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Ar 2017. gada 8. decembra vēstuli jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties pie 

Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekšminētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 

atbilstību. 

Komiteja iepriekšminēto jautājumu izskatīja 2018. gada 15. janvāra sanāksmē. 

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

194. panta 2. punkts. Ar grozījumu, kurš pieņemts, balsojot ITRE komitejā, iepriekšminēto 

juridisko pamatu ir iecerēts aizstāt ar LESD 194. pantu, to lasot saistībā ar LESD 191. panta 

1. punktu. 

I. Vispārīga informācija 

 

Priekšlikumā ir noteikti principi, pēc kuriem dalībvalstis kopā var pastāvīgi strādāt pie tā, lai 

panāktu, ka līdz 2030. gadam atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvars ES enerģijas 

galapatēriņā visās trijās nozarēs — elektroenerģijas (RES-E), siltumapgādes un 

aukstumapgādes (RES-H&C) un transporta (RES-T) nozarē — rentablā veidā sasniedz vismaz 

27 %. 

 

Saskaņā ar Eiropadomes 2014. gada oktobrī apstiprināto klimata un enerģētikas politikas 

satvaru laikposmam līdz 2030. gadam1 27 % īpatsvara mērķrādītājs ES līmenī ir saistošs un to 

ar individuālu devumu nodrošinās katra dalībvalsts, apzinoties, ka šis uzdevums ES labā tām 

ir jāpaveic visām kopā. Turklāt ar jauno satvaru pie mērķrādītāju sasniegšanas kopīgi var 

strādāt, tomēr neliedzot dalībvalstīm iespēju noteikt pašām savus — pat vērienīgākus — 

nacionālos mērķrādītājus. Dalībvalstis var atbalstīt atjaunojamo energoresursu enerģijas 

nozari, ja vien ievēro noteikumus par valsts atbalstu. 

 

Eiropadome ne reizi vien ir mudinājusi Komisiju pārskatīt un izstrādāt tiesību aktus cita 

starpā arī par atjaunojamiem energoresursiem, lai panāktu spēcīgāku virzību uz pieņemto 

2030. gada mērķrādītāju.2 Arī Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju iesniegt tiesību aktus 

par atjaunojamo energoresursu enerģiju un vērienīgo mērķrādītāju palielināt vēl vairāk — 

vismaz līdz 30 %.3  

 

ES energosistēmas prognozes liecina — ja netiek pieņemtas jaunas politikas nostādnes, tad ar 

politiku, ko dalībvalstis un ES īsteno pašlaik, līdz 2030. gadam varētu panākt, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas patēriņa apjomā ir tikai aptuveni 24,3 %. 

Tas būtu krietni mazāk par atjaunojamo energoresursu enerģijas vismaz 27 % īpatsvara 

mērķrādītāju, kas ir saistošs ES līmenī un par ko ir vienojusies Eiropadome, un līdz ar to 

Savienība kopumā nespētu izpildīt saistības, kuras tā ir uzņēmusies 2015. gada Parīzes 

nolīgumā. Turpinot nemainīgi īstenot spēkā esošās politikas nostādnes, būtu nopietni 

apdraudēta iespēja Savienībai sasniegt savu vērienīgo politisko mērķi — kļūt par pasaules 

līderi atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā. Turklāt neizdotos gūt labumu, ko no 

vietējiem energoresursiem piegādātās enerģijas apjoma palielināšana sniedz drošības ziņā, un 

                                                 
1 Sk. „Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam” (COM(2014)015 

final). 
2 Eiropadomes 2015. gada 19. un 20. marta, 2015. gada 17. un 18. decembra un 2016. gada 17. un 18. marta 

secinājumi. 
3 Sk. EP rezolūcijas „Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam” un 

„Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju”. 
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mazinātos patērētāju līdzdalība energosistēmā. 

