementi, no kuriem neviens nav otršķirīgs vai netiešs salīdzinājumā ar citu.

Saskaņā ar Tiesas judikatūru pirmajā gadījumā tiesību aktam ir jābūt balstītam tikai uz vienu 
juridisko pamatu, t. i., uz to, kas vajadzīgs galvenajam vai dominējošajam mērķim vai 
elementam, savukārt otrajā gadījumā tiesību akts būs jābalsta uz dažādiem attiecīgiem 
juridiskajiem pamatiem.4

IV. Ierosinātās direktīvas mērķis un saturs

Priekšlikuma galvenais mērķis ir veicināt tiešsaistes televīzijas un radio programmu 
pārrobežu pārraides, attiecinot uz šādām pārraidēm izcelsmes valsts principu. Šis direktīvā par 
satelītu apraidi un kabeļu retranslāciju ietvertais princips ļauj tām raidorganizācijām, kuras 
sniedz pakalpojumus pāri robežām, nokārtot attiecīgajās teritorijās nepieciešamās tiesības 
tikai vienā dalībvalstī.

Galvenās Komisijas priekšlikuma izmaiņas, par kurām tika panākta vienošanās trīspusējo 
sarunu laikā un kuras ir ietvertas provizoriskajā vienošanās dokumentā, attiecas uz 
priekšlikuma mērķi un saturu. Ar minēto izmaiņu palīdzību tiek sašaurināta to televīzijas 
programmu veidu darbības joma, uz kurām attiektos izcelsmes valsts princips. Tāpat ir 
paredzēti konkrētāki retranslāciju nosacījumi un pievienoti noteikumi par tā dēvēto tiešo 
signālu pievadīšanu. Tiešā signālu pievadīšana ir tehnisks process, kad raidorganizācijas 
pārraida to programmas saturošus signālus organizācijām, kas nav raidorganizācijas, tādā 
veidā, ka programmas saturošos signālus to pārraidīšanas laikā sabiedrība nevar uztvert.

Atšķirībā no Komisijas priekšlikuma, ko veidoja 7 panti un 19 apsvērumi, provizoriskais 
saskaņotais teksts sastāv no 14 pantiem un 27 apsvērumiem.

Jaunais -1. pants “Priekšmets” ir formulēts šādi:

“Ar šo direktīvu paredz noteikumus, kuru mērķis ir uzlabot pārrobežu piekļuvi 
plašākam radio un televīzijas programmu klāstam, atvieglojot tiesību 
nokārtošanu, lai nodrošinātu noteikta veida televīzijas un radio programmu 
pārraides papildinošus tiešsaistes pakalpojumus un lai retranslētu televīzijas 
un radio programmas. Ar to paredz arī noteikumus par radio un televīzijas 
programmu pārraidi, izmantojot tiešu signāla pievadīšanu.”

1. pantā ir būtiski grozīts jēdziens “retranslācija”, lai ņemtu vērā saskaņotos konkrētos 
ierobežojumus, un teksts ir papildināts ar jēdzienu “pārvaldītas vides” un “tieša signālu 

3 Sk. 2018. gada 21. jūnija spriedumu lietā C-5/16 Polija/ Parlaments un Padome, 
EU:C:2018:483, 49. lpp., 69. lpp. un minētā judikatūra.
4 Sk. iepriekšējo atsauci uz lietu C-411/06, 46. un 47. punkts.
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pievadīšana” definīcijām.

2.pantā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz izcelsmes valsts principa paplašināšanas jomu, 
aspekti, kas saistīti ar summu noteikšanu, kuras maksājamas par darbības jomā ietvertajām 
tiesībām, un ir norādīta atsauce uz līgumisko brīvību noteikt minēto tiesību, tostarp 
Informācijas sabiedrības direktīvā5 ietverto tiesību, izmantošanas ierobežojumus.

3. pantā par retranslāciju ir paredzēts, ka ekskluzīvo publiskošanas tiesību īpašniekam (kas 
nav raidorganizācija) ir jāizsniedz atļauja veikt retranslācijas darbības un ka tiesību īpašnieki 
var piešķirt vai atteikt retranslāciju tikai ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (KPO) 
starpniecību. Turklāt tajā ir paredzēts, kā noteikt, kura ir kompetentā KPO, ņemot vērā 
dažādus nosacījumus un scenārijus. 13. apsvērumā ir precizēts, ka tas neskar Tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma (CRM) direktīvu6.

