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Par atzinumu attiecībā uz juridisko pamatu priekšlikumam Padomes regulai par to, 
kā ziņot Komisijai par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem 
Eiropas Kopienā, un par Regulas (EK) Nr. 736/96 atcelšanu (COM(2009)0361 
– C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))  

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2010. gada 12. janvāra vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. panta 2. punktu prasījāt izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 
atbilstību.

Tā kā Komisija ierosinājusi1, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā juridiskajam pamatam 
vajadzētu būt Līguma par Eiropas Savienības darbību 337. pantam un Euratom līguma 
187. pantam (tas pilnībā atbilst sākotnēji ierosinātajam juridiskajam pamatam pirms 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā — EK līguma 284. pants un Euratom līguma 187. pants), 
Rūpniecības komitejas referents  un citi tās locekļi iesnieguši grozījumu ar mērķi aizstāt 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 337. pantu ar jaunu juridisko pamatu — Lisabonas 
līguma 194. panta 2. punktu.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2010. gada 28. janvāra sanāksmē.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 337. pants un Euratom līguma 187. pants ir identiski:
                                               
1 Tas veikts ar Komisijas paziņojumu „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu 
lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM (2009) 665).
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„Lai veiktu tai uzticētos uzdevumus, Komisija drīkst vākt visu vajadzīgo informāciju 
un veikt jebkādu pārbaudi, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, ko Padome ar 
vienkāršu balsu vairākumu paredz saskaņā ar Līgumiem.”

Šie divi panti1 tika izmantoti par juridisko pamatu Padomes 1996. gada 22. aprīļa Regulai 
(EK) Nr. 736/96 par Komisijas informēšanu par Kopienu interesējošu investīciju projektu 
naftas, dabas gāzes un elektroenerģijas sektoros piemērošanu2. Šeit apskatītais regulas 
priekšlikums atceltu iepriekš minēto regulu ar nolūku efektīvāk īstenot tās mērķus. Komisija 
paskaidrojuma rakstā apgalvo, ka Regula Nr. 736/96 „patlaban vairs netiek vienveidīgi 
piemērota un ar jaunākajām norisēm enerģētikas nozarē sasaistīta”. Tomēr rodas iespaids, ka 
regulas priekšlikums tiek uzskatīts par Regulas Nr. 736/96 turpinājumu, jo šajā priekšlikumā 
minēts, ka šā tiesību akta mērķis ir  „noteiktās sistēmas pārskatīšana un turpmāka 
nostiprināšana”. Šķiet, ka Komisija tieši šā iemesla dēļ ierosinājusi saglabāt to pašu juridisko 
pamatu.

Spēkā esošajā Lisabonas līgumā ir īpaša sadaļa (XXI sadaļa) par enerģētiku, un šīs 
sadaļas194. pantā ir noteikts šādi:

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 atjaunojamu energoresursu 
veidu attīstību, kā arī
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.

Atsauci uz 194. pantu kā ierosinātās regulas juridisko pamatu varētu mēģināt pamatot kā 
tiesību aktu, kas attiecas uz „to, kā ziņot Komisijai par enerģētikas infrastruktūras investīciju 
projektiem ...”.

                                               
1 Šajā laikā EK līguma 284. pants tika vēl apzīmēts kā 213. pants.
2 OV L 102, 25.4.1996., 1. lpp.
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Reglamenta VII pielikuma XVI punktā paredzēts, ka Juridiskās komitejas kompetencē ietilpst 
arī „Eiropas tiesību interpretēšana un piemērošana, Eiropas Savienības tiesību aktu 
atbilstības primārajiem tiesību aktiem, proti, juridiskā pamata izvēles novērtēšana ...”. Tāpēc, 
lai rīkotos atbilstīgi komitejai piešķirtajai kompetencei, ja tiek lūgts tās viedoklis jautājumā 
par juridisko pamatu, komitejas pienākums ir noteikt pareizo juridisko pamatu, ievērojot 
Līgumus, turklāt neaprobežojoties ar to juridisko pamatu pārbaudīšanu, kurus ieteikusi 
Komisija un par jautājumu atbildīgā Komisija.