 

 

II. Attiecīgie Līguma panti 

 

Komisijas priekšlikumā kā juridiskais pamats ir ierosināts šāds Līguma par Eiropas 

Savienības darbību pants, kas ir iekļauts LESD trešās daļas „Savienības iekšpolitika un 

rīcība” XXI sadaļā „Enerģētika” (pasvītrojums pievienots):  

 

 

194. pants 

 

1. Saistībā ar iekšējā tirgus izveidi un darbību un attiecībā uz vajadzību saglabāt un uzlabot 

vidi, Savienības enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties, tiecas: 

 

a) nodrošināt enerģijas tirgus darbību; 

 

b) nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā; 

 

c) veicināt energoefektivitāti un taupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu 

attīstību; un 

 

d) veicināt enerģijas tīklu savstarpēju savienojamību. 

 

2. Neskarot citus Līgumu noteikumus, Eiropas Parlaments un Padome saskaņa ar parasto 

likumdošanas procedūru nosaka vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu 1. punktā minētos 

mērķus. Šādus pasākumus paredz pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 

un Reģionu komiteju. 

 

Tie neietekmē dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu energoresursu izmantošanai, 

izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt savas energoapgādes struktūru, neskarot 

192. panta 2. punkta c) apakšpunktu. 

 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, apspriedusies 

ar Eiropas Parlamentu un pieņemot vienprātīgu lēmumu, nosaka minētajā punktā minētos 

pasākumus, ja tie ir galvenokārt fiskāli. 

 

III. Ierosinātais juridiskais pamats 

 

Ar ITRE komitejas pieņemto grozījumu, kas šai atzinumā tiek izvērtēts, tiesību akta 

priekšlikuma juridisko pamatu ir ierosināts mainīt, svītrojot atsauci uz LESD 194. panta 

2. punktu un tā atsaucoties uz visu LESD 194. pantu, un pievienojot atsauci uz LESD 

XX sadaļas „Vide” 191. panta 1. punktu. Jaunais noteikums ir formulēts šādi: 

 

191. pants 

(bijušais EKL 174. pants) 

 

1. Savienības politika attiecībā uz vidi palīdz sasniegt šādus mērķus: 
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— saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti; 

 

— aizsargāt cilvēku veselību; 

 

— apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus; 

 

— sekmējot starptautiska mēroga pasākumus, risinot reģionālas vai pasaules vides problēmas 

un jo īpaši cīnoties pret klimata pārmaiņām. 

 

2. (..) 

 

3. (..) 

 

4. (..) 

 

 

Šim izvērtējumam būtisks ir arī LESD 192. pants, kas ir formulēts šādi (pasvītrojums 

pievienots): 

 

 

192. pants 

(bijušais EKL 175. pants) 

 

1. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 

apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju pieņem lēmumu 

par to, kā jārīkojas Savienībai, lai sasniegtu 191. pantā minētos mērķus. 

 

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punktā paredzētās lēmumu pieņemšanas procedūras un neskarot 

114. pantu, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Eiropas 

Parlamentu, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju ar vienprātīgu 

lēmumu: 

 

a) pieņem noteikumus, kam ir galvenokārt fiskāla iedaba; 

 

b) paredz pasākumus attiecībā uz: 

 

— pilsētu un lauku plānojumu; 

 

— ūdens resursu taupīgu apsaimniekošanu vai pasākumus, kas tieši vai netieši ietekmē šādu 

resursu pieejamību; 

 

— zemes izmantojumu, neattiecinot tos uz atkritumu apsaimniekošanu; 

 

c) paredz pasākumus, kas būtiski ietekmē dalībvalstu izvēli saistībā ar enerģijas avotiem un 

energoapgādes vispārējo struktūru. 

 

Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju ar vienprātīgu lēmumu var 

attiecināt parasto likumdošanas procedūru uz pirmajā daļā minētajām jomām. 
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3. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un 

sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju Eiropas Parlaments un Padome pieņem vispārējas 

rīcības programmas, izvirzot prioritārus mērķus. 

