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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2010. gada 11. novembra vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. panta 2. punktu prasījāt izskatīt, vai Euratom līguma 31. pants bija piemērots juridiskais 
pamats minētajam Komisijas priekšlikumam un vai nebūtu labāk par juridisko pamatu 
izmantot LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2010.gada 22. novembra sanāksmē.

I — Konteksts

Komisija 2010. gada 27. aprīlī pieņēma savu priekšlikumu pārskatīt Padomes Regulu par 
pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc 
kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (še turpmāk „priekšlikums”) un iesniedza 
to Parlamentam, izmantojot apspriežu procedūru. Juridiskā komiteja izskatīja priekšlikumu 
atbilstīgi Reglamenta 87. pantam (pārstrādāšana) un 2010. gada 23. jūnijā ieteica Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejai (ITRE) sākt izskatīt priekšlikuma saturu. Pašlaik 
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Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja izskata priekšlikuma saturu un referents Ivo 
Belet ir iesniedzis ziņojuma projektu (še turpmāk „projekts”).

ITRE komitejas priekšsēdētājs savā 11. novembra vēstulē lūdza Juridiskajai komitejai 
atzinumu par priekšlikuma juridisko pamatu pēc tam, kad komitejā bija iesniegti grozījumi 
par juridiskā pamata maiņu.

II — Juridiskais pamats

1.   Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats

Priekšlikums ir balstīts uz Euratom līguma 31. pantu (II sadaļa, 3. iedaļa „Veselības 
aizsardzība un darba drošība”, kurā teikts:

„31. pants

Pamatstandartus izstrādā Komisija, saņēmusi atzinumu no personu grupas, ko iecēlusi 
Zinātnes un tehnikas komiteja no dalībvalstu zinātnieku un jo īpaši sabiedrības veselības 
aizsardzības ekspertu vidus. Komisija saņem Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 
par šiem pamatstandartiem.

Apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma un saņēmusi no 
tās minēto komiteju atzinumus, nosaka pamatstandartus; Padome pieņem lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu.”

„Pamatstandarti”, kas minēti 31. pantā, ir definēti Euratom līguma 30. pantā, un tie ir šādi:

„30. pants
Kopienā nosaka pamatstandartus darbinieku un sabiedrības veselības aizsardzībai pret 
draudiem, ko rada jonizējošais starojums.
“Pamatstandarti” ir:
a) jonizējošā starojuma maksimāli pieļaujamās dozas, kas atbilst pietiekamai drošībai;
b) apstarojuma un piesārņojuma maksimāli pieļaujamais līmenis;
c) darbinieku veselības uzraudzības pamatprincipi.”

Visbeidzot, Euratom līguma 32. pantā teikts:

„32. pants
Pēc Komisijas vai kādas dalībvalsts lūguma pamatstandartus var pārskatīt vai papildināt 
saskaņā ar 31. pantā paredzēto procedūru.

Komisija izskata katru lūgumu, ko iesniegusi kāda dalībvalsts.”

2. Ierosinātie juridiskā pamata grozījumi
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Kā norādīts ITRE komitejas priekšsēdētāja vēstulē, referents Ivo Belet vēlas panākt 
priekšlikuma juridiskā pamata maiņu, aizstājot to ar atsauci uz Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību (LESD), konkrētāk, šī līguma 168. panta 4.punkta b) apakšpunktu, kurā teikts:

„168. pants
(bijušais EKL 152. 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:
(...)
(b) veterinārijas un fitosanitārijas pasākumus, kuru tiešais mērķis ir sabiedrības veselības 
aizsardzība;
(...)”

Iesniegtā grozījuma pamatojumā referents paskaidro, ka 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts 
„ļauj pieņemt pasākumus fitosanitārijas jomā. Regulas mērķis ir noteikt maksimāli 
pieļaujamos pārtikas produktu un lopbarības radioaktīvā piesārņojuma līmeņus pēc 
kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas, turpretī Padomes Direktīva 96/29/Euratom, 
pamatojoties uz Euratom Līguma 31. pantu, koncentrējas uz personu loku, kura var tikt 
pakļauta iespējama  radioaktīvā piesārņojuma iedarbībai. Tādēļ atsauce uz Euratom Līgumu 
nav pareiza, jo regulas galvenais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība, kas ietilpst 
LESD 168. pantu darbības jomā.”

Jānorāda, ka 168. panta noteikšana par juridisko pamatu nozīmētu, ka tiek mainīta arī 
procedūra — no apspriežu procedūras uz parasto likumdošanas procedūru —, kas nozīmē 
pilnīgu Parlamenta iesaistīšanu tiesību akta pieņemšanā.