Konkrētajā gadījumā pēc rūpīgas Līguma par Eiropas Savienības darbību izpētīšanas šķiet, ka 
varētu piemērot arī XVI sadaļas noteikumus par Eiropas komunikāciju tīkliem. EK līguma 
170. pantā paredzēts, ka „Savienība sekmē Eiropas tīklu izveidi un attīstību transporta, 
telekomunikāciju un enerģētikas infrastruktūras jomā”.

Tatad Komisijai jākonstatē, balstoties uz kuru no šiem trim juridiskajiem pamatiem, būtu 
jāpieņem ierosinātā regula. Ikviens no apskatītajiem pantiem atttiecas uz ierosināto regulu. 
337. pants1 reglamentē to, kā Komisija vāc datus (konkrētajā gadījumā — informāciju par 
ieguldījumu projektiem enerģētikas infrastrukturā). 194. pants attiecas uz enerģētikas 
politiku, bet 170. pants — uz infrastruktūrām, galvenokārt enerģētikas jomā.

Neskatoties uz nesen taisīto Eiropas Kopienu Tiesas2 spriedumu, saskaņā ar kuru ir 
pieļaujama divu dažādu juridisko pamatu izmantošana, pat ja tie paredz atšķirīgas procedūras, 
būtu jāņem vērā, ka divus atšķirīgus juridiskos pamatus tomēr būtu jāizmanto tikai izņēmuma 
gadījumos, tā kā Tiesas viedoklis pamatā ir tāds, ka nav iespējams savienot juridiskos 
pamatus, kuru procedūras nav savienojamas3.  Tiesa attiecīgi 2006. gada spriedumā4

uskatījusi, ka „balstīšanās uz diviem juridiskiem pamatiem nav pieļaujama, ja procedūras, 
kas paredzētas vienam vai otram pamatam, nav saderīgas un/vai ja abu šo juridisko pamatu 
saistīta izmantošana pārkāpj Parlamenta tiesības”.

Ja tiek piemērots 337. pants, Padome rīkojas saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pēc 
apspriešanās ar Parlamentu. Pretēji tam gan 194., gan 170. pantā ir paredzēta parastā 
likumdošanas procedūra, tātad — koplēmuma procedūra. Tātad no juridiskā viedokļa varētu 
izmantot gan 194., gan170. pantu kā divus saistītus juridiskos pamatus, tomēr nevarētu saistīt 
337. pantu ar kādu no šiem pantiem.

I — 337. panta noraidīšana

Saskaņā ar judikatūru tiesību akta juridiskā pamata izvēle „nevar būt atkarīga vienīgi no 
iestādes pārliecības”5, bet „tai jābūt pamatotai ar objektīviem faktoriem, kurus var pārskatīt 
tiesā .... Šie faktori galvenokārt attiecas uz tiesību akta mērķi un saturu”6.

1. — Apsvērumi attiecībā uz ierosinātā tiesību akta saturu

                                               
1 Kādreizējais EK līguma 284. pants.
2 2009. gada 3. septembra spriedums lietā C–166/07 Parlaments/Padome, Tiesas judikatūras krājumā vēl nav 
iekļauts.
3 Sk., piemēram, lietu C–164/97 Komisija/Padome [1999] Recueil, I-1139. lpp., 14. punkts.
4 Lieta C-178/03 Komisija/Padome, 2006. g., Tiesas judikatūras krājums, I–107. lpp., 57. punkts.
5 Lieta 45/86 Komisija/Padome („Vispārējās tarifa preferences"), [1987] , Recueil, 1493. lpp., 11. punkts.
6 Lieta C-300/89 Komisija/Padome („Titāna dioksīds”) [1991], Recueil,  I-2867. lpp., 10. punkts;
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Analizējot  nosaukumu, kā arī atsevišķu pantu saturu, ir pilnīgi skaidrs, ka priekšlikuma 
galvenais elements ir tādas informācijas paziņošana, kas saistīta ar infrastruktūras ieguldījumu 
projektiem.