 

Pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šīs programmas, paredz saskaņā ar 1. vai 2. punktā 

izklāstītajiem nosacījumiem. 

 

4. (..) 

 

5. (..) 

 

 

IV. Judikatūra 

 

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 

uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un 

saturu.1 Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta atcelšanai. 

Šajā sakarībā iestādes vēlme aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļi, 

kādos tiesību akts ir pieņemts, nedz arī darbs, kas tiesību akta darbības jomā ir paveikts 

saistībā ar citiem aspektiem, nav juridiskā pamata noteikšanai nozīmīgi elementi.2  

 

Ja attiecīgajā tiesību akta pārbaudē tiek atklāts, ka tam ir divi mērķi vai divas sastāvdaļas, un 

ja vienu no tiem var atzīt par galveno vai izšķirošo, bet otram ir tikai palīgraksturs, tad šis 

tiesību akts ir jāpamato tikai ar vienu juridisko pamatu, proti, ar to, ar ko ir saistīts galvenais 

vai izšķirošais mērķis vai sastāvdaļa.3 Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai 

daļas, kas ir savstarpēji nesaraujami saistītas un neviena nav pakārtota un mazāk svarīga 

attiecībā pret otru, tad šāds tiesību akts jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem 

juridiskajiem pamatiem4, ja procedūras, kas noteiktas attiecīgajos juridiskajos pamatos, nav 

nesavienojamas un neierobežo Eiropas Parlamenta tiesības.5 

 

V. Priekšlikuma mērķis un saturs 

 

Priekšlikuma 1. apsvērumā ir precizēts, kādēļ tiek pārstrādāta Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK — proti, 

tas tiek darīts skaidrības labad.  

 

                                                 
1 Lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences), Recueil 1987, 1439. lpp., 5. punkts; lieta C-

440/05 Komisija/Padome, 2007. gada Krājums, I-9097. lpp.; lieta C-411/06, Komisija/Parlaments un Padome, 

2009. gada Krājums, I-7585. lpp. 
2 Lieta C-269/97 Komisija/Padome, Recueil 2000, I-2257. lpp., 44. punkts. 
3 Lieta C-137/12 Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-490/10 Komisija/Padome, 

ECLI:EU:C:2012:525, 45. punkts; lieta C-155/07 Parlaments/Padome, 2008. gada Krājums, I-08103. lpp., 

34. punkts. 
4 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, Recueil 2003, I-08913. lpp., 40. punkts; lieta C-178/03 Komisija/Eiropas 

Parlaments un Padome, 2006. gada Krājums, I-107. lpp., 43.–56. punkts.  
5 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), Recueil 1991, I-2867. lpp., 17.–25. punkts; lieta C-

268/94 Portugāle/Padome, Recueil 1996, I-6177. lpp. 
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Priekšlikuma 2. un 3. apsvērumā ir atkārtoti norādīts, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas 

veidu popularizēšana ir viens no Savienības enerģētikas politikas mērķiem, kas ir jāsasniedz, 

lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, ievērojot 2015. gada Parīzes nolīgumu, un lai 

veicinātu energoapgādes drošību un tehnoloģiju inovāciju, tā palīdzot arī mazināt Savienības 

atkarību no gāzes un naftas importa.  

 

Attiecīgi 3. pantā ir noteikts atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvara mērķrādītājs — 

vismaz 27 %, kas Savienības enerģijas patēriņa apjomā ir jāpanāk līdz 2030. gadam, un ir 

noteikta kārtība, kādā dalībvalstis ar individuālu devumu palīdz rentabli un elastīgi samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, un tādēļ tiek veidots finansiāls satvars, kurš veicina investīcijas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas projektos, izmantoti finanšu instrumenti un īstenota 

labākās prakses apmaiņa starp kompetentajām valsts vai reģionālās pārvaldes iestādēm vai 

institūcijām.    

