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Temats: atzinums par juridisko pamatu attiecībā uz atsevišķu direktīvu grozīšanu vides, 
lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā saistībā ar 
Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību [COM(2013)0418] 
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

2013. gada 19. septembra vēstulē Jūs lūdzāt Juridisko komiteju saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu izvērtēt iepriekš minētā direktīvas priekšlikuma juridisko pamatu.

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
43. panta 2. punkts, 114. pants, 153. panta 2. punkts, 168. pants un 192. panta 1. punkts.

Pēc Majotas statusa maiņas no Francijas aizjūras zemes un teritorijas uz tālāko reģionu 
atbilstīgi Eiropadomes Lēmumam Nr. 2012/419/ES1 Eiropas Savienības Padome 2013. gada 
30. septembrī nolēma mainīt priekšlikuma juridisko pamatu uz LESD 349. pantu.

Tāpēc vēstulē Jūs lūdzāt atzinumu par pareizo juridisko pamatu, kā arī par to, vai 
Eiropadomes lēmums ir likumīgs, un, ja tā nav, par tiesiskās aizsardzības iespējām.

I. Pamatinformācija

                                               
1 Eiropadomes 2012. gada 11. jūlija Lēmums 2012/419/ES, ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz 
Eiropas Savienību (OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.).
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Pēc 2009. gada referenduma toreizējā Francijas aizjūras kopiena Majota, kas atrodas Indijas 
okeānā, uz ziemeļiem no Madagaskaras, no 2011. gada 31. marta kļuva par Francijas aizjūras 
departamentu, un tādēļ 2011. gada 26. oktobra vēstulē1 Francijas prezidents lūdza 
Eiropadomes priekšsēdētāju uzsākt procedūru saskaņā ar LESD 355. panta 6. punktu, lai 
pieņemtu lēmumu, ar kuru groza statusu, kas Majotai piešķirts atbilstoši ES līgumiem, no 
aizjūras zemes vai teritorijas to mainot uz tālāko reģionu. Vēstulē tika minēta arī Deklarācija 
Nr. 43 attiecībā uz LESD 355. panta 6. punktu, kurā ir šāds teksts:

Augstās Līgumslēdzējas Puses ir vienisprātis, ka Eiropadome, piemērojot 
355. panta 6. punktu, pieņems lēmumu, kas mainīs Majotas statusu attiecībā 
uz Savienību, lai atzītu šo teritoriju par vistālāko reģionu 355. panta 
1. punkta un 349. panta nozīmē, kad Francijas varas iestādes Eiropadomei un 
Komisijai darīs zināmu, ka to pieļauj pārmaiņas pašreizējā salas iekšējā 
statusā.

Tādējādi pēc apspriešanās ar Komisiju2 saskaņā ar LESD 355. panta 6. punktu Eiropadome 
2012. gada 12. jūlijā vienprātīgi pieņēma iepriekš minēto lēmumu. 

Lēmuma 1. pantā noteikts, ka no 2014. gada Majota vairs nav aizjūras zeme un teritorija, 
kurai piemēro LESD ceturtajā daļā minētos noteikumus, un iegūst tālākā reģiona statusu 
LESD 349. panta nozīmē. Lēmuma 2. pantā ir šāds teksts:

2. pants

LESD groza šādi:

1) LESD 349. panta pirmajā daļā aiz vārda „Martinikas” iekļauj vārdu 
„Majotas”;

2) LESD 355. panta 1. punktā aiz vārda „Martinikai” iekļauj vārdu 
„Majotai”;

3) II pielikumā svītro sesto ievilkumu.

Šim lēmumam ir tāda pati struktūra kā Eiropadomes 2010. gada Lēmumam par Francijai 
piederošās Karību jūras salas Senbertelemī statusa maiņu no tālākā reģiona uz aizjūras zemi 
un teritoriju3, un tas tika pieņemts, izmantojot tādu pašu procedūru. 