4. pantā ir paredzēts, ka 3. pants netiek piemērots raidorganizācijas pašas veiktajām pārraidēm 
un ka sarunas ar retranslācijas pakalpojumu operatoriem jāveic labticīgi.

4.a pantā ir paredzēta iespēja izmantot vidutāju palīdzību, kā paredzēts direktīvā par satelītu 
apraidi un kabeļu retranslāciju, ja starp KPO un retranslācijas pakalpojumu operatoru vai 
raidorganizāciju un retranslācijas pakalpojumu operatoru nav noslēgts nolīgums.

4.b pantā ir paredzēts, ka dalībvalstis var piemērot ierosinātajā direktīvā un direktīvā par 
satelītu apraidi un kabeļu retranslāciju paredzētos noteikumus par retranslāciju, ja visas 
pārraides tiek veiktas to teritorijā.

4.c pantā ir paredzēti noteikumi par tiešu signālu pievadīšanu, raidorganizāciju un signāla 
izplatītāju uzskatot par vienas atsevišķas tādas publiskošanas darbības dalībniekiem, par kuru 
ir jāsaņem tiesību īpašnieku atļauja, un šajā pantā ir noteikts, ka dalībvalstis var šādās 
situācijās piemērot noteikumus par retranslāciju.

4.d pantā ir ietverts direktīvas par satelītu apraidi un kabeļu retranslāciju jēdziena “kabeļu 
retranslācija” definīcijas grozījums, lai pielāgotu minēto direktīvu jaunajiem noteikumiem.

6. un 7. pantā ir nobeiguma noteikumi par pārskatīšanu, transponēšanu, pārejas noteikumiem, 
spēkā stāšanos un adresātiem.

Tādēļ teksts, par kuru ir panākta provizoriskā vienošanās, ievērojami atšķiras no Komisijas 
priekšlikuma, ņemot vērā to, ka instrumenta forma tika mainīta no regulas uz direktīvu, 
tiesību akta darbības joma tika ievērojami sašaurināta un tika iekļauti noteikumi par 
tehniskiem aspektiem, kuru sākotnējā priekšlikumā nebija.

V. Atbilstīga juridiskā pamata noteikšana

5 Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 
L 167, 22.6.2001., 10. lpp.).
6 Direktīva 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību 
lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (OV L 84, 20.3.2014., 72. lpp.).
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Vispirms būtu jānorāda, ka direktīva par satelītu apraidi un kabeļu retranslāciju, ar kuru ir 
iedibināts izcelsmes valsts princips, pamatojās uz diviem Coreper tekstā ierosinātajiem 
juridiskajiem pamatiem. Turklāt Tiesību kolektīvā pārvaldījuma (CRM) direktīva un 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva (AVMPD)7 pamatojās uz tiem pašiem 
juridiskajiem pamatiem8. Abas minētās direktīvas ir cieši saistītas ar konkrēto direktīvu, jo 
tajās attiecīgi skatīti jautājumi par tiesību nokārtošanu, iesaistot KPO, un ar autortiesībām 
nesaistīti apraides aspekti.

Abas jaunākās ES direktīvas, kuras attiecas uz materiālajām autortiesībām, t. i., direktīva par 
nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem9 un priekšlikums direktīvai par autortiesībām 
digitālajā vienotajā tirgū10 (par kuru pašlaik notiek sarunas), arī pamatojas uz šiem pašiem 
abiem pantiem, bet papildus arī uz LESD 114. pantu par iekšējā tirgus saskaņošanu.