 

Priekšlikuma 4. pantā uzmanība ir pievērsta no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 

elektroenerģijas atbalsta shēmām un ir noteikti aizsardzības mehānismi attiecībā uz to, kā 

dalībvalstis šādas shēmas īsteno, un ar attiecīgajiem mehānismiem tiecas nepieļaut 

izkropļojumus elektroenerģijas tirgu darbībā un nodrošināt, ka ir ievēroti valsts atbalsta 

noteikumi un īstenošana notiek pārredzami, tā garantējot gan lielāku skaidrību investoriem un 

patērētājiem, gan efektīvāku uzraudzību. 

 

Priekšlikuma 7. pantā ir noteikts, kā aprēķināma no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās 

enerģijas daļa, cita starpā arī no pārtikas vai dzīvnieku barības kultūraugiem ražotas 

biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā maksimālā īpatsvara samazinājums laikposmā no 

2012. gada. 

 

Priekšlikuma 16. pantā ir izklāstīta kārtība, kādā piešķir atļaujas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektiem — ar vienotu administratīvo kontaktpunktu un nosakot atļauju 

piešķiršanas procesa maksimālo termiņu, savukārt 19. pantu groza izcelsmes apliecinājumu 

sistēmu, cita starpā to attiecinot arī uz gāzi, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, un 

nosakot, ka pēc ražotāja pieprasījuma izcelsmes apliecinājums ir obligāts aukstumapgādes un 

siltumapgādes vajadzībām, un ar Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) standarta 

piemērošanu pilnveidojot administratīvās procedūras.  

 

Priekšlikuma 21.–24. pants nodrošina pilnvērtīgas iespējas i) patērētājiem bez nepamatotiem 

ierobežojumiem izmantot pašpatēriņu, ii) energokopienām piedalīties tirgū, iii) enerģijas 

patērētājiem vairs nepirkt siltumu/aukstumu no centralizētās siltumapgādes/aukstumapgādes 

sistēmas visai ēkai, ja krietni labāku energoefektivitātes līmeni patērētāji var panākt, veicot 

attiecīgus pasākumus pašā ēkā.  

 

Ar 25. pantu degvielas piegādātājiem uzliek ES mēroga pienākumu panākt noteiktu īpatsvaru, 

ko nodrošina ar mazemisiju un atjaunojamo energoresursu degvielu, lai veicinātu 

dekarbonizāciju un vairāk dažādotu enerģijas piegādi un lai šis sektors rentabli palīdzētu 

sasniegt vispārējo mērķrādītāju. Visbeidzot, ar 26. pantu ir nostiprināti ES spēkā esošie 

ilgtspējas kritēriji attiecībā uz bioenerģiju un tādēļ noteikts, ka šie kritēriji ir piemērojami 

plašāk, tos attiecinot arī uz biomasu un biogāzi, ko izmanto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā un elektroenerģijas ražošanai, savukārt 27. pantā ir precizēta masas 

bilances sistēma, to pielāgojot, lai aptvertu arī biogāzes ieguvi kopnoārdīšanas (co-digestion) 

procesā un biometāna ievadīšanu dabasgāzes tīklā.    
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VI. Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana 

 

No iepriekšminētā kļūst skaidrs, ka ar priekšlikumu ir iecerēts novērst nenoteiktību attiecībā 

uz investīcijām tā, lai būtu ņemti vērā vidēja termiņa un ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķi, lai 

būtu nodrošināts, ka rentabli sākas atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas izmantošana 

un notiek tirgus integrācijas process un ka 2030. gadā kopīgiem spēkiem tiek sasniegts ES 

līmenī noteiktais atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvara mērķrādītājs, un lai vairāk 

izmantotu iespējas panākt dekarbonizāciju, kuras piedāvā modernās biodegvielas, un iespējas 

izmantot atjaunojamo energoresursu enerģiju siltumapgādes un aukstumapgādes sektorā. 

