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Cienījamā priekšsēdētāja!

Juridiskajai komitejai 2012. gada 11. decembrī nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu prasījāt izskatīt jautājumu par minētā Padomes regulas priekšlikuma juridiskā 
pamata iespējamu papildināšanu.

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līguma (turpmāk „Euratom līgums”) 203. pants, kuru dēvē par elastīguma klauzulu un kurš 
jāizmanto tikai tad, ja Kopienai, lai sasniegtu kādu tās mērķi, jārīkojas, taču Euratom līgums 
nepiešķir vajadzīgās pilnvaras.

Iesniegtie ITRE ziņojuma projekta grozījumi paredz papildināt juridisko pamatu ar 
2003. gada Pievienošanās akta Protokolu Nr. 4 par Ignalinas kodolelektrostaciju Lietuvā. Šajā 
protokolā norādīta atsauce uz 2003. gada Pievienošanās akta 56. pantu par Kopienas atbalsta 
pasākumiem Ignalinas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanai.

Vēstulē Jūs jautājat, vai būtu atbilstoši mainīt priekšlikuma juridisko pamatu, ņemot vērā tā 
mērķi un saturu.
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I. Pamatojums

Pievienošanās sarunu laikā Bulgārija, Lietuva un Slovākija apņēmās slēgt vairākus 
kodolreaktorus, savukārt ES apņēmās sniegt finansiālu palīdzību šo reaktoru ekspluatācijas 
pārtraukšanai, izveidojot attiecīgi Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices programmas. Saskaņā 
ar minēto trīs dalībvalstu 2011. gadā iesniegtajām tāmēm bez Eiropas Savienības jau 
piešķirtajiem resursiem būs nepieciešami ievērojami papildu finanšu resursi, lai drošā veidā 
izbeigtu iekārtu ekspluatāciju.

Tādēļ priekšlikumā ir paredzēts pagarināt Savienības finansiālā atbalsta termiņu, atceļot trīs 
regulas, ar kurām tika izveidotas trīs dažādas palīdzības programmas, un turpināt sniegt 
palīdzību 2014.–2020. gada periodā atbilstoši vienai kopējai programmai.

II. Attiecīgie Līguma panti

Komisijas priekšlikumā kā juridiskais pamats tika ierosināts šāds Euratom līguma pants:

203. pants
Ja izrādās, ka Kopienai, lai sasniegtu kādu tās mērķi, jārīkojas, bet šis 
Līgums nepiešķir vajadzīgās pilnvaras, Padome, pēc Komisijas priekšlikuma, 
apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu lēmumu veic attiecīgus 
pasākumus.

2003. gada Pievienošanās akta Protokolā Nr. 4 par Ignalinas kodolelektrostaciju Lietuvā, ar 
kuru ierosināts papildināt juridisko pamatu, ir iekļauts šāds pants (tā attiecīgās daļas ir 
izceltas):

3. pants
1. Atzīstot, ka Ignalinas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšana ir
ilgtermiņa pasākums un rada Lietuvai papildu ārkārtas finanšu slogu, kas nav 
samērojams ar valsts lielumu un ekonomisko stāvokli, Savienība —
solidarizējoties ar Lietuvu — arī pēc 2006. gada sniegs atbilstīgu Kopienas 
papildu palīdzību ekspluatācijas pārtraukšanai.

2. Šajā nolūkā Ignalinas programmas darbību nepārtraucot turpinās un 
pagarinās arī laikposmam pēc 2006. gada. Par īstenošanas noteikumiem 
pagarinātajai Ignalinas programmai lemj atbilstīgi procedūrai, kas paredzēta 
Pievienošanās akta 56. pantā, un tie stājas spēkā vēlākais dienā, kad beidzas 
pašreiz spēkā esošais finanšu plāns.

3. [...]

4. Nākamajā finanšu plāna laikposmā kopējās apropriācijas no pagarinātās 
Ignalinas programmas ir atbilstīgas. Resursu sadales plānošana tiks balstīta 
uz finansēšanas vajadzībām un reālo līdzekļu apgūšanas apjomu.
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2003. gada Pievienošanās akta 56. panta formulējums ir šāds:

56. pants
Ja vien nav noteikts citādi, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc 
Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
noteikumus, kuri iekļauti II, III un IV pielikumā un minēti šā Akta 20., 21. un 
22. pantā.