III — Analīze

Saskaņā ar Tiesas judikatūru, „izvēloties Kopienas pasākuma juridisko pamatu, jābalstās uz 
objektīviem faktoriem, ko var pārbaudīt tiesā, un pie tādiem faktoriem cita starpā pieder arī 
pasākuma mērķis un saturs”1. Līdz ar to arī pasākuma mērķim un saturam ir jāatbilst attiecīgā 
juridiskā pamata darbības jomai.

                                               
1 Sk. neseno spriedumu lietā C–411/06 Komisija pret Parlamentu (2009. gada 8. septembra spriedums), ECR vēl 
nav publicēts.
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Euratom līgumā ir noteikumi, kas ļauj Kopienai reglamentēt, kā dalībvalstis izmanto 
kodolenerģiju, īpaši saistībā ar kodolenerģijas drošību un sabiedrības veselības aizsardzību.
Euratom 2. panta b) apakšpunkts paredz to, ka Kopiena, kā minēts šajā līgumā, „ievieš 
vienotus drošības standartus darbinieku un visas sabiedrības veselības aizsardzībai, kā arī 
raugās, lai tos piemērotu”. Līguma II sadaļas 3. iedaļā par sabiedrības veselības aizsardzību ir 
noteikumi par pamatstandartiem aizsardzībai pret jonizējošo starojumu.

Šajā regulas priekšlikumā noteikta procedūra maksimāli pieļaujamā radioaktīvā piesārņojuma 
līmeņa noteikšanai pārtikas produktiem un lopbarībai, kuru var laist tirgū pēc kodolavārijas 
vai citas radiācijas avārijas situācijas, kas var izraisīt vai ir izraisījusi pārtikas un lopbarības 
būtisku radioaktīvu piesārņojumu1. Tajā pašā laikā I un III pielikumā ir noteikti maksimālie 
pieļaujamie piesārņojuma līmeņi pārtikai un lopbarībai. Tie jāpieņem kā Euratom noteikumi.

Tiesa jau ir izskatījusi vienu gadījumu, kas skar juridiskā pamata izvēli Padomes Regulai 
Nr. 3954/87, kura ir pamatā pašreizējam pārstrādāšanas priekšlikumam, un secinājusi, ka:
„Regulas Nr.3954/87 mērķis ir atbilstoši Euratom līguma 2.b pantam noteikt vienotas 
drošības normas strādājošo un visu iedzīvotāju veselības aizsardzībai. Regulā noteikti 
maksimālie pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma līmeņi pārtikai un lopbarībai un tā liek 
Komisijai kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas gadījumā, ja apstākļi to prasa, pieņemt 
noteikumus, ar kuriem piemēro šos maksimāli pieļaujamos līmeņus. Tā kā mērķis ir aizsargāt 
iedzīvotājus pret draudiem, ko rada radioaktīvi piesārņotas pārtikas vai lopbarības lietošana, 
tos ir bija iespējams pieņemt, balstoties uz Euratom līguma 31. pantu”2. Šajā gadījumā Tiesai 
lūdza izlemt, vai piemērotāks juridiskais pamats nebūtu EEK līguma 100.a pants3, uz ko Tiesa 
atbildēja, ka "tas, ka tā [regula] paredz arī aizliegumu laist tirgū tādu pārtiku un lopbarību, 
kuras radioaktīvā piesārņojuma līmenis pārsniedz maksimālos pieļaujamos līmeņus, obligāti 
nenozīmē, ka ir jāatsaucas arī uz EEK līguma 100.a pantu. Būtībā tā kā šis aizliegums ir tikai 
nosacījums maksimālo pieļaujamo līmeņu efektīvai piemērošanai, regulai ir tikai garāmejoša 
ietekme uz brīvas preču aprites Kopienā noteikumu saskaņošanu, jo tā liek izvairīties no 
atšķirīgu pasākumu pieņemšanas dalībvalstīs." Tiesa arī noteica, ka: „Norādījumi drīzāk 
liecina par to, ka minētā panta mērķis ir nodrošināt konsekventu un efektīvu sabiedrības 
veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma radīto apdraudējumu neatkarīgi no šāda 
starojuma avota un attiecībā uz visām iedzīvotāju grupām, kas varētu būt pakļautas 
starojumam."

