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Cienījamā priekšsēdētāja!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2008. gada 29. maija vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
35. panta 2. punktu prasījāt izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata spēkā 
esamību.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2008. gada 26. jūnija sanāksmē.

Jūsu vēstulē noradīts, ka ar Jūsu komitejas referenta iesniegtu grozījumu mēģināts svītrot EK 
līguma 95. pantu kā juridisko pamatu, saglabājot vienīgi EK līguma 175. panta 1. punktu kā 
juridisko pamatu. Grozījumu autora pamatojums ir tāds, ka  divi juridiskie pamati ir paredzēti 
sarežģītiem gadījumiem, kad vienlīdz svarīgi ir vairāki mērķi; ierosinātās direktīvas galvenais 
mērķis ir vides aizsardzība, un arī gan spēkā esošā direktīva par atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, gan Biodegvielas direktīva ir pieņemtas saskaņā ar 175. panta 1. punktu. Turklāt 
referenta viedoklis ir tāds, ka svarīgākais to noteikumu mērķis, kuri attiecas uz biodegvielām, 
nav atvieglot tirdzniecību (noteiktie normatīvi nebūt nav saskaņoti), bet gan definēt 
ilgtspējības kritērijus.

Juridiskais pamats

Visiem Kopienas tiesību aktiem jābalstās uz juridisko pamatu, kas paredzēts Līgumā (vai arī 
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citā tiesību aktā, kuru paredzēts īstenot).  Ar juridisko pamatu tiek formulēta Kopienas ratione 
materiae kompetence un noteikts, kā šī kompetence jāīsteno, proti, kādus juridiskos līdzekļus 
var izmantot un kāda ir lēmumu pieņemšanas procedūra.

Atbilstīgi Eiropas Kopienas Tiesas viedoklim juridiska pamata izvēle nav subjektīva — tā ir 
„jāpamato ar objektīviem faktoriem, kurus var pārbaudīt, pakļaujot izskatīšanai tiesā”1, 
piemēram, attiecīgā pasākuma mērķis un saturs2. Turklāt izšķirošais faktors šeit ir pasākuma 
galvenais mērķis3.

Saskaņā ar Tiesas judikatūru Līguma vispārīgs pants ir pietiekams juridiskais pamats, arī ja ar 
attiecīgo pasākumu pakārtotā veidā mēģina sasniegt mērķi, kas paredzēts specifiskā Līguma 
pantā4.

Attiecībā uz vairāku juridisko pamatu piemērošanu jākonstatē — vienīgi tad, ja ar vienu 
pasākumu īsteno vairākus mērķus, kuri savstarpēji ir nesaraujami saistīti, un viens mērķis 
attiecībā pret otru nav ne pakārtots, ne pastarpināts, jāizmanto vairāki juridiskie pamati5.

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats

Komisija ierosina izmantot divus juridiskos pamatus, proti, 175. panta 1. punktu6 un 

                                               
1 Lieta 45/86, Komisija/Padome, Recueil, 1439. lpp., 5. punkts.
2 Lieta C–89/89, Komisija/Padome, Recueil, -287. lpp., 10. punkts.
3 Lieta C–377/98 Nīderlande/Eiropas Parlaments un Padome, Recueil, I-7079. lpp., 27. punkts.
4 Lieta C–377/98 Nīderlande/Eiropas Parlaments un Padome, Recueil, I-7079. lpp., 27.–28. punkts. Lieta C–
491/01 British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco, Recueil, I–11453, 93. – 94. punkts.
5 Skat., piemēram, Lieta C–165/87, Komisija/Padome, Recueil, -5545. lpp., 11. punkts. Skat arī 
izdevumu Lenaerts un Van Nuffel (Bray redakcijā), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & 
Maxwell, Londona, 5-013.
6 175. pants
1.  Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 
Reģionu komiteju, pieņem lēmumu par to, kā jārīkojas Kopienai, lai sasniegtu 174. pantā minētos mērķus.
2. Atkāpjoties no šā panta 1. punktā paredzētās lēmumu pieņemšanas procedūras un neskarot 95. pantu, Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies 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 saskaņā ar šā punkta pirmajā daļā ietvertajiem nosacījumiem var noteikt tos šajā punktā minētos 
jautājumus, par kuriem lēmumi jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu.
3. Saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu 
komiteju, Padome pieņem vispārējas rīcības programmas citās jomās, izvirzot prioritārus mērķus.
Padome atkarībā no apstākļiem saskaņā ar 1. vai 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem paredz pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu šīs programmas.
4. Neskarot konkrētus Kopienas līmeņa pasākumus, dalībvalstis finansē un īsteno vides politiku.
5. Neskarot principu, ka maksā piesārņotājs, gadījumos, kad kāds ar 1. punktu pamatots pasākums paredz 
izmaksas, ko kādas dalībvalsts iestādes uzskata par nesamērīgām, Padome aktā, ar ko paredz šo pasākumu, ietver 
attiecīgus noteikumus par:
— pagaidu izņēmuma statusa piešķiršanu, un/vai