III. Ierosinātie juridiskie pamati

Euratom līguma 203. pantu var izmantot tikai tad, ja kāda Euratom līgumā paredzēta rīcība 
varētu izrādīties vajadzīga, lai sasniegtu vienu no tā mērķiem, taču tajā nav paredzētas 
nepieciešamās pilnvaras. Padome pieņem vienprātīgu lēmumu un apspriežas ar Parlamentu.

2003. gada Pievienošanās akta Protokola Nr. 4 3. pants paredz, ka par pagarinātās Ignalinas 
programmas īstenošanas noteikumiem lēmums tiek pieņemts saskaņā ar Pievienošanās akta 
56. pantā noteikto procedūru. Saskaņā ar šo procedūru Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu 
balsu vairākumu un apspriešanās ar Parlamentu nav paredzēta.

IV. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēlei jābūt 
balstītai uz objektīviem elementiem, kurus var pārbaudīt tiesā, un šie elementi jo īpaši ietver 
tiesību akta mērķi un saturu”1. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu 
tiesību akta atcelšanai.

Šajā gadījumā ir jānosaka, vai:
1) priekšlikumam ir divi mērķi vai elementi un vai vienu no šiem mērķiem vai elementiem ir 

iespējams identificēt kā galveno vai noteicošo, bet otru — tikai kā otršķirīgu, vai arī
2) priekšlikums ir vienlaicīgi vērsts uz vairāku mērķu sasniegšanu vai to veido vairāki 

savstarpēji saistīti elementi, no kuriem neviens nav otršķirīgs vai netiešs salīdzinājumā ar 
citu.

Saskaņā ar Tiesas judikatūru pirmajā gadījumā tiesību aktam jāpamatojas tikai uz vienu 
juridisko pamatu, t. i., uz to, kurš nepieciešams galvenajam vai noteicošajam mērķim vai 
elementam, savukārt otrajā gadījumā tiesību akts pamatosies uz vairākiem atbilstošiem 
juridiskajiem pamatiem2.

                                               
1 Lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences) [1987], Recueil, 1439. lpp., 5. punkts; lieta C-
440/05, Komisija/Padome [2007], Krājums, I–9097. lpp.; lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un Padome 
[2009], Krājums, I-7585. lpp.
2 Sk. iepriekš minēto lietu C-411/06, 46. un 47. punktu.
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V. Ierosinātās regulas mērķis un saturs

Saskaņā ar priekšlikuma 1. un 2. pantu, regulas mērķis ir izveidot palīdzības programmu 
2014.−2020. gadam, paredzot noteikumus ES finansiālā atbalsta īstenošanai attiecībā uz 
pasākumiem, kas saistīti ar Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices kodolelektrostaciju 
ekspluatācijas izbeigšanu, lai palīdzētu attiecīgajām dalībvalstīm panākt neatgriezenisku 
stāvokli šo kodolelektrostaciju ekspluatācijas izbeigšanas procesā, vienlaikus uzturot augstāko 
drošības līmeni. Šajā sakarībā ir konkretizēti arī minēto triju programmu tehniskie mērķi.

Regulas priekšlikuma 3. pantā ir ietverti īpaši noteikumi par triju programmu budžetu, bet 
4. pantā ir ietverti nosacījumi, kas jāizpilda, lai varētu sniegt finansiālu palīdzību. Regulas 
priekšlikuma 5. pantā ir noteikti īstenošanas veidi, kas jāizmanto saskaņā ar Finanšu regulu, 
bet 6. pants paredz, ka Komisijai jāpieņem gada darba programmas un detalizētas īstenošanas 
procedūras. Regulas priekšlikuma 7. pantā ir ietverti noteikumi par ES finansiālo interešu 
aizsardzību, un 8. līdz 12. pantā ir nobeiguma noteikumi par novērtēšanu un komiteju 
procedūru, pārejas noteikumi, kā arī ar iepriekšējām programmām saistīto tiesību aktu 
atcelšanas noteikumi un noteikumi par regulas stāšanos spēkā.

Tādēļ priekšlikuma galvenais mērķis ir ar vienu tiesību aktu, kas paredzēts 
2014.−2020. gadam un atbilst gaidāmajai daudzgadu finanšu shēmai, aizstāt trīs tiesību aktus 
par iepriekšējām trim programmām, kuru darbība beigsies 2013. gada beigās.