 

Samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, atjaunojamie energoresursi palīdz mazināt klimata 

pārmaiņas, panākt ilgtspējīgu attīstību, aizsargāt vidi un uzlabot iedzīvotāju veselību. Turklāt 

atjaunojamo energoresursu enerģija top arī par jaunu iekļaujošas ekonomiskās izaugsmes 

dzinuli, jo tiek radītas darbvietas un spēcīgāka kļūst energoapgādes drošība visā Eiropā. 

Tiesas judikatūra liecina, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas attīstība ir viens no 

mērķiem, pēc kuriem ir jāvadās, īstenojot ES enerģētikas politiku.1  

 

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā tieši LESD 194. pants ir bijis juridiskais pamats, ko 

izmanto enerģētikas politikas pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt enerģijas tirgus darbību, 

garantēt energoapgādes drošību Savienībā, veicināt energoefektivitāti un energotaupību, kā arī 

jaunu un atjaunojamu enerģijas veidu izstrādi vai veicināt energotīklu starpsavienojumu 

veidošanu. 

 

Ar ITRE komitejas pieņemto grozījumu priekšlikuma juridisko pamatu ir iecerēts mainīt, 

svītrojot atsauci uz LESD 194. panta 2. punktu un tā atsaucoties uz visu LESD 194. pantu, un 

pievienojot atsauci uz LESD 191. panta 1. punktu. Grozījums ir formulēts šādi: 

 

Grozījums Nr. 1 

Direktīvas priekšlikums 

1. atsauce 

Komisijas ierosinātais teksts  Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 194. panta 2. punktu,  

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 194. pantu un 

191. panta 1. punktu, 

 

Pirmkārt, attiecībā uz iespēju kā juridisko pamatu izmantot visu LESD 194. pantu kopumā 

būtu jāatzīmē, ka LESD 194. pantā — attiecīgi 2. un 3. punktā — faktiski ir noteikti divi 

dažādi juridiskie pamati pēc būtības atšķirīgiem pasākumiem. Minētā panta 3. punkts attiecas 

uz pasākumiem, kas ir galvenokārt fiskāli, turpretim 2. punkts attiecas uz pasākumiem, kuri 

jāpieņem, lai sasniegtu 1. punktā noteiktos mērķus. Priekšlikums neapšaubāmi attiecas uz 

                                                 
1 Apvienotās lietas C-215/16, C-216/16, C-220/16 un C-221/16 Elecdey Carcelen SA un citi/Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, 38. punkts. 
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pēdējo no divām minētajām pasākumu kategorijām, tāpēc kā juridiskais pamats ir jānorāda 

tieši LESD 194. panta 2. punkts.  

 

Turklāt LESD 194. pantā ir paredzētas atšķirīgas likumdošanas procedūras, kas īstenojamas 

atkarībā no tā, kāds pēc būtības ir attiecīgais pasākums. Saskaņā ar LESD 194. panta 

3. punktu ir īstenojama īpaša likumdošanas procedūra, kurā ar Parlamentu tikai apspriežas un 

kurā pasākumiem, kas galvenokārt ir fiskāli, ir vajadzīgs vienprātīgs lēmums Padomē. 

Savukārt saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu ir īstenojama parastā likumdošanas 

procedūra, lai pieņemtu pasākumus, kas vajadzīgi 194. panta 1. punktā noteikto mērķu 

sasniegšanai.  

 

Ir pamats uzskatīt, ka priekšlikuma galvenais mērķis pilnībā atbilst Savienības enerģētikas 

politikas mērķiem, kas noteikti LESD 194. panta 1. punktā. Tāpēc, lai juridiskais pamats būtu 

noteikts tā, ka ir skaidrs gan tas, kura procedūra attiecas uz priekšlikuma pieņemšanu, gan tas, 

kāds balsu vairākums ir nepieciešams Padomē, vietā ir atsaukties uz 194. panta 2. punktu kā 

uz priekšlikuma juridisko pamatu, nevis uz visu LESD 194. pantu kopumā. 