Adlib Express Watermark



AL\731302LV.doc 3/5 PE409.437v01-00

LV

95. pantu1. Pamatojums divu juridisko pamatu izmantošanai ir neparasti garš:

                                                                                                                                                  
— finansiāla atbalsta piešķiršanu no Kohēzijas fonda, kas izveidots saskaņā ar 161. pantu.
174. pants
1. Kopienas politika attiecībā uz vidi palīdz sasniegt šādus mērķus:
— saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti;
— aizsargāt cilvēku veselību;
— apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus;
— starptautiskā līmenī veicināt pasākumus, kas risina reģionu vai pasaules mēroga vides problēmas.
2. Kopienas politika attiecībā uz vidi tiecas panākt augsta līmeņa aizsardzību, ievērojot dažādu Kopienas reģionu 
stāvokļa atšķirības. Tā pamatojas uz piesardzības un preventīvās darbības principu, uz principu, ka videi nodarīts 
kaitējums jālabo, pirmām kārtām novēršot tā cēloni, un uz principu, ka maksā piesārņotājs.
Šajā sakarā saskaņošanas pasākumi, kas atbilst vides aizsardzības prasībām, vajadzības gadījumā paredz drošības 
klauzulu, kas ļauj dalībvalstīm ar ekonomiku nesaistītu vides aizsardzības apsvērumu dēļ veikt provizoriskus 
pasākumus, uz kuriem attiecas Kopienas pārbaudes procedūras.
3. Izstrādājot politiku attiecībā uz vidi, Kopiena ņem vērā:
— pieejamos zinātnes un tehnikas datus;
— vides apstākļus dažādos Kopienas reģionos;
— iespējamos ieguvumus un izmaksas darbības vai bezdarbības gadījumā;
— vienotu Kopienas ekonomisku un sociālu attīstību, kā arī tās reģionu līdzsvarotu attīstību.
4. Kopiena un dalībvalstis atbilstīgi savai kompetencei sadarbojas ar trešām valstīm un kompetentām 
starptautiskām organizācijām. Kopienas sadarbības pasākumi var būt nolīguma priekšmets tādos Kopienas un 
attiecīgo trešo personu nolīgumos, kurus apspriež un slēdz saskaņā ar 300. pantu.
Šā punkta iepriekšējā daļa neskar dalībvalstu kompetenci piedalīties sarunās starptautiskās organizācijās un slēgt 
starptautiskus nolīgumus.
1 95. pants
1. Atkāpjoties no 94. panta un ja vien šis Līgums neparedz ko citu, turpmāk norādītos noteikumus piemēro, lai 
sasniegtu 14. pantā noteiktos mērķus. Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies 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 Padome vai Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata par 
vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 30. 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 Padome vai Komisija paredzējusi 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 ö ajā 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 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 226. un 227. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts var tieši griezties 
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 30. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu iemeslu dēļ veikt provizoriskus 
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„Priekšlikums ir pamatots ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 175. panta 1. punktu un 
95. pantu. Tā kā vēlams izmantot vienu juridisko pamatu, ir atzīts, ka divi juridiskie pamati ir 
piemēroti situācijai, ja pasākumā iestrādāti noteikumi, kas pamatojas uz dažādām Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma daļām. Abi minētie juridiskie pamati paredz izmantot 
koplēmuma procedūru.

Lielākā daļa priekšlikuma atbilst 175. panta 1. punktam (vide). Šajā pantā Kopienai 
piešķirtas pilnvaras darboties, lai saglabātu, aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti, 
aizsargātu cilvēku veselību un apdomīgi un racionāli izmantotu dabas resursus. Šī direktīva 
tiecas uz šo mērķu sasniegšanu. 

Tomēr priekšlikuma 15., 16. un 17. pantā ir noteiktas obligātas saistības dalībvalstīm 
attiecībā uz biodegvielu un citu bioloģisko šķidrumu ilgtspējību. Lai gan ilgtspējības kritēriji 
paši par sevi acīmredzami vērsti uz vides aizsardzības mērķa sasniegšanu, ar direktīvu 
dalībvalstīm liedz pieņemt noteiktus pasākumus, kuri varētu kavēt biodegvielu un 
izejmateriālu tirdzniecību. Tādējādi direktīva ir vērsta uz pilnīgu biodegvielas ilgtspējības 
kritēriju saskaņošanu, lai nodrošinātu, ka ikvienas dalībvalsts atsevišķi pieņemtie kritēriji 
neveido šķēršļus tirdzniecībai starp dalībvalstīm. Tādēļ attiecībā uz šo direktīvas daļu 
iekšējais tirgus uzskatāms par primāro mērķi. Šo novērtējumu nemaina tas, ka vides 
aizsardzība jau ir nozīmīgs mērķis, jo Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. panta 
3. punktā skaidri noteikts, ka pasākumiem, veidojot iekšējo tirgu, ir jātiecas uz augstu vides 
aizsardzības līmeni. Tāpēc Komisija uzskata, ka uz noteikumiem par biodegvielas ilgtspējības 
saskaņotiem standartiem attiecas 95. pants (iekšējais tirgus).