VI. Institucionālais konteksts

Tiesību akts par Ignalinas programmu1 tika pieņemts, pamatojoties uz 2003. gada 
Pievienošanās akta 56. pantu un Protokolu Nr. 4, kurā ir paredzēta finansiālas palīdzības 
sniegšana vismaz līdz 2013. gadam, bet tiesību akti par pārējām divām programmām tika 
pieņemti, pamatojoties uz Euratom līguma 203. pantu, jo 2003. gada Pievienošanās akts 
noteica, ka finansiālā palīdzība Slovākijai jāsniedz tikai līdz 2006. gadam, savukārt Bulgārija 
saskaņā ar 2005. gada Pievienošanās aktu2 finansiālo palīdzību saņemtu tikai līdz 
2009. gadam.

Tādēļ Padome ierosina sadalīt priekšlikumu divos instrumentos: vienu paredzēt Ignalinas 
programmai, bet otru abām pārējām programmām un saglabāt atšķirīgos juridiskos pamatus, 
kuri tika izmantoti pašreizējo programmu tiesību aktos3. Šis ierosinājums pamatojas uz 
Padomes Juridiskā dienesta atzinumu4, kurā Juridiskais dienests būtībā pierāda, ka 2003. gada 
Pievienošanās akta 56. pants un Protokols Nr. 4 ir jāsaglabā kā juridiskais pamats Ignalinas 
programmai pēc 2013. gada, jo Protokola Nr. 4 3. panta formulējums un loģika ļauj 
neierobežot programmas darbību ar noteiktu laika periodu. Pēc Padomes ieskatiem, lai ES 
varētu nodrošināt finansiālo palīdzību Ignalinas programmai, ir konsekventi jāsaglabā 
pašreizējais juridiskais pamats, taču līdz ar to tiktu izslēgta iespēja izmantot Euratom līguma 
203. pantu, proti, elastīguma klauzulu.

                                               
1 Padomes Regula EK Nr. 1990/2006 (OV L 411, 30.12.2006., 10. lpp.).
2 Padomes Regula (Euratom) Nr. 549/2007 (OV L 131, 23.5.2007., 1. lpp.) un Padomes Regula (Euratom) 
Nr. 647/2010 (OV L 189, 22.7.2010., 9. lpp.).
3 Sk. Padomes ģenerālsekretāra 2012. gada 26. jūlija vēstuli Parlamenta priekšsēdētājam M. Schulz.
4 Sk. Padomes dokumentu 9526/12.
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Būtu arī jānorāda, ka, lai gan saskaņā ar Padomes ierosināto juridisko pamatu Ignalinas 
programmai apspriešanās ar Parlamentu nenotiktu, Padome ir paredzējusi brīvprātīgas 
apspriešanās iespēju, tādēļ apspriešanās ar Parlamentu notiktu par abiem ierosinātajiem 
tiesību aktiem.

Taču Komisija, kuras viedokli atbalsta Parlamenta Juridiskais dienests1, nepiekrīt Padomei un 
norāda, ka Protokols Nr. 4 aptver periodu tikai līdz pašreizējā finanšu plāna beigām, proti, 
līdz 2013. gada beigām, un tādēļ Komisija un Parlamenta Juridiskais dienests uzskata, ka par 
visu triju programmu juridisko pamatu jābūt Euratom līguma 203. pantam.

VII. Atbilstoša juridiskā pamata noteikšana

Visām trim programmām ir vienāds mērķis — noteikt palīdzības īstenošanas noteikumus, lai 
izbeigtu kodolelektrostaciju ekspluatāciju. Tādēļ nevar uzskatīt, ka priekšlikumam ir divi 
mērķi vai elementi, no kuriem viens ir noteicošais, un tādējādi ir nepieciešams viens 
juridiskais pamats. Tā kā ar šo priekšlikumu tiek mēģināts trīs programmas no trim dažādiem 
tiesību aktiem, kuriem ir atšķirīgi juridiskie pamati, apvienot vienā programmā, 
priekšlikumam ir vairāki elementi, kuri ir nedalāmi saistīti cits ar citu, kas tādējādi attaisno 
nepieciešamību pēc kopēja juridiskā pamata.

Šajā gadījumā pareizā juridiskā pamata izvēle nepārprotami ir saistīta ar jautājumu par to, vai 
var uzskatīt, ka saskaņā ar Protokolu Nr. 4 nav nekāda laika ierobežojuma finansiālās 
palīdzības nodrošināšanai vai ka pēc 2013. gada finansiālo palīdzību vairs nevar sniegt. Otrajā 
gadījumā Euratom līgums nenodrošinātu nepieciešamās pilnvaras, tādējādi par visu trīs 
programmu juridisko pamatu būtu jāizmanto 203. pants.

