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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai 2013. gada 14. maijā nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu prasījāt izskatīt minētā priekšlikuma ierosināto divkāršā juridiskā pamata maiņu uz 
vienu juridisko pamatu.

I. Pamatinformācija

Komisijas sākotnēji ierosinātais juridiskais pamats bija Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 192. panta 1. punkts, kurš ir vispārējais Līgumā paredzētais juridiskais 
pamats, ko izmanto, Savienībai īstenojot darbības, lai sasniegtu mērķus Savienības politikā 
vides jomā.

Tomēr Direktīvas 2006/66/EK juridiskais pamats bija Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
175. panta 1. punkts, kas tagad ir LESD 192. panta 1. punkts, izņemot minētās direktīvas 4., 
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6. un 21. pantu, kuru juridiskais pamats bija LES 95. panta 1. punkts (tagad LESD 114. panta 
1. punkts). Šis ir juridiskais pamats, lai pieņemtu pasākumus to dalībvalstu noteikumu 
tuvināšanai, kuru mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus izveidi un darbību.

Tāpēc Komisija attiecībā uz šo priekšlikumu iesniedza kļūdas labojumu, ar ko LESD 
114. panta 1. punktu pievienoja LESD 192. panta 1. punktam, lai šim priekšlikumam 
izveidotu divkāršu juridisko pamatu.

Taču 2008. gadā tika grozīta arī Direktīva 2006/66/EK, lai to atjauninātu, iekļaujot regulatīvo 
kontroles procedūru, kura tajā laikā tika ieviesta. Minētajai direktīvai, ar ko izdarīja 
grozījumus, bija viens juridiskais pamats, proti, LES 175. panta 1. punkts.

Sarunu gaitā ar Padomi un Komisiju ENVI komiteja 2013. gada 3. jūnijā panāca vienošanos 
par kompromisa tekstu, saskaņā ar kuru pašreizējā tiesību akta, ar ko groza direktīvu, 
vienīgais juridiskais pamats būs LESD 192. panta 1. punkts, jo īpaši atsaucoties uz to, ka 
galvenais minētās direktīvas mērķis bija dabas aizsardzība.

Padomes prezidentūra pieņēma nostāju — lai nodrošinātu saskaņotību ar citiem tiesību aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas jomā un paturot prātā to, ka vides aizsardzība ir minētās 
direktīvas galvenais mērķis, par vienīgo juridisko pamatu būtu jāizvēlas LESD 192. panta 
1. punkts. Komisijas sākotnējā nostāja bija tāda, ka būtu jāpiemēro divkāršs juridisks pamats, 
iekļaujot arī iekšējā tirgus aspektu, tāpēc ka tas pamatojās uz atsaucēm uz šīs direktīvas 
iepriekšējiem grozījumiem. ENVI ziņojumā nav mēģināts grozīt ierosināto divkāršo juridisko 
pamatu, taču sarunu gaitā šis jautājums tika novirzīts uz tehnisku sanāksmi tā sīkākai 
izskatīšanai.

Tāpēc lēmums par vienīgo juridisko pamatu, proti, LESD 192. panta 1. punktu, ir pieņemts 
tehniska rakstura diskusiju rezultātā.

II. Attiecīgie Līguma panti

Komisijas sākotnējā 2012. gada 26. marta priekšlikumā kā juridiskais pamats bija ierosināts 
šāds LESD pants:

192. pants
(bijušais EKL 175. 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 19pantā minētos mērķus.

[...]

Komisijas 2012. gada 26. jūlijā iesniegtajā priekšlikuma kļūdas labojumā tika pievienots šāds 
LESD pants:
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114. pants
(bijušais EKL 95. 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.

[...]

III. 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. Tādēļ attiecīgā akta anulēšanu var pamatot ar nepareiza 
juridiskā pamata izvēli.

Šajā gadījumā attiecībā uz priekšlikumu ir jānosaka, vai:
1. tam 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
2. tas 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.