Tomēr jāņem vērā, ka neviens no LESD teksta grozījumiem saskaņā ar šiem diviem 
Eiropadomes lēmumiem nav ietverts pēdējā konsolidētajā LESD versijā, kas tika publicēta 
2012. gada 26. oktobrī4. Taču tie ir ietverti pašas Padomes konsolidētajā teksta versijā5.
                                               
1 Skatīt Padomes 2011. gada 15. novembra dokumentu EUCO 114/11.
2 C(2012)3506, galīgā redakcija, pieejams Padomes dokumentā 11006/12.
3 Eiropadomes 2010. gada 29. oktobra Lēmums 2010/718/ES, ar ko groza statusu, kas Senbertelemī salai 
piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību (OV L 325, 9.12.2010., 4. lpp.).
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:LV:PDF.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/lv/08/st06/st06655-re07.lv08.pdf.
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II. Atbilstīgie Līguma panti

Šādi LESD panti tiek ierosināti kā Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats (izcēlums 
pievienots):

43. pants
(..)

2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
izveido lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju, kas paredzēta 40. panta 
1. punktā, kā arī citus noteikumus, kas vajadzīgi kopējās lauksaimniecības 
politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanai.
114. 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.

(..)

153. pants
(..)

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru
pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu 
komiteju pieņem lēmumus.

(..)

168. pants
(..)

4. Atkāpjoties no 2. panta 5. punkta un 6. panta a) apakšpunkta un saskaņā ar 
4. panta 2. punkta k) apakšpunktu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju veicina šajā pantā minēto mērķu 
sasniegšanu, lai ievērotu kopīgos drošības apsvērumus, paredzot:

(..)

5. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 
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procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 
Reģionu komiteju var paredzēt arī veicināšanas pasākumus, lai aizsargātu un 
uzlabotu cilvēku veselību un jo īpaši apkarotu galvenos pārrobežu draudus 
veselībai, pasākumus attiecībā uz nopietnu pārrobežu veselības 
apdraudējumu pārraudzību, laicīgu brīdināšanu par tiem un šo draudu 
apkarošanu un var paredzēt pasākumus, kuru tiešais mērķis ir pasargāt 
sabiedrības veselību no tabakas lietošanas un pārmērīgas alkohola 
lietošanas, neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu.

(..)

192. 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.

(..)

Padome ierosina uzskatīt turpmāk minēto pantu par direktīvas juridisko pamatu (izcēlums 
pievienots):

349. pants
Ņemot vērā Gvadelupas, Franču Gviānas, Martinikas, Reinjonas, 
Senbertelemī, Senmartēnas, Azoru salu, Madeiras salu un Kanāriju salu 
struktūras sociālo un ekonomisko stāvokli, ko vēl vairāk apgrūtina tādi faktori 
kā attālums, tas, ka tās ir salas, maza teritorija, sarežģīts reljefs un klimats, 
tautsaimniecības atkarība no dažiem ražojumiem, kas, nemainoties un cits 
citu papildinot, nopietni kavē to attīstību, Padome pēc Komisijas priekšlikuma 
un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu paredz īpašus pasākumus, lai 
izstrādātu nosacījumus Līgumu piemērošanai minētajiem reģioniem, tostarp 
kopēju politiku. Ja attiecīgos īpašos pasākumus pieņem Padome saskaņā ar 
īpašu likumdošanas procedūru, tā arī pieņem lēmumu, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu un apspriedusies ar Eiropas Parlamentu.

Pirmajā daļā minētie pasākumi jo īpaši skar muitas un tirdzniecības politiku, 
fiskālo politiku, brīvās tirdzniecības zonas, lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politiku, nosacījumus izejvielu un plaša patēriņa preču 
piegādei, valsts atbalstu un nosacījumus, lai piekļūtu struktūrfondiem un 
Savienības horizontālajām programmām.