Ņemot vērā to, ka atšķirībā no tiesību aktiem par Slovākijas un Bulgārijas 
kodolelektrostacijām Protokolā Nr. 4 nav noteikts konkrēts datums, kad jābeidz sniegt 
finansiālo palīdzību, bet tā 3. panta 2. punktā ir teikts, ka programmas „darbību nepārtraucot 
turpinās un pagarinās arī laikposmam pēc 2006. gada”, un tā kā 4. pantā ir minēts „nākamais 
finanšu plāns” (angļu valodā daudzskaitlī „the next financial perspectives”), praktiski nav 
iespējams secināt, ka šajā protokolā bija paredzēts laika ierobežojums. Ņemot vērā šo 
informāciju secinājumu visdrīzāk var izdarīt par to, ka protokola mērķis bija paredzēt iespēju 
sniegt finansiālo palīdzību tik ilgi, cik tā būtu nepieciešama, lai drošā veidā izbeigtu 
kodolelektrostacijas ekspluatāciju.

Tādēļ Protokols Nr. 4 nenosaka laika ierobežojumu, un to var izmantot par juridisko pamatu 
Padomes lēmumam, lai turpinātu Ignalinas programmu. Tā kā pievienošanās aktos norādītie 
ar pārējām divām programmām saistītie juridiskie pamati ir zaudējuši spēku, Padomei par šo 
programmu turpmāko darbību tomēr vajadzēs lemt saskaņā ar Euratom līguma 203. pantu.

Euratom līgums paredz, ka Padomei lēmums jāpieņem vienbalsīgi, savukārt 2003. gada 
Pievienošanās akta 56. pantā un Protokolā Nr. 4 ir noteikts, ka Padome pieņem lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu. Tādēļ tos nevar apvienot vienā juridiskā pamatā.

                                               
1 Sk. Juridiskā dienesta 2013. gada 14. janvāra dienesta vēstuli, SJ-0716-12.
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Tādēļ, lai Ignalinas programma turpmāk saņemtu finansiālu palīdzību, par tās juridisko 
pamatu būtu jānosaka 2003. gada Pievienošanās akta 56. pants un Protokols Nr. 4, savukārt 
par Kozlodujas un Bohunices programmu juridisko pamatu — Euratom līguma 203. pants.

VIII. Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā veikto analīzi, priekšlikuma juridisko pamatu nevar veidot, Euratom līguma 
203. pantam pievienojot 2003. gada Pievienošanās akta 56. pantu un Protokolu Nr. 4.

Lai Padome varētu pieņemt lēmumu par turpmākās palīdzības sniegšanu saskaņā ar trim 
programmām, priekšlikums ir jāsadala tā, kā to ierosinājusi Padome, un ir jāpieņem atsevišķi 
tiesību akti — viens par Ignalinas programmu, pamatojoties uz 2003. gada Pievienošanās akta 
56. pantu un Protokolu Nr. 4, un otrs par abām pārējām programmām. Taču šim otrajam 
tiesību aktam, kas paredzēts Kozlodujas un Bohunices programmām, būtu jāpamatojas uz 
Euratom līguma 203. pantu. 

Priekšlikuma sadalīšana divos atsevišķos tiesību aktos nekādi neietekmēs Parlamenta 
prerogatīvas šajā konkrētajā gadījumā, jo Padome saglabā noteikumu par brīvprātīgu 
apspriešanos.

Juridiskā komiteja savā 2013. gada 21. februāra sanāksmē ar 14 balsīm „par” un 1 balsi 
„pret”1 pieņēma lēmumu sniegt Jums šādu ieteikumu — 2003. gada Pievienošanās akta 
56. pants un Protokols Nr. 4 ir pareizais juridiskais pamats, lai turpinātu sniegt palīdzību 
saskaņā ar Ignalinas programmu, un Euratom līguma 203. pants ir pareizais juridiskais 
pamats, lai turpinātu sniegt palīdzību saskaņā ar Kozlodujas un Bohunices programmām.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās Evelyn Regner (priekšsēdētāja), Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), 
Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Francesco Enrico Speroni (atzinuma sagatavotājs), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio 
López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