IV. Ierosinātā regulējuma mērķis un saturs

Priekšlikuma mērķis saskaņā ar 3. apsvērumu ir attiecināt kadmija izmantošanas aizliegumu 
arī uz pārnēsājamām baterijām un akumulatoriem, kas paredzēti lietojumam bezvada 
elektriskajos instrumentos, lai pakāpeniski samazinātu kadmija daudzumu, kas nokļūst vidē. 
Tas pamatojas uz Direktīvas 2006/66/EK 4. pantu „Aizliegumi”, kurā paredzēts, ka Komisija 
pārskata izņēmumu no aizlieguma un izlemj, vai aizliegums attiecināms uz minētajiem 
elementiem. Būtu jāatgādina, ka direktīvas 4. panta juridiskais pamats bija LES 95. panta 
1. punkts.

                                               
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-411/06 Komisija/ Parlaments un Padome, 
[2009], Krājums, I-7585. lpp.
2 Skatīt iepriekšējo atsauci uz lietu C-411/06, 46.–47. punkts.
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Apstiprinātā pirmā lasījuma kompromisa grozījumu tekstā, proti, 4. a apsvērumā, ietverts arī 
papildinājums aizliegumam laist tirgū podziņelementus, kuru sastāvā ir konkrēts dzīvsudraba 
daudzums, attiecībā uz ko Direktīvas 2006/66/EK 4. pantā bija iekļauts atbrīvojums, bet uz to 
pārskatīšana neattiecās.

Saskaņā ar 5. apsvērumu priekšlikuma mērķis ir arī saskaņot minēto direktīvu ar LESD 290. 
un 291. pantu. Tomēr tas ir galvenokārt tehniska rakstura uzdevums, kurš saistīts ar Lisabonas 
līguma stāšanos spēkā un tieši neietekmē juridiskā pamata izvēli, jo īpaši ņemot vērā 
priekšlikuma vispārējā mērķa un satura jomu.

Tāpēc šā priekšlikuma nolūks ir pagarināt tajā paredzēto pašreizējo aizliegumu laist iekšējā 
tirgū baterijas un akumulatorus, kuru sastāvā ir ekoloģiski kaitīgas vielas.

V. Atbilstošā juridiskā pamata noteikšana

Pirmām kārtām būtu jānorāda, ka 2005. gadā JURI komiteja sniedza ENVI komitejai divus 
atzinumus par Direktīvas 2006/66/EK priekšlikuma juridisko pamatu — pirmajā un otrajā 
lasījumā, un abos gadījumos ieteica iepriekšminēto divkāršo juridisko pamatu.

Taču ar grozījumiem, kurus direktīvā ieviesa 2008. gadā, kā vienīgo juridisko pamatu noteica 
LES 175. panta 1. punktu. Ar šiem grozījumiem direktīvas 21. pantā paredzēja izmaiņas, 
proti, pantam „Marķējums”, kura juridiskais pamats Direktīvā 2006/66/EK bija 95. panta 
1. punkts.

Būtu jāatgādina, ka papildus direktīvas 21. pantam tikai iepriekš apskatītajam 4. pantam, kā 
arī 6. pantam „Laišana tirgū” juridiskais pamats arī bija 95. panta 1. punkts.

Ņemot vērā pašreizējo judikatūru attiecībā uz iepriekš apskatīto juridisko pamatu, ir jāapsver 
tas, ka, lai gan priekšlikums attiecas gan uz vides mērķa sasniegšanu, gan uz mērķiem, kas 
saistīti ar produktu laišanu iekšējā tirgū, priekšlikumā uzsvērts mērķis „pakāpeniski samazināt 
kadmija daudzumu, kas nokļūst vidē”, un kompromisa teksts turklāt paredz papildu 
aizliegumu attiecībā uz dzīvsudraba sastāvu baterijās un akumulatoros. Vides mērķis tāpēc ir 
dominējošais šajā tekstā, un iekšējā tirgus aspekti ir tikai otršķirīgi. Tāpēc tiesību aktam 
jāpamatojas tikai uz vienu juridisko pamatu, t. i., uz LESD 192. panta 1. punktu.

VI. Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš minēto analīzi, vienīgi LESD 192. panta 1. punkts ir pareizais 
kompromisa teksta juridiskais pamats.

Juridiskās komiteja 2013. gada 20. jūnija sanāksmē vienprātīgi nolēma1 ieteikt, ka LESD 

                                               
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne
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192. panta 1. punkts ir pareizais juridiskais pamats kompromisa tekstam attiecībā uz direktīvu, 
ar ko groza Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un 
akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos, kā arī 
attiecībā uz podziņelementiem ar nelielu dzīvsudraba sastāvu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
(priekšsēdētājs), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