 

Vērtējot atsauci uz LESD 191. panta 1. punktu, ar kuru ierosināts papildināt priekšlikuma 

juridisko pamatu, būtu jāuzsver, ka tas nav pants, ar ko ierobežo tiesību akta darbību. Tajā ir 

izklāstīti ES vides politikas mērķi un arī citi principi, kas Savienībai ir jāņem vērā, izstrādājot 

savu vides politiku un īstenojot ar trešām valstīm sadarbību vides jomā. Minētā tiesību norma 

nedod ES iestādēm pilnvaras pieņemt vides normatīvos aktus, un tāpēc tas nevar būt 

priekšlikuma juridiskais pamats.  

 

Ja ar grozījumu bija iecerēts pievienot juridisko pamatu attiecībā uz vidi, tad šādu juridisko 

pamatu nodrošina LESD 192. panta 1. punkts, jo saskaņā ar to ir īstenojama parastā 

likumdošanas procedūra, lai sasniegtu LESD 191. pantā noteiktos mērķus. Bet pat tādā 

gadījumā ierosinājumu papildināt priekšlikumu ar juridisko pamatu attiecībā uz vidi nāktos 

pamatot. Proti, būtu jāpierāda, ka priekšlikumam vienlaikus ir vairāki mērķi vai daļas, kas ir 

savstarpēji nesaraujami saistītas un neviena nav pakārtota un mazāk svarīga attiecībā pret 

otru.1 Tā kā 194. pants vides aizsardzību un uzlabošanu nepārprotami saista ar Savienības 

enerģētikas politikas mērķu izstrādi un ņemot vērā priekšlikuma mērķi un saturu, ir pamats 

uzskatīt, ka priekšlikuma galvenais un svarīgākais mērķis un elements ir veicināt ar 

enerģētiku saistītu mērķu sasniegšanu. Spriežot pēc tā, ciktāl ir ņemti vērā arī ar vidi saistīti 

aspekti, nav šaubu, ka vides aspekti ir pakārtoti galvenajam mērķim — veicināt atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanu, kā tas noteikts LESD 194. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā.  

 

VII. Secinājumi un ieteikumi 

 

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, ir pamats uzskatīt, ka šajā atzinumā izvērtētais ITRE 

komitejas grozījums, ar kuru paredzēts mainīt priekšlikuma juridisko pamatu, nav 

pieņemams, ciktāl tas skar atsauci uz LESD 191. pantu, jo tā ir atsauce uz Līguma pantu, ar 

ko neierobežo tiesību akta darbību, un priekšlikumam, spriežot pēc satura un mērķa, nav 

vienlaikus vairāku mērķu. Vērtējot ierosinājumu atsaukties uz visu LESD 194. pantu, būtu 

jānoraida iespēja svītrot atsauci uz minētā panta 2. punktu, jo tādējādi būtu svītrota atsauce uz 

                                                 
1 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, Recueil 2003, I-08913. lpp., 40. punkts; lieta C-178/03 Komisija/Eiropas 

Parlaments un Padome, 2006. gada Krājums, I-107. lpp., 43.–56. punkts.  
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konkrētu likumdošanas procedūru, kas ir īstenojama, lai attiecīgo tiesību akta priekšlikumu 

pieņemtu.  

 

Līdz ar to Juridiskā komiteja 2018. gada 15. janvāra sanāksmē, 19 balsojot par, 0 — pret un 

0 atturoties1, nolēma ieteikt jums atgriezties pie sākotnējā juridiskā pamata, kas norādīts 

Komisijas priekšlikumā — proti, LESD 194. panta 2. punkta, jo tas ir vienīgais juridiskais 

pamats, kas atbilst attiecīgā tiesību akta priekšlikuma mērķim un saturam. 

Ar cieņu 

Pavel Svoboda 

(Attiecas uz tekstu visās valodās.) 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), 

Mady Delvaux (priekšsēdētāja vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, 

Jens Rohde, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz 

Zwiefka; Antanas Guoga saskaņā ar 200. panta 2. punktu. 