Tā, piemēram, 3. panta nosaukums ir „Datu paziņošana”, 4. panta — „Datu avoti”, 6. panta 
— „Datu kvalitāte un pblicēšana”, 8. panta — „Datu apstrāde” un 9. panta — „Fizisko 
personu aizsardzība attiecībā uz datu apstrādi”.

Šo pantu saturs galvenokārt attiecas uz  informācijas vākšanu, kā tas ir paredzēts 337. pantā. 
1. pantā ir paredzēts, ka regulas mērķis ir „[noteikt vienotu sistēmu], pēc kuras Komisijai 
sniedz datus un informāciju par investīciju projektiem”. 3. pantā paredzēts, ka visus šajā 
regulā noteiktos datus un informāciju apkopo no 2010. gada sākuma un pēc tam reizi divos 
gados. 4. pantā tiek izskaidrots — dalībvalstīm jānodrošina, ka attiecīgie uzņēmumi paziņo 
datus, tas nav vajadzīgs vienīgi tad, ja tiek nolemts, ka dati tiek iegūti citādā veidā. 5. pantā ir 
uzskaitīts, kādi dati par ieguldījumu projektiem jāsniedz, piemēram, „iespējamais 
ekspluatācijā nodošanas termiņš”. 6. pantā pieprasīts, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka 
Komisijai paziņotie dati un informācija ir kvalitatīva, atbilstoša, precīza, skaidra, saskaņota un 
tiek sniegta laikus. Turklāt tiek norādīts, ka Komisija datus var publicēt un dalībvalstīm 
„attiecībā uz komerciāli sensitīviem datiem vai informāciju ir jāievēro konfidencialitāte”.
Saskaņā ar 7. un 8. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas noteikumus, un tiek 
noteikts, ka Komisija ir atbildīga par datu saņemšanai, glabāšanai un jebkādai apstrādei 
nepieciešamo IT resursu izstrādi.  9. pantā reglamentēta personas datu apstrāde.

Tomēr ierosinātās regulas saturā apskatīts arī enerģētikas jautājums. 3. pantā noteikts, ka 
pienākums paziņot datus nav spēkā, ja tie jau paziņoti saskaņā ar „EK tiesību aktiem, kas 
attiecas uz enerģētikas nozari”. Turklāt ierosinātās regulas saistība ar enerģētikas nozari 
skaidri izriet  no 5. panta — tajā, piemēram, ir atsauce uz „izmantoto enerģijas avotu veidu”, 
„tehnoloģijām, kas paaugstina piegāžu drošību” un „iekārtām oglekļa uztveršanas sistēmām”. 
Visbeidzot, 10. pantā, kurā reglamentēta uzraudzība un ziņošana, precizēts, kāpēc 
nepieciešams vākt šo informāciju — ar šiem datiem Komisija spēj veikt „ES enerģētikas 
sistēmas sektoru strukturālo pārmaiņu un perspektīvu analīzi”.  No šā panta formulējuma 
izriet, ka šie dati ir vienīgi nepieciešamais līdzeklis, lai Komisija īstenotu savu mērķi, jo, 
„pamatojoties uz šiem datiem un informāciju”, Komisija spēs identificēt „iespējamos 
enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma trūkumus”, „šķēršļus investīcijām un [popularizēt] to 
novēršanas paraugpraksi”, kā arī palielināt „tirgus dalībnieku informētību”. Šie panti atbilst 
1.–5. un 15. apsvērumam, kuros ir paredzēts pamats tam, kāpēc notiek informācijas vākšana, 
proti, lai „īstenot[u] vienotu enerģētikas politiku”.