Padome paredz pirmajā daļā minētos pasākumus, ņemot vērā tālāko reģionu 
īpatnības un grūtības un neietekmējot Savienības tiesiskā regulējuma 
integritāti un saskaņu, tostarp iekšējo tirgu un kopējo politiku.

III. Ierosinātie juridiskie pamati
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Ar LESD 43. pantu noteikts kopējās lauksaimniecības politikas un kopējās zivsaimniecības 
politikas juridiskais pamats. Attiecīgā procedūra ir parastā likumdošanas procedūra.

Ar LESD 114. pantu noteikts juridiskais pamats pasākumu paredzēšanai, lai tuvinātu 
dalībvalstu noteikumus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību. Attiecīgā procedūra 
ir parastā likumdošanas procedūra.

Ar LESD 153. pantu noteikts juridiskais pamats pasākumu paredzēšanai, lai aizsargātu darba 
ņēmēju veselību un drošību un sekmētu viņu sociālo nodrošinājumu un aizsardzību. Attiecīgā 
procedūra ir parastā likumdošanas procedūra.

Ar LESD 168. pantu noteikts juridiskais pamats pasākumu paredzēšanai, lai aizsargātu 
sabiedrības veselību. Attiecīgā procedūra ir parastā likumdošanas procedūra.

Ar LESD 192. pantu noteikts juridiskais pamats Savienības rīcībai, lai sasniegtu Savienības 
politikas mērķus vides jomā. Attiecīgā procedūra ir parastā likumdošanas procedūra.

Ar LESD 349. pantu noteikts juridiskais pamats īpašu pasākumu paredzēšanai, lai jo īpaši 
izstrādātu nosacījumus Līgumu piemērošanai tālākajiem reģioniem, tostarp kopējo politiku, ar 
mērķi ņemt vērā to īpašo sociālo un ekonomisko stāvokli. Padome paredz šos pasākumus pēc 
Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Parlamentu.

IV. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 13. panta 2. punktu katra iestāde darbojas 
saskaņā ar Līgumos noteiktajām pilnvarām un atbilstīgi tajos izklāstītajām procedūrām, 
nosacījumiem un mērķiem1.

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 
saturu2.” Tāpēc, izvēloties nepareizu juridisko pamatu, var tikt anulēts attiecīgais tiesību akts. 

Turklāt, ja tiesību akta priekšlikumam vienlaicīgi ir vairāki nedalāmi saistīti mērķi vai 
komponenti un viens no tiem nav uzskatāms par netiešu un pakārtotu otram, šāds tiesību akts 
ir jābalsta uz dažādiem atbilstīgiem juridiskajiem pamatiem3.

V. Ierosinātās direktīvas mērķis un saturs

Iepriekš minētajā atzinumā par Francijas iniciatīvu saistībā ar Majotas statusa maiņu Komisija 
norādīja, ka tā izpētīs Francijas iesniegto pieprasījumu attiecībā uz izņēmumiem un pārejas 
                                               
1 2007. gada lieta C-403/05 Parlaments/Komisija, Krājums, I-9045. lpp., 49. punkts, un tajā citētā judikatūra.
2 1987. gada lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences), Recueil, 1439. lpp., 5. punkts; 
2007. gada lieta C-440/05 Komisija/Padome, Krājums, I-9097. lpp.; 2009. gada 8. septembra lieta C-411/06 
Komisija/Parlaments (OV C 267, 7.11.2009., 8. lpp.).
3 Skatīt lietu C-411/06, kā minēts iepriekš, 46.–47. punktu.
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periodiem un nepieciešamības gadījumā sniegs savus priekšlikumus.

Komisijas iesniegtajā priekšlikumā tādējādi paredzēts laika grafiks un īpaša kārtība, kas 
Francijai jāievēro, īstenojot sešas spēkā esošās direktīvas vides, lauksaimniecības, sociālās 
politikas un sabiedrības veselības jomā. 