Kopumā atjaunojamie enerģijas avoti ir visai līdzvērtīgs tradicionālās enerģijas avotu 
aizstājējs, ko piegādā, izmantojot to pašu infrastruktūru un loģistikas sistēmas. Visas 
dalībvalstis jau izmanto atjaunojamos enerģijas avotus un ir nolēmušas palielināt 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru enerģijas patēriņā. Šo iemeslu dēļ priekšlikumam 
nebūs būtiskas ietekmes uz dalībvalstu enerģijas avotu izvēli vai vispārējo energoapgādes 
sistēmu, tāpēc uz to neattiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 175. panta 2. punkts.”

Regulas priekšlikuma mērķis un saturs

Ar ierosināto direktīvu mēģināts izveidot vienotu sistēmu no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas patēriņā, kā 
arī mērķi šādas enerģijas īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta noteikumus par 
izcelsmes apliecinājumiem, administratīvajām procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā nosaka vides 
ilgtspējības kritērijus biodegvielām un citiem bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem.

Šīs turpmākās direktīvas mērķis ir noteikt vispārēju saistošu mērķi līdz 2020. gadam sasniegt 
20% atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru ES kopējā enerģijas patēriņā un saistošu mērķi 
visām dalībvalstīm sasniegt vismaz 10% biodegvielas īpatsvaru transporta nozarē, kā arī 
saistošus mērķus dalībvalstīm saskaņā ar vispārējo ES mērķi sasniegt 20% atjaunojamo 

                                                                                                                                                  
pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Kopiena.
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enerģijas avotu īpatsvaru enerģijas patēriņā.

No visiem 57 apsvērumiem tikai viens — 53. apsvērums īpaši attiecas uz iekšējo tirgu; tajā 
noteikts, ka attiecībā uz 15. līdz 17. pantiem jāuzskata, ka tie pamatoti ar EK līguma 
95. pantu, jo tie nodrošina pareizu iekšējā tirgus darbību un pašreizējo vides un darba tiesību 
aktu īstenošanu, saskaņojot noteikumus par ilgtspējību, kuri jāizpilda attiecībā uz biodegvielu 
un bioloģisko šķidro kurināmo konkrētu iemeslu dēļ, tādējādi veicinot tirdzniecībai 
dalībvalstu starpā ar noteikumiem atbilstīgu biodegvielu bioloģisko šķidro kurināmo. 

Pārējie apsvērumi un priekšrakstu daļa (izņemot nobeiguma noteikumus par ziņojuma 
sagatavošanu, uzraudzību, grozījumiem un atcelšanu, izskatīšanu komitejās un stāšanos 
spēkā) visi attiecas uz  vides kvalitātes saglabāšanu, aizsardzību un uzlabošanu un apdomīgu 
un racionālu dabas resursu izmantošanu EK 174. panta nozīmē.  Pat 15.–17. pants, kurus 
atbilstīgi Komisijas prasībai, jāpamato ar 95. pantu, attiecas uz vides aizsardzību.

Ņemot vērā Tiesas izteikto kritiku par to, ka: a)Līguma vispārīgs pants ir pietiekams 
juridiskais pamats, arī ja ar attiecīgo pasākumu pakārtotā veidā mēģina sasniegt mērķi, kas 
paredzēts specifiskā Līguma pantā, un b) vienīgi tad, ja ar vienu pasākumu īsteno vairākus 
mērķus, kuri savstarpēji ir nesaraujami saistīti, un viens mērķis attiecībā pret otru nav ne 
pakārtots, ne pastarpināts, jāizmanto vairāki juridiskie pamati, tiek uzskatīts, ka jāizmanto EK 
līguma 175. pants ka vienīgais juridiskais pamats.

2008. gada 27. jūnija sanāksmē Juridiskā komiteja vienprātīgi1 nolēma Jums ieteikt, ka 
vispiemērotākais juridiskais pamats ir EK līguma 175. pants un nav nekādas vajadzības 
papildus atsaukties uz 95. pantu.

Patiesā cieņā,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās Giuseppe Gargani (priekšsēdētājs), Titus Corlăţean (priekšsēdētāja vietnieks), 
Diana Wallis (atzinuma sagatavotāja), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora
Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
József Szájer un Ieke van den Burg.
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