2. — Apsvērumi attiecībā uz ierosinātā tiesību akta mērķi

(a) Priekšrakstu daļas analīze

No ierosinātās regulas 10. panta izriet, ka tās mērķis ir nodrošināt, lai Komisija varētu:

(a) identificēt iespējamos enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma trūkumus;
(b) identificēt šķēršļus investīcijām un popularizēt to novēršanas paraugpraksi;
(c) palielināt tirgus dalībnieku informētību.
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Šie mērķi viennozīmīgi ir saistīti ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 
mērķiem, kurā paredzēts, ka Savienības enerģētikas politikai „jānodrošina enerģijas tirgus 
darbība” (sk. b) un c) punktu). Turklāt 194. pantā ir paredzēts, ka Savienības politika ir 
„nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā” un acīmredzot šā mērķa īstenošanai arī 
paredzēts a) punkts.

(b) Preambulas analīze

Apsvērumos izklāstīti iemesli, kas pamato ierosinātā tiesību kata nepieciešamību. Pirmajā 
apsvērumā ir atsauce uz „vienotas enerģētikas politikas īstenošanu”. Šādas politikas 
īstenošana iespējama tikai ilgtermiņā, un ilgu laiku šis mērķis nebija nekas vairāk, kā tikai tāls 
sapnis1, kas pārvērties realitātē tikai pēc jaunas XXI sadaļas ieviešanas Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību Lisabonas līguma pieņemšanas rezultātā. 1. apsvērumā atgādināts, ka 
vienotas enerģētikas politikas īstenošana ir „mērķis, ko Kopiena izvirzījusi”. Ar norādi par to, 
ka „[v]iena no šīs politikas iezīmēm ir kopainas iegūšana par investīciju attīstību Kopienas 
enerģētikas infrastruktūrā” 2. apsvērumā tiek izveidota tieša saikne starp enerģētikas politiku 
un ierosināto regulu.  Tātad var arī teikt, ka regulas priekšlikuma divi pirmie apsvērumi 
attiecas uz  kopējās enerģētikas politikas jomu.

Turpmākajos apsvērumos precīzāk tiek apskatīts, vai datu vākšana par ieguldījumu projektiem 
veicinās ar enerģijas jautājumu saistītu konkrētu ES politikas mērķu īstenošanu, jo īpaši 
„energoapgādes drošības garantēšanu” (3) apsvērums) un enerģijas tirgu funkcionēšanu, 
panākot „lielāku informētību” (5) apsvērums). Turklāt 3) apsvērumā noteikts, ka vispārēja 
pārskata iegūšana par ieguldījumiem enerģētikas infrstrauktūrā ir būtiski svarīga 
„pakāpenisk[ai] pārej[ai] uz zema oglekļa enerģētikas sistēmu”. 194. pantā ir arī norādīts, ka 
enerģētikas politikā jāņem vēra arī vides politika un attiecīgi tai jāpalīdz „veicināt 
energoefektivitāti un taupību, kā arī jaunu un atjaunojamu energoresursu veidu attīstību”. 

Visbeidzot 6) apsvērumā noteikts, ka datiem jābūt Komisijas un „jo īpaši tās Enerģētikas 
tirgus novērošanas centra” rīcībā, kas liecina par to, ka to vākšana  ir nesaraujami saistīta ar 
attiecīgo jomu, proti, enerģētiku. Priekšlikuma pielikumā pievienotajā finanšu pārskata 
formulārā ir skaidri uzsverta saikne starp datu vākšanu un tās mērķi. Finanšu paziņojuma 
5.2 punktā norādīts, ka regulā „noteikta jauna kārtība, kas paredz apvienot ziņošanu par ES 
enerģētikas infrastruktūras projektiem ar to uzraudzību (analīzi)”.

Šī regulas priekšlikuma preambulas analīze attiecībā uz tajā minētajiem mērķiem ļauj secināt, 
ka priekšlikums ir tieši saistīts ar Savienības enerģētikas politiku.