Juridiskais dienests norāda uz šādām turpmāk minētām direktīvām autortiesību jomā, kuras 
visas ir pieņemtas, pamatojoties uz līdzīgu juridisko pamatu kombināciju11: 

Direktīva 93/83/EEK EEKL 57. panta 2. punkts un 
66. pants

Direktīva 96/9/EK EKL 57. panta 2. punkts, 66. pants 
un 100.a pants

Direktīva 2000/31/EK EKL 47. panta 2., 55. pants un 
95. pants

Direktīva 2001/29/EK EKL 47. panta 2., 55. pants un 
95. pants

Direktīva 2006/115/EK EKL 47. panta 2., 55. pants un 
95. pants

Direktīva 2006/116/EK EKL 47. panta 2., 55. pants un 
95. pants

Direktīva 2010/13/ES LESD 53. panta 1. punkts un 
62. pants

Direktīva 2012/28/ES LESD 53. panta 1. punkts, 62. pants 
un 114. pants

Direktīva 2014/26/ES LESD 50. panta 1. punkts, 
53. panta 1. punkts un 62. pants

Ierosinātā Autortiesību 
direktīva

LESD 53. panta 1. punkts, 62. pants 
un 114. pants

Visas šīs direktīvas pamatojas uz juridiskajiem pamatiem, kas tagad ir kļuvuši par LESD 
53. panta 1. punktu un 62. pantu, un dažas pamatojas arī uz vispārējo juridisko pamatu 

7 Direktīva par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.). Nesen ir pabeigta 
AVMP direktīvas atjaunināšana, un šī direktīva pamatojas uz tiem pašiem abiem pantiem.
8 Kaut gan CRM direktīvas juridiskajā pamatā ir ietverts arī LESD 50. panta 1. punkts, kas paredz, ka, lai 
panāktu brīvību veikt uzņēmējdarbību attiecībā uz kādu darbības jomu, ES likumdevējs pieņem direktīvas.
9 Direktīva 2012/28/ES par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem 
(OV L 299, 27.10.2012., 5. lpp.).
10 COM(2016)0593.
11 Sk. Juridiskā dienesta atzinuma SJ-0011/19 15. punktu.
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attiecībā uz iekšējā tirgus saskaņošanu, kas tagad ir LESD 114. pants.12

114. panta svītrošanu no juridiskā pamata Tiesa pamato ar to, ka tas vajadzīgs tāpēc, ka 
instruments ir pārveidots no regulas par direktīvu, uzsverot, ka tas nekādā ziņā nemaina ne 
tiesību akta būtību, ne procedūru, kas jāievēro, lai šo aktu pieņemtu. Tā kā konkrētā direktīva 
attiecas tikai uz pakalpojumiem (līdzīgi kā direktīva par satelītu apraidi un kabeļu 
retranslāciju) un tā kā LESD paredz īpašu juridisko pamatu pasākumiem, kas plānoti iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanai attiecībā uz pakalpojumiem, no 114. panta ievadvārdu “Ja vien 
Līgumi neparedz ko citu” iedarbības izriet, ka vienīgais piemērotais priekšlikuma juridiskais 
pamats ir 53. panta 1. punkta un 62. panta kombinācija.

LESD 53. panta 1. punkts kombinācijā ar 62. pantu nodrošina īpašu juridisko pamatu, kas 
Savienībai ļauj pieņemt direktīvas, lai, tuvinot piemērojamos valstu tiesību aktus, nodrošinātu 
Līgumos garantēto brīvību sniegt pakalpojumus.13

LESD 114. pantu kā juridisko pamatu var izmantot arī tad, ja mērķis ir novērst turpmākos 
šķēršļus tirdzniecībai, kas rastos valstu tiesību normu dažādās attīstības dēļ. Tomēr 
iespējamībai, ka šādi šķēršļi varētu rasties, jābūt reālai, un attiecīgajam pasākumam jābūt 
vērstam uz to novēršanu. Šie apsvērumi attiecas arī uz Līguma 53. panta 1. punkta 
interpretāciju saistībā ar tā 62. pantu, kuru mērķis arī ir piešķirt Savienības likumdevējam 
konkrētu kompetenci pieņemt pasākumus nolūkā uzlabot iekšējā tirgus darbību.14

Kā izklāstīts iepriekš, ar konkrēto direktīvu saistītās provizoriskās vienošanās mērķis un 
saturs paredzēts, lai uzlabotu pārrobežu tiešsaistes piekļuvi radio un televīzijas programmām, 
atvieglojot tiesību nokārtošanu par tiešsaistes pakalpojumiem, kas papildina šādas pārraides, 
vienlaikus arī paredzot šādu noteikumu attiecībā uz tiešu signālu pievadīšanu. Tā kā tas ir 
panākts, grozot un paplašinot direktīvas par satelītu apraidi un kabeļu retranslāciju, kura 
balstās uz LESD 53. panta 1. punkta un 62. panta priekštečiem, piemērošanu, var uzskatīt, ka 
konkrētā direktīva ir izstrādāta, lai papildinātu citu tiesību aktu, nemainot tā sākotnējo mērķi, 
un tādēļ ES likumdevējs saskaņā ar iepriekš citēto judikatūru ir pilnībā tiesīgs balstīt šo 
direktīvu uz pirmās minētās direktīvas juridisko pamatu. Šo nostāju vēl vairāk nostiprina 
fakts, ka konkrētajam instrumentam tagad arī ir direktīvas forma, nevis regulas forma, kas tika 
ierosināta sākotnēji.15 

