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Pirms Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinuma iekļauj šādu atzinumu. 

 

JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU 

 

Temats: atzinums par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem 

atļautiem nenosakāmu autoru izmantošanas veidiem juridisko pamatu  

 

I – Priekšvēsture 
 

Komisijas ierosinātie juridiskie pamati minētajam priekšlikumam bija LESD 49. un 56. pants 

kopā ar LESD 114. pantu.  

 

Saistībā ar trialoga sarunām Padome pauda nostāju, ka juridiskie pamati jāmaina uz LESD 

53. panta 1. punktu un 62. pantu kopā ar LESD 114. pantu, jo sākotnēji ierosinātajos 

juridiskajos pamatos nebija paredzēta skaidri izteikta likumdevēja kompetence pieņemt 

likumdošanas aktus. Arī Komisija atbalstīja šo nostāju. 

 

Tādēļ referente Lidia Geringer de Oedenberg lūdza Juridiskajai komitejai saskaņā ar 

Reglamenta 37. panta 3. punktu pārbaudīt priekšlikuma juridiskos pamatus un ierosinātos 



 

PE472.338v02-00 2/4 RR\897644LV.doc 

LV 

alternatīvos juridiskos pamatus. 

 

 

II – Ierosinātās direktīvas mērķis un saturs 

 

Priekšlikuma mērķis ir ļaut veikt masveida digitalizāciju, vienlaikus aizsargājot tiesību 

īpašnieku autortiesības. Darot darbus pieejamus sabiedrībai, obligāti jābūt pienācīgai 

autortiesību īpašnieka atļaujai. Ja attiecīgo autortiesību īpašnieks nav sasniedzams, attiecīgo 

darbu tādēļ uzskata par nenosakāmu autortiesību darbu ar aizbildinājumu, ka atļaujas 

sniegšana nav iespējama, un, šādus darbus ievietojot tiešsaistē, pastāv risks, ka tiek pārkāptas 

autortiesības. Priekšlikuma mērķis ir pieņemt tiesisko regulējumu, lai novērstu jebkādu tiesību 

pārkāpumu rašanos un veicinātu darbu pārrobežu digitalizāciju un izplatīšanu vienotajā tirgū.  

 

 

IIĪ – Attiecīgie LESD panti  
 

 

Komisijas priekšlikumā kā juridiskie pamati tika ierosināti šādi LESD panti (izcēlums 

pievienots): 

 

49. pants 

Ievērojot še turpmāk izklāstītos noteikumus, aizliedz ierobežojumus kādas 

dalībvalsts pilsoņu brīvībai veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī. Tāpat 

aizliedz ierobežojumus attiecībā uz to, kā dalībvalstu pilsoņi, kas izveidojuši 

uzņēmumu kādā dalībvalstī, atver šā uzņēmuma pārstāvniecības, filiāles vai 

meitasuzņēmumus citās dalībvalstīs.  

Brīvība veikt uzņēmējdarbību ietver tiesības sākt un izvērst darbības kā 

pašnodarbinātām personām, kā arī dibināt un vadīt uzņēmumus, jo īpaši 

sabiedrības, kas definētas 54. panta otrajā daļā, ar tādiem pašiem 

nosacījumiem, kādus saviem pilsoņiem paredz tās valsts tiesību akti, kurā 

notiek šī uzņēmējdarbība, ņemot vērā šā Līguma nodaļu par kapitālu. 

 

56. pants 

Kā paredz še turpmāk izklāstītie noteikumi, Savienībā aizliedz pakalpojumu 

sniegšanas brīvības ierobežojumus to dalībvalstu pilsoņiem, kas veic 

uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, bet sniedz pakalpojumus citas dalībvalsts 

personai.  

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 

šo nodaļu var attiecināt arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas sniedz 

pakalpojumus un veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstīs. 

 

114. 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 
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normatīvos vai administratīvos aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un 

darbību.  

 

[...] 

