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Cienījamā priekšsēdētāja!

Juridiskajai komitejai 2013. gada 11. jūnijā nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu prasījāt komitejas atzinumu par izmaiņu veikšanas atbilstību iepriekšminētā 
priekšlikuma Padomes regulai juridiskajā pamatā, aizstājot Eiropas Atomenerģijas Kopienas 
dibināšanas līguma (turpmāk — Euratom līgums) 31. un 32. pantu ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk — LESD) 91. pantu vai papildinot Komisijas ierosināto 
juridisko pamatu ar minēto LESD pantu. 

I. Pamatinformācija

Ar ierosināto Padomes regulu izveido radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmu, kura atvieglo dalībvalstu uzdevumu nodrošināt drošības pamatstandartu 
ievērošanu attiecībā uz darba ņēmēju un visas sabiedrības veselības aizsardzību pret 
jonizējošā starojuma bīstamajām sekām saskaņā ar Direktīvu 96/29/Euratom.

Ar ierosināto regulu1 Direktīvas 96/29/Euratom 2. un 3. pantā paredzētās ziņošanas un atļauju 
izsniegšanas sistēmas dalībvalstīs aizstāj ar vienotu reģistrāciju. Turklāt ierosinātajā regulā 

                                               
1 COM(2012)0561, paskaidrojuma raksts, 2. lpp.
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izmantota kategorizācijas metode, no reģistrācijas atbrīvojot pārvadātājus, kuri transportē tikai 
„izņēmuma pakas”. Taču ierosinātajā regulā paredzēta iespēja dalībvalstīm reģistrācijas 
prasības papildināt attiecībā uz skaldmateriālu un augsti radioaktīvu materiālu pārvadātājiem.

Euratom līguma 31. un 32. pantā ir paredzēta tikai apspriešanās ar Parlamentu, savukārt 
LESD 91. pantā ir noteikts, ka Parlaments saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru kopā ar 
Padomi veic likumdevēja funkcijas.

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā ir iesniegti 10 grozījumi, kuros ir paredzētas 
izmaiņas attiecībā uz juridisko pamatu, nosakot, ka to veido LESD 91. pants, vai papildinot 
ierosināto juridisko pamatu ar minēto LESD pantu. Turklāt Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumā ir ierosināts mainīt juridisko pamatu, paredzot, ka to 
veido LESD 91. pants.

Deputātu iesniegtajos grozījumos un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas atzinumā par priekšlikuma juridiskā pamata maiņu ir sniegts šāds pamatojums:

„Tā kā priekšlikums attiecas uz transporta jautājumiem, ir lietderīgi par tā 
pamatojumu izmantot Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu 
(transporta joma). Tādējādi Parlamentam būtu jāīsteno koplēmuma 
pilnvaras.”

„Patlaban noteikumi par radioaktīvo materiālu pārvadājumiem ir izklāstīti 
Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem, 
pamatojoties uz Līgumu. Tālab ir lietderīgi šai regulai izvēlēties to pašu 
juridisko pamatu. Taču nav atbilstīgi, kā tas paredzēts Komisijas 
priekšlikumā, atņemt Eiropas Parlamentam koplēmuma pilnvaras minētajā 
jomā, vēl jo vairāk tādēļ, ka priekšlikums attiecas uz nozīmīgiem vides un 
veselības aizsardzības jautājumiem. Kopumā atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
2011. gada 15. februārī pieņemtajam I. Belet ziņojumam (P7_TA(2011)0055) 
un 2013. gada 12. martā pieņemtajam M. Rivasi ziņojumam par 
radioaktīvajām vielām dzeramajā ūdenī (P7_TA(2013)0068) pretradiācijas 
noteikumi ir jāregulē atbilstīgi Līgumam.”

II. Attiecīgie Līguma panti

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

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.
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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.

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.

LESD 91. pants, ar kuru ir ieteikts aizstāt vai papildināt ierosināto juridisko pamatu, ir 
formulēts šādi:

91. pants

1. Lai īstenotu 90. pantu, kā arī ievērojot transporta nozares īpatnības, 
Padome pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 
Reģionu komiteju saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru nosaka:

a) kopīgus noteikumus, ko piemēro starptautiskiem pārvadājumiem uz kādu 
dalībvalsti vai no tās, vai cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm;
b) nosacījumus, ar kādiem pārvadātāji, kas nav attiecīgās dalībvalsts 
rezidenti, tajā drīkst sniegt pārvadāšanas pakalpojumus;
c) pasākumus, kas pastiprina transporta drošību;
d) citus attiecīgus noteikumus.