Turklāt iepriekš citētā judikatūra par diviem juridiskajiem pamatiem nosaka — ja tiesību 
aktam ir vairāki mērķi vai tam ir vairāki komponenti, un vienu no mērķiem vai 
komponentiem var atzīt par galveno vai svarīgāko, bet citus tikai par pastarpinātiem, tad 
tiesību akts ir jābalsta tikai uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, kas atbilst galvenajam vai 
būtiskajam mērķim vai komponentam. Tā kā ar konkrēto direktīvu saistītās provizoriskās 
vienošanās mērķis un saturs ir saistīts ar pārrobežu piekļuvi radio un televīzijas programmām, 
būtu nepieciešams piemērot LESD 53. panta 1. punktu un 62. pantu, jo kopā tie veido 
juridisko pamatu brīvībai sniegt pakalpojumus saskaņā ar LESD sadaļu par personu, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti. Tādēļ vispārēja atsauce uz LESD 114. pantā minēto 

12 Lūdzam ņemt vērā, ka pēc Amsterdamas līguma stāšanās spēkā 1999. gada 1. maijā EK līguma panti tika 
pārnumurēti. EKL 57. panta 2. punkts, 66. pants un 100.a pants tad kļuva par EKL 47. panta 2. punktu, 55. pantu 
un 95. pantu, kuri tagad atbilst LESD 53. panta 1. punktam, 62. pantam un 114. pantam.
13 Sk. Tiesas 1989. gada 30. maija spriedumu lietā C-242/87, Komisija / Padome, EU:C:1989:217, 14. punkts.
14 Sk. spriedumu lietā C-376/98 Vācija / Padome, EU:C:2000:544, 87. punkts.
15 Sk. Juridiskā dienesta atzinuma SJ-0011/19 21. punktu.
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iekšējā tirgus saskaņošanu nav nepieciešama, jo direktīvas mērķis ir tikai pakārtots direktīvas 
galvenajam mērķim, proti, nodrošināt brīvību sniegt pakalpojumus.

Tā kā tādējādi tiek nodrošināts īpašs juridiskais pamats pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot 
iekšējā tirgus darbību attiecībā uz pakalpojumiem, un tā kā priekšlikums attiecas tikai uz 
pakalpojumiem, no 114. panta ievadvārdu (“Ja vien Līgumi neparedz ko citu”) iedarbības 
izriet, ka vienīgais atbilstošais juridiskais pamats priekšlikumam ir LESD 53. panta 1. punkts 
kombinācijā ar 62. pantu. Lai gan ir taisnība, ka LESD 114. panta pievienošana būtu vienīgi 
formāls trūkums, no kā tātad neizrietētu akta atcelšana16, tas tomēr joprojām būtu lieks.

VI. Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, priekšlikuma pareizais juridiskais pamats ir LESD 
53. panta 1. punkts un 62. pants.

Savā 2019. gada 23. janvāra sanāksmē Juridiskās komitejas locekļi vienbalsīgi17 ar 21 balsi 
“par” attiecīgi nolēma ieteikt Juridiskajai komitejai piekrist minētajam juridiskajam pamatam, 
ņemot vērā balsojumu par provizoriskās vienošanās tekstu, kā ierosināts Coreper 2019. gada 
18. janvārī saskaņotajā tekstā.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

(Atttiecas uz tekstu visās valodās.)

16 Kā piemēru skatīt lietu C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, 103.–111. punkts.
17 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Mady Delvaux (priekšsēdētāja vietniece), Jean-
Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (priekšsēdētāja vietniece), Gilles 
Lebreton (atzinuma sagatavotājs), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis 
de Grandes Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, 
Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.