(c) Mērķi, kas izriet no priekšlikumam pievienotajiem dokumetiem

Gan no komentāriem attiecīgajā juridiskajā literatūrā, gan no dažādiem iestāžu sagatavotiem 
dokumentiem viennozīmīgi izriet, ka mūsdienās enerģētikas politika ir būtiski svarīgs 
Savienības mērķis, un to vairs ilgāk nevar īstenot nesistemātiski, bez plānošanas dalībvalstu 

                                               
1 Sk. Yves Petit,  "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, 593.–620.lpp.
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līmenī.  Informācijas paziņošana šajā jomā veicina kopējas enerģētikas politikas veidošanu un 
dalībvalstu rīcības tuvināšanu šajā jomā. Informācijas sniegšana ir šīs jaunās politikas 
interesēs.  Šajā izpratnē, ņemot vērā konsekvences prasības, šķiet, ir nepieciešams, lai regula, 
kurā paredzēta iespēja rīkoties, tiktu piesaistīta 194. pantam, ar kuru Savienībai piešķirtas 
pilnvaras rīkoties dažādu mērķu īstenošanai, ko tā noteikusi enerģētikas jomā.

Paskaidrojuma raksts apstiprina iespaidu, ka regula būtu attiecināma uz enerģētikas politikas 
jomu. Ar to tiek apstiprināts, ka saturs attiecas uz „jauno enerģētikas politiku” un ka „šis 
priekšlikums atbilst Eiropas Savienības mērķiem un arī klimata un enerģētikas politikai”. 
Turklāt šajā sakarībā Komisija atsaucas uz Eiropadomes 2007.–2009. gada pasākumu plānu 
par enerģētikas politiku Eiropā. Jau šajā plānā  jaunās politikas īstenošanai bija paredzēta 
nepieciešamo ieguldījumu identificēšana, lai apmierinātu ES stratēģiskās vajadzības un 
vēlreiz pārbaudītu piegāžu infrastruktūras, kurām ierosinātajā regulā ir būtiska nozīme. 

II. Secinājums

Tagad ir jāizšķiras par to, kuram no regulas priekšlikuma iesniegšanas pamatiem piešķirama 
prioritāra nozīme, atkarībā no tā, vai priekšlikums iesniegts, vadoties no satura (datu 
vākšana), vai arī no tā mērķiem (enerģijas tirgus un energoapgādes drošība).

Pirmkārt, būtu jānorāda, ka 337. pants ir iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību 
septītajā nodaļā „Vispārējie un nobeiguma noteikumi”. Zināmā mērā varētu apsvērt līdzību ar 
352. pantu, ciktāl arī šeit runa ir par elastīguma klauzulu1, kuru var piemērot tikai, lai 
izlīdzinātu rīcības pilnvaru trūkumu, kuras Kopienas iestādēm skaidri vai netieši piešķirtas ar 
īpašiem Līguma par Eiropas Savienības darbību noteikumiem, ja šo pilnvaru piešķiršana šķiet 
nepieciešama, lai Kopiena varētu īstenot savus uzdevumus attiecībā uz kāda no Līgumiem 
paredzēto mērķu īstenošanai. Kaut gan 337. pantā ir norādījumi par informācijas vākšanu, bet 
194. pantā tādu nav, attiecībā uz 194. pantu tomēr šķiet, ka datu vākšana saskaņā ar šo pantu 
arī tiek uzskatīta par Savienības uzdevumu, ja informācija veicina mērķu īstenošanu, kuru 
Savienība noteikusi saistībā ar enerģētikas politiku.

Otrkārt, ņemot vērā to, ka 337. pants ir regulējums, kas iekļauts nodaļā par vispārējiem un 
nobeiguma noteikumiem2, ir iespējams atsaukties uz principu lex specialis derogat, saskaņā ar 
kuru specifiskās normas prevalē pār vispārēju normu.