2. Paredzot 1. punktā minētos pasākumus, ņem vērā gadījumus, kuros to 
piemērošana varētu nopietni ietekmēt dzīves līmeni un nodarbinātību 
atsevišķos reģionos, kā arī transportlīdzekļu ekspluatāciju.

LESD 90. pants ir formulēts šādi:

90. pants

Jomās, uz ko attiecas šī sadaļa, Līgumu mērķus īsteno ar kopēju transporta 
politiku.

III. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu
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Atsevišķi principi attiecībā uz juridiskā pamata izvēli izriet no Tiesas judikatūras. Pirmkārt, 
ņemot vērā juridiskā pamata sekas gan materiāltiesiskās kompetences, gan procesuālā ziņā, 
pareizai juridiskā pamata izvēlei ir izšķiroša nozīme1. Otrkārt, saskaņā ar LESD 13. panta 
2. punktu katra iestāde darbojas atbilstoši Līgumā noteiktajām pilnvarām2. Treškārt, saskaņā 
ar Tiesas pastāvīgo judikatūru, „Kopienu tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta uz 
objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un saturu”3. 
Ceturtkārt, ir jānosaka, vai priekšlikumam ir divi mērķi vai tas attiecas uz divām jomām, un 
vienu no mērķiem var atzīt par galveno vai būtisko, bet otru par tikai pakārtotu, vai arī 
priekšlikumam vienlaikus ir vairāki mērķi vai aspekti, kas savstarpēji ir nesaraujami saistīti un 
vienlīdz svarīgi. Pirmajā gadījumā tiesību akts ir jābalsta uz vienu juridisko pamatu, proti, uz 
to, kas atbilst galvenajam vai būtiskajam mērķim vai jomai, un otrajā gadījumā akts ir jābalsta 
uz dažādiem atbilstīgiem juridiskiem pamatiem4. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var 
būt par iemeslu attiecīgā tiesību akta atcelšanai.

IV. Ierosinātās regulas mērķis un saturs

Komisija juridiskā pamata izvēli paskaidro šādi:

Šīs regulas noteikumi attiecas uz strādājošo un iedzīvotāju veselības 
aizsardzības drošības pamatstandartiemem. Tāpēc izraudzītais juridiskais 
pamats ir Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 3. nodaļa un 
jo īpaši tā 31. un 32. pants5.

Attiecībā uz noteikto mērķi ierosinātās regulas 1. panta 1. punktā ir norādīts, ka tās uzdevums 
ir izveidot radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmu, kura 
„dalībvalstīm atvieglo uzdevumu nodrošināt drošības pamatstandartu ievērošanu attiecībā uz 
strādājošo un iedzīvotāju veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma bīstamajām sekām 
saskaņā ar Direktīvu 96/29/Euratom”. Tāpēc ierosinātā regula attiecas „uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo materiālu transportu Kopienā, no trešām valstīm uz 
Kopienu un no Kopienas uz trešām valstīm. Šī regula neattiecas uz pārvadātājiem, kuri 
radioaktīvo materiālu transportam izmanto aviotransportu un jūras transportu.” (Ierosinātās 
regulas 1. panta 2. punkts.) 

Attiecībā uz saturu ierosinātajā regulā ir paredzēts, ka radioaktīvu materiālu pārvadātājiem ir 
jābūt derīgai reģistrācijai, kas saņemta no Pārvadātāju reģistrācijas elektroniskās sistēmas 
(Electronic System for Carrier Registration, ESCReg), kuru izveido radioaktīvu materiālu 
transporta uzraudzībai un kontrolei. Minētā reģistrācija pārvadātājiem sniedz tiesības veikt 
pārvadājumus visā Eiropas Savienībā (ierosinātās regulas 4. pants).

Jānorāda, ka ierosinātās regulas 3. panta 3. punktā ir paredzēts, ka saskaņā ar 
Direktīvu 96/29/Euratom izsniegtas atļaujas vai reģistrācijas turētājs, ja attiecīgajā dokumentā 
ir iekļauta transportēšana, var pārvadāt radioaktīvos materiālus, neveicot reģistrāciju atbilstīgi 
                                               
1 Atzinums 2/00 Kartahenas protokols, Recueil, I-9713. lpp., 5. punkts; Lieta C-370/07 Komisija/Padome, 
Krājums, I-8917. lpp., 46.–49. punkts; Atzinums 1/08 Vispārējais nolīgums par pakalpojumu tirdzniecību, 
Krājums, I-11129. lpp., 110. punkts.
2 Lieta C-403/05 Parlaments/Komisija, Krājums, I–9045. lpp., 49. punkts un tajā minētā judikatūra.
3 Lieta C-411/06 Komisija/Parlaments, Krājums, I-7585. lpp., 45. punkts un tajā minētā judikatūra. 
4 Sk. iepriekšminēto lietu C-411/06, 46.–47. punktu.
5 COM(2012)0561, paskaidrojuma raksts, 3. lpp.
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šai regulai izveidotajā ESCReg sistēmā. 