 

 

Tiek ierosināts aizstāt LESD 49. un 56. pantu ar šādiem diviem pantiem, lai tie kopā ar 

114. pantu veidotu juridisko pamatu (izcēlums pievienots): 

 

53. pants 

1. Lai personām būtu vieglāk sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām 

personām, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru pieņem direktīvas, kas nosaka diplomu, apliecību un citu oficiālu 

kvalifikācijas apliecinājuma dokumentu savstarpēju atzīšanu, kā arī 

normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordināciju dalībvalstīs saistībā 

ar darbību sākšanu un izvēršanu kā pašnodarbinātām personām.  

 

[...] 

 

62. pants 

Šā Līguma 51. līdz 54. pants attiecas uz visiem šajā nodaļā izskatītajiem 

jautājumiem. 

 

 

IV – Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu 

 

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēlei jābūt 

balstītai uz objektīviem faktoriem, ko iespējams pārskatīt tiesā, un šie faktori jo īpaši aptver 

tiesību akta mērķi un saturu”1. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu 

tiesību akta atcelšanai. 

 

 

V – Atbilstoša juridiskā pamata noteikšana 

 

Vispārējais juridiskais pamats, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, 

kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību, ir LESD 114. pants. Šis noteikums šajā 

gadījumā ir galvenais juridiskais pamats, jo priekšlikuma mērķis un saturs attiecas uz tiesiskā 

regulējuma pieņemšanu, lai novērstu jebkādu tiesību pārkāpumu rašanos un veicinātu darbu 

pārrobežu digitalizāciju un izplatīšanu vienotajā tirgū.  

 

Sākotnēji izvēlētie papildu juridiskie pamati, LESD 49. un 56. pants, atrodas Līguma trešās 

daļas „Savienības iekšpolitika un rīcība” IV sadaļā „Personu, pakalpojumu un kapitāla brīva 

aprite”, attiecīgi — nodaļās „Tiesības veikt uzņēmējdarbību” un „Pakalpojumi”. Lai gan tie 

                                                 
1 Lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences) [1987] ECR, 1439. lpp., 5. punkts;  

Lieta C-440/05, Komisija/Padome, Krājums, 2007. g., I–9097. lpp.; Lieta C–411/06, Komisija/Parlaments un 

Padome (2009. gada 8. septembris) (OV C 267, 7.11.2.2009., 8. lpp.). 
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attiecas uz ierosinātās direktīvas attiecīgajām politikas jomām, tie neietver noteikumu 

punktus, kas ļautu pieņemt direktīvas. LESD 56. pants tikai paredz, ka varētu pieņemt 

direktīvas, lai nodaļu attiecinātu arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas sniedz pakalpojumus un 

veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstīs. 

 

Piedāvātais LESD 53. panta 1. punkts arī atrodas nodaļā „Tiesības veikt uzņēmējdarbību”, bet 

paredz direktīvu pieņemšanu normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinācijai 

dalībvalstīs. Turklāt LESD 62. pants nodaļā „Pakalpojumi” paredz, ka 53. pants attiecas uz 

visiem minētajā nodaļā reglamentētajiem jautājumiem. 

 

 

VI– Secinājums un ieteikums 

 

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2012. gada 31. maija sanāksmē. 

Juridiskās komitejas locekļi 2012. gada 31. maija sanāksmē vienprātīgi1 nolēma ieteikt — 

ņemot vērā veikto analīzi, LESD 53. panta 1. punkta un 62. panta vietā jāiekļauj LESD 49. un 

56. pants, lai tie kopā ar LESD 114. pantu veidotu ierosinātās direktīvas juridisko pamatu. 

(Attiecas uz visām valodām.) 

 

 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), 

Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Françoise Castex (priekšsēdētāja vietnieks), Sebastian Valentin 

Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Axel Voss (referents), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano Cofferati, Christian 

Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luis de Grandes Pascual, 

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Francesco Enrico Speroni, Keith Taylor, Alexandra