Treškārt, šaubu gadījumā  piemērotu argumentu var atrast Tiesas spriedumā lietā C–176/03 
Komisijas un Parlaments/Padome3. Šajā spriedumā  Tiesai bija jāizspriež  par juridisko 
pamatu Padomes pamatlēmumam attiecībā uz vides aizsardzību, paredzot attiecīgas normas 
krimināltiesībās. Tā kā Padome šo tiesību aktu pamatojusi ar trešo pīlāru reglamentējošiem 
pantiem par tiesībsargājošo iestāžu sadarbību krimināllietās, Komisija ar Eiropas Parlamenta 
atbalstu apstrīdēja šo juridisko pamatu, norādot, ka šis jautājums ir Kopienas kompetencē. 
Komisijas arguments — „dalībvalstu krimināltiesību, jo īpaši tajos paredzēto sodu par 
nodarījumiem pret vidi saskaņošanas mērķis ir palīdzēt īstenot attiecīgo Kopienas politiku”4. 
                                               
1 Sk. šajā sakarībā Bēzes komentārus par EK līguma 284. pantu, ES komentāri, V punkts, 2048. lpp.
2 Sk. Bertrand Peter, “La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l4union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, Nr. 378, 1994. gada maijs, 335. lpp.
3 2005. g., Krājums, I–7879. lpp.
4 Turpat, 19. punkts.
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Tiesa, pirmkārt, norādīja, ka vides aizsardzība ir viens no būtiskākajiem Kopienas politikas 
mērķiem1 un visu pasākumu īstenošanai attiecībā uz šo politiku nepieciešamas Kopienas 
iestāžu darbības tādās jomās kā, piemēram, enerģētikas politika un nodokļu poltika. Otrkārt, 
Tiesa, konstatējot, ka pamatlēmuma saturs galvenokārt attiecas uz krimināltiesībām, izdarīja 
šādu secinājumu:

"šis secinājums gadījumos, kad kompetentu iestāžu veikts ... kriminālsodu piemērojums ir 
būtisks, lai apkarotu smagus noziedzīgus nodarījumus pret apkārtējo vidi, neliedz Kopienas 
likumdevējiem paredzēt uz dalībvalstu krimināltiesībām attiecināmus pasākumus, ko uzskata 
par vajadzīgiem, lai nodrošinātu pilnīgu efektivitāti likumiem, ko pieņem apkārtējās vides 
politikas jomā."2

No tā var secināt, ka gadījumos, kad pasākumi ir būtiski svarīgi konkrētu mērķu īstenošanai, 
Tiesa atkarībā no konkrētā mērķa var atzīt, ka pakārtotais mērķis (vides aizsardzība) ir 
svarīgāks par tiešo mērķi (krimināltiesību saskaņošana)3.

Tādēļ šajā gadījumā, konstatējot, ka saskaņā ar regulas priekšlikumu kopainas iegūšanai par 
enerģijas tirgu un tādējādi arī Līguma 194. pantā paredzēto mērķu īstenošanai ir svarīgi vākt 
informāciju, var izdarīt secinājumu, ka juridiskajam pamatam attiecībā uz enerģētiku (proti, 
šis pants) būtu jāprevalē pār 337. pantu vēl jo vairāk tāpēc, ka runa nav par konkrētas sadaļas 
prevalēšanu pār kādu citu, bet gan par to, ka specifiskā sadaļā iekļauts noteikums prevalē pār 
vispārējiem un nobeiguma noteikumiem.