Šādi paredzot nošķīrumu starp abu pasākumu darbības jomām, ierosinātā regula liecina, ka tās 
galvenais mērķis ir tādas reģistrācijas sistēmas ieviešana, kas ir īpaši paredzēta radioaktīvo 
materiālu pārrobežu transportēšanai (ierosinātās regulas 1. panta 2. punkts). Reģistrācijas 
apliecību, licenci vai atsevišķu transporta operāciju reģistrāciju arī turpmāk iegūst saskaņā ar 
Direktīvā 96/29/Euratom (ierosinātās regulas 3. panta 2. punkts) paredzēto valsts procedūru.

No ierosinātās regulas formulējuma izriet, ka, ņemot vērā radioaktīvo materiālu raksturu, uz 
to pārvadājumiem, no vienas puses, attiecas noteikumi, ar kuriem regulē bīstamo kravu 
pārvadāšanu1 saskaņā ar LESD regulējumu (tagad ar LESD 91. pantu kā juridisko pamatu) un, 
no otras puses, pretradiācijas aizsardzības pasākumi2 atbilstīgi Euratom tiesību aktiem.

V. Atbilstoša juridiskā pamata noteikšana

LESD 91. pants sniedz juridisko pamatu rīcībai, lai īstenotu LESD 90. pantā paredzētos 
mērķus, cita starpā paredzot kopīgus noteikumus, ko piemēro starptautiskiem pārvadājumiem 
uz kādu dalībvalsti vai no tās, vai cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm, nosacījumus, ar 
kādiem pārvadātāji, kas nav attiecīgās dalībvalsts rezidenti, tajā drīkst sniegt pārvadājumu 
pakalpojumus, kā arī pasākumus, kas pastiprina transporta drošību. 

Tā kā priekšlikumam ir divi mērķi vai tas attiecas uz divām jomam, transports un radioaktīvā 
drošība, no priekšlikuma mērķa un satura analīzes izriet, ka transporta reģistrācijas sistēma ir 
jāuzskata par galveno vai būtisko mērķi, jo pārvadātajām precēm saistībā ar mērķi ir tikai 
pakārtota nozīme. Saskaņā ar iepriekšminēto iedibināto Tiesas judikatūru attiecīgais tiesību 
akts tāpēc ir jābalsta uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, kas atbilst galvenajam vai 
būtiskajam mērķim vai jomai, kas šajā gadījumā ir LESD 91. pants.

Turklāt būtu jānorāda, ka šā juridiskā pamata izmantošana paredzētu pāreju no apspriešanās 
procedūras uz parasto likumdošanas procedūru ar pilnīgu Parlamenta līdzdalību.

VI. Secinājumi un ieteikumi

Ņemot vērā veikto analīzi, tikai LESD 91. pants ir uzskatāms par pareizu priekšlikuma 
juridisko pamatu.

Minēto iemeslu dēļ Juridiskā komiteja 2013. gada 9. jūlija sanāksmē vienprātīgi nolēma Jums 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes 
pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem, OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.; Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/54/EK, ar ko Padomes Direktīvu 95/50/EK par 
vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, groza attiecībā uz Komisijai 
piešķirtajām ieviešanas pilnvarām, OV L 162, 21.6.2008., 11. lpp.
2 Padomes Direktīva 96/29/Euratom, OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.; Padomes 1993. gada 8. jūnija Regula 
(Euratom) Nr. 1493/93 par radioaktīvo vielu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, OV L 148, 10.6.1993., 1. lpp. 
Padomes 2006. gada 20. novembra Direktīva 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli, OV L 337, 5.12.2006., 21. lpp.; Padomes 1989. gada 
27. novembra Direktīva 89/618/Euratom par plašas sabiedrības informēšanu par veicamajiem veselības
aizsardzības pasākumiem un rīcību radiācijas avārijas gadījumā, OV L 357, 7.12.1989., 31. lpp.; Padomes 
2003. gada 22. decembra Direktīva 2003/122/Euratom par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un 
bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli, OV L 346, 31.12.2003., 57. lpp.
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ieteikt1: LESD 91. pants ir pareizs juridiskais pamats tāda tiesību akta pieņemšanai, kura 
mērķis un saturs atbilst priekšlikumam Padomes regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju 
reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu. Tāpēc šāds tiesību akts ir jāpieņem atbilstīgi 
parastajai likumdošanas procedūrai.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās: Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietniece), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Piotr Borys, Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Christian
Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne
(priekšsēdētājs), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard 
Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (referents), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna 
Záborská.