VI. Atbilstīga juridiskā pamata noteikšana

Lai noteiktu ierosinātās direktīvas pareizo juridisko pamatu, jāatbild uz jautājumu, vai tās 
noteikumi jāuzskata par īpašiem pasākumiem saistībā ar Līgumu piemērošanu Majotai, ņemot 
vērā tās struktūras sociālo un ekonomisko stāvokli.

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir tieši saistīts ar sešu attiecīgo direktīvu dažādajiem 
juridiskajiem pamatiem, un priekšlikuma mērķis un saturs ir saistīts ar laika grafika un īpašas 
kārtības nodrošināšanu to īstenošanai attiecībā uz Majotu. 

Tādējādi priekšlikumā nav paredzēti nekādi jauni noteikumi par īpašiem pasākumiem, ņemot 
vērā Majotas īpašo sociālo un ekonomisko stāvokli. Tādēļ, lai arī ar Eiropadomes lēmumu ir 
grozīts Majotas statuss, mainot to uz tālāko reģionu, uz ko attiecas LESD 349. pants, šis 
priekšlikums nav saistīts ar attiecīgajam juridiskajam pamatam atbilstīgiem pasākumiem.

Tā kā attiecīgajām direktīvām ir dažādi juridiskie pamati un neviens no tiem nav uzskatāms 
par netiešu un pakārtotu otram, priekšlikums ir jābalsta uz dažādajiem atbilstīgajiem 
juridiskiem pamatiem. Tā kā tiem visiem jāpiemēro parastā likumdošanas procedūra, šīs 
procedūras piemērošana jāievēro arī attiecībā uz priekšlikumu.

Turklāt jāņem vērā, ka saskaņā ar LESD 355. panta 6. punktu Eiropadome var grozīt aizjūras 
zemes vai teritorijas statusu attiecībā uz Līgumu piemērošanu šai aizjūras zemei vai teritorijai, 
bet Līgumu tekstu var grozīt, tikai izmantojot LES 48. pantā minētās procedūras. Tādējādi var 
apšaubīt Eiropadomes rīcības piemērotību attiecībā uz tādu lēmumu pieņemšanu, ar ko groza 
Līgumu tekstu, jo īpaši, ņemot vērā LES 13. panta 2. punktu, kurā noteikts, ka katra iestāde 
darbojas saskaņā ar Līgumos noteiktajām pilnvarām.

VII. Secinājumi un ieteikumi

Ņemot vērā iepriekš minēto analīzi, saskaņā ar Komisijas ierosinājumu LESD 43. panta 
2. punkts, 114. pants, 153. panta 2. punkts, 168. pants un 192. panta 1. punkts uzskatāms par 
priekšlikumam atbilstošu juridisko pamatu.

Juridiskā komiteja 2013. gada 14. oktobra sanāksmē attiecīgi pieņēma vienprātīgu lēmumu1, 

                                               
1 Galīgajā balsošanā piedalījās Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Françoise Castex
(priekšsēdētāja vietniece), Marielle Gallo, Jutta Haug (saskaņā ar Reglamenta 187. panta 2. punktu), Klaus-
Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (saskaņā ar Reglamenta 
193. panta 3. punktu), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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ka Padomes ierosinātais juridiskais pamats, t. i., LESD 349. pants, uzskatāms par nepareizu, 
bet Komisijas ierosinātais juridiskais pamats — par pareizu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Juridiskā komiteja tādējādi arī nolēma saskaņā ar 
Reglamenta 128. pantu ierosināt Parlamenta priekšsēdētājam vērsties Eiropas Savienības 
Tiesā, tiklīdz Padomes lēmums lūgt Parlamenta atzinumu tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī, 
lai aizsargātu Parlamenta priekšrocības saskaņā ar LES 13. panta 2. punktu.

Juridiskā komiteja ierosināja, ka Parlamentam nevajadzētu rīkoties saistībā ar Eiropadomes 
Lēmumu 2012/419/ES, ar ko groza Līgumu.

Patiesā cieņā

Klaus-Heiner Lehne