                                               
1 Priekšlikuma 1. panta 1. punkts.
2 C–70/88, Eiropas Parlaments pret Padomi [1991] ECR 1991 I–4529.
3 Tiesību aktu tuvināšanas procedūra iekšējā tirgus jomā (tagadējais LESD 114. pants).
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Vēlāk spriedumā lietā C-29/99  Komisija pret Padomi1 Tiesa atsaucās uz šo spriedumu, lai 
uzsvērtu, ka „Tiesa atteicās atbalstīt Parlamenta ierosināto Euratom līguma 30. panta un 
tālāko pantu ierobežoto interpretāciju. Tiesa nosprieda, ka šo pantu mērķis ir nodrošināt 
konsekventu un efektīvu sabiedrības veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma radīto 
apdraudējumu neatkarīgi no šāda starojuma avota”.

Tiesa arī norādīja, ka interpretācijai „jāņem vērā mērķis, kas norādīts Euratom līguma 
preambulā, proti, „radīt drošības apstākļus, kas vajadzīgi, lai novērstu draudus iedzīvotāju 
veselībai un dzīvībai””2.

Izskatās, ka Euratom līguma 30. pants un tālākie panti rada autonomu juridisko pamatu 
drošības pamatstandartu noteikšanai, lai aizsargātu sabiedrības veselību pret draudiem, ko 
rada jonizējošais starojums, un jo īpaši lai būtu iespējams pieņemt maksimālos pieļaujamos 
piesārņojuma līmeņus.

Neraugoties uz to, LESD 168. pants skar sabiedrības veselību un paredz augstu cilvēku 
veselības aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, veidojot un īstenojot jebkādu Savienības 
politiku un darbības, tādēļ var uzskatīt, ka tieši šo pantu vajadzētu izmantot par minēto 
noteikumu pieņemšanas juridisko pamatu. Savā 2010. gada 18. novembra piezīmē Parlamenta 
Juridiskais dienests izvirzīja vairākus argumentus šajā sakarībā, tostarp norādīja, ka atbalsta 
LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunkta izmantošanu par juridisko pamatu.

Pirmkārt, tas, ka Tiesa ir noraidījusi iepriekšējās prasības, norādot, ka Euratom līguma 
31. pants ir vienīgais pieņemamais juridiskais pamats jautājumiem, kas skar iekšējo tirgu, 
nenozīmē, ka Tiesa nevarētu atkāpties no šī uzskata. Jānorāda, ka brīdī, kad tika pieņemts 
spriedums lietā C–70/88, referenta ierosinātais juridiskais pamats vēl nemaz neeksistēja. 
LESD līguma 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts stājās spēkā tikai līdz ar Māstrihtas līguma 
stāšanos spēkā, kas bija 1992. gadā3.

Otrkārt, jāatgādina, ka tikai tas vien, ka pasākums ir saistīts ar kodolavāriju vai radiācijas 
avāriju, nenozīmē, ka automātiski jāpiemēro Euratom kā juridiskais pamats. Lietā C–62/884

par Regulu 3955/875 Tiesa nosprieda, ka: „no atsauces uz 113. pantu [tagad LESD 
207. pants] kā prasības pamatā esošās regulas juridisko pamatu nevar atteikties tikai tādēļ 
vien, ka Euratom līguma 30. pants un tālākie panti nosaka specifiskus noteikumus, kas 
reglamentē pamatstandartus sabiedrības veselības aizsardzībai pret draudiem, ko rada 
jonizējošais starojums. Šie noteikumi, kas iekļauti sadaļā „Veselības aizsardzība un darba 
drošība”, ir daļa no Euratom līguma otrās sadaļas „Normas, kas jāievēro, lai veicinātu 
pasākumus kodolenerģētikas jomā", un to mērķis ir nodrošināt sabiedrības veselības 
aizsardzību saistībā ar kodolenerģētikas nozari. To mērķis nav regulēt tirdzniecību starp 

                                               
1 Lieta C-29/99 Komisija pret Padomi [2002] ECR. I-11282. lpp., 80. punkts.
2 Tas pats, 75. punkts.
3 Tolaik tas bija EK līguma 129. panta 4. punkta b) apakšpunkts, kas tika grozīts ar Amsterdamas līgumu un 
kļuva par EKL 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu.
4 Lieta 70/88, Grieķija pret Padomi, [1990] ECRI  I-1527, 16. punkts.
5 Padomes Regula (EEK) Nr. 3955/87 (1987. gada 22. decembris) par nosacījumiem, kas reglamentē trešo valstu 
izcelsmes lauksaimniecības produktu importu pēc avārijas Černobiļas atomelektrostacijā (OV L 146, 
30.12.1987., 14. lpp).



PE452.905v01-00 6/7 AL\840203LV.doc

LV

Kopienu un trešām valstīm."