Konstatējot, ka prevalē saikne ar sadaļu „Enerģētika”, nepieciešams arī apsvērt, vai, ievērojot 
tās jomas savdabību, ar kuru saistīta informācijas paziņošana, proti, „enerģētikas 
infrastruktūras investīciju projektiem”, nebūtu vēlams atsaukties uz specifiskāku juridisko 
pamatu, tas ir, uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 170. un 171. pantu, kas reglamentē 
Eiropas komunikāciju tīklus. EK līguma 170. pantā paredzēts, ka „Savienība sekmē Eiropas 
tīklu izveidi un attīstību”, jo īpaši transporta, telekomunikāciju un enerģētikas infrastruktūras 
jomā. Lai šo mērķi īstenotu, Savienība var „atbalstīt dalībvalstu atbalstītos projektus, kas 
rada kopēju ieinteresētību” (171. panta trešais ievilkums), kā arī izstrādā „vairākas 
pamatnostādnes, kas aptver Eiropas komunikāciju tīklu jomā paredzēto pasākumu mērķus, 
prioritātes un vispārīgus plānus” (171. panta pirmais ievilkums).  Tas varētu attiekties uz 
informācijas vākšanu, analīzi un paziņošanu.

Tomēr sadaļā par Eiropas komunikāciju tīkliem galvenie reglamentētie jautājumi ir kopējo 
projektu savienojamība un Komisijas atbalsts tiem. Toties saskaņā ar analizējamo regulas 
priekšlikumu, Komisijai jāvāc informācija par valsts infrastruktūru projektiem, lai tā varētu 
iegūt labāku ieskatu par visu Eiropas enerģijas tirgu kopumā.  Ierosinātajā regulā paredzētā 
informācijas vākšana attiecas ne tikai uz „Eiropas” dimensiju, jo informācija tiek vākta par 
visiem ieguldījumiem, tostarp valsts investīcijām, kamēr spēkā esošā regula attiecas, 
piemēram, tikai uz pārrobežu dabasgāzes tīkliem4.

                                               
1 Turpat, 41. punkts.
2 Turpat, 48. punkts.
3 Sk. Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales – Sénat
(Francija), 2007. gada 17. jūlija sanāksme.
4 Sk. ietekmes novērtējumu, SEC (2009) 971, galīgais, 6. punkts.
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No tā izriet, ka Komisija pēc savākto datu analīzes var īstenot pasākumus tieši Eiropas 
komunikāciju tīklu jomā. Tomēr Komisijas uzdevums nav īstenot pasākumus tieši Eiropas 
komunikāciju tīklu jomā, bet gan, ņemot vērā enerģētikas ieguldījumu projektus, novērtēt to, 
kādi pasākumi jāveic Savienībai, lai novērstu sarežģījumus. Paskaidrojuma rakstā ir minēts, 
ka regula atbilst Eiropas Savienības mērķiem, jo īpaši tiem, kas attiecas uz „iekšējā tirgus 
izveidi” un „Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kas balstīta uz līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi un 
cenu stabilitāti. Priekšlikums atbilst arī klimata un enerģētikas politikai, kuras viens no 
pīlāriem ir energoapgādes drošība.”  Turklāt 1) apsvērums attiecas uz kopējo enerģētikas 
politiku, bet 2) apsvērumā paskaidrots, ka viena no šīs politikas iezīmēm ir kopainas iegūšana 
par investīciju attīstību Kopienas enerģētikas infrastruktūrā. No tā izriet, ka ierosinātā regula, 
kaut gan tā konkrēti attiecas enerģētikas infrastruktūrām, jāiekļauj kopējās enerģētikas 
politikas kontekstā, kas reglamentēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pantā. Šis 
pants attiecas uz visiem ierosinātās regulas aspektiem, ņemot vērā gan „enerģijas tīklu 
savienojamību”, gan enerģijas tirgu, energoapgādes drošību un energoefektivitāti.

III. Ieteikums

Juridiskā komiteja 2010. gada 28. janvāra sanāksmē vienbalsīgi (ar 19 balsīm „par” un 
nevienam neatturoties1) nolēma sniegt šādus ieteikumus. Priekšlikums Padomes regulai par 
to, kā ziņot Komisijai par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Kopienā, 
un par Regulas (EK) Nr. 736/96 atcelšanu būtu jāpieņem, balstoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 194. pantu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja 
vietnieks), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner (atzinuma sagatavotājs), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