Treškārt, pašā priekšlikumā 5. apsvērumā ir atsauce uz virkni pasākumu, ko pieņem „lai 
nodrošinātu to, ka dažus lauksaimniecības produktus Savienībā ieved tikai saskaņā ar vienotu 
kārtību, kas nodrošina gan iedzīvotāju veselības aizsardzību”. Starp minētajiem pasākumiem 
ir Padomes regulas (EEK) Nr. 1707/861, (EEK) Nr. 3020/862 un (EEK) Nr. 3955/87. Šie 
tiesību akti apliecina, ka juridiskai reakcijai uz kodolavāriju nebūt nav jābalstās uz tiesību 
aktu, kura juridiskais pamats ir Euratom līgums.

Visbeidzot, LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts patiešām varētu kļūt par piemērotu 
juridisko pamatu šim priekšlikumam. Šajā pantā noteikts, ka pasākumiem, kurus pieņem, 
pamatojoties uz to, ir jābūt tādiem, „kuru tiešais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība”, 
kas neapšaubāmi tā arī ir aplūkojamajā priekšlikumā, ar kuru „nosaka maksimālos 
pieļaujamos pārtikas un lopbarības piesārņojuma līmeņus”3. Papildu arguments 6. panta 
nostājas atbalstam ir tāds, ka tajā ir noteikts, ka tirgū drīkst laist tikai tādu pārtiku un 
lopbarību, kas atbilst regulā noteiktajiem maksimālajiem pieļaujamajiem līmeņiem.
Priekšlikuma mērķis uzsvērts tā 1. panta 2. punktā iekļautajā pārtikas un lopbarības definīcijā 
(attiecīgi, „pārtikas produkti” nozīmē cilvēku patēriņam paredzētus gatavus vai 
sagatavojamus produktus un „lopbarība” nozīmē produktus, kas paredzēti tikai dzīvnieku 
barībai). Turpmāk iekļauts to tiesību aktu saraksts, kas pieņemti saskaņā ar LESD 168. panta 
4. punkta b) apakšpunktu:

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, 
ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, 
un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
regula)4,

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 183/2005, ar 
ko paredz barības higiēnas prasības5,

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, 
ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku 
izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK6,

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar 
ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes 
produktu oficiālas kontroles organizēšanu7.

                                               
1 Padomes Regula (EEK) Nr. 1707/86 (1986. gada 30. maijs) par nosacījumiem, kas reglamentē trešo valstu 
izcelsmes lauksaimniecības produktu importu pēc avārijas Černobiļas atomelektrostacijā (OV L 14, 14.31.1986., 
88. lpp). Šī regula ir saistīta ar EEK līgumu; taču tajā nav atsauces ne uz vienu konkrētu pantu šajā līgumā.
2  Padomes Regula (EEK) Nr. 3020/87 (1987. gada 30. septembris), ar kuru paplašina Regulas (EEK) 
Nr. 1707/86  par nosacījumiem, kas reglamentē trešo valstu izcelsmes lauksaimniecības produktu importu pēc 
avārijas Černobiļas atomelektrostacijā darbības jomu (OV L 280, 1.10.1986., 79. lpp). Šī regula ir saistīta ar 
EEK līgumu; taču tajā nav atsauces ne uz vienu konkrētu pantu šajā līgumā.

3 Sk. judikatūras lietas C-453/03, C-11/04, C-12/04 un C-194-04 [2005 Recueil, I-10423
4 OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.
5 OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.
6 OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.
7 OV L 139m, 30.4.2004., 206.lpp.
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Tādēļ no iepriekš minētā izriet, ka priekšlikumu varētu uzskatīt par pasākumu fitosanitārijas 
un/vai veterinārijas jomā, kura tiešais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība.

IV — Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, jāsecina, ka pirms LESD 168. panta stāšanās spēkā, kas 
notika 1992. gadā, Tiesa uzskatīja, ka Euratom līguma 31. pants ir piemērots juridiskais 
pamats regulai, ko ierosināts pārskatīt, taču tas nav spēcīgs arguments, lai atteiktos no 
168. panta 4. punkta b) apakšpunkta izmantošanas, jo tolaik šā panta vēl nebija un to nebija 
iespējams izmantot par juridisko pamatu pasākumiem, kas skar sabiedrības veselību.

Juridisko lietu komiteja 2010. gada 22. novembra sanāksmē vienbalsīgi1 nolēma ierosināt par 
priekšlikuma juridisko pamatu izmantot LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās: Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Luigi Berlinguer (priekšsēdētaja 
vietnieks), Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Sebastian 
Valentin Bodu (priekšsēdētaja vietnieks), Eva Lichtenberger (referente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, 
József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström un Tadeusz Zwiefka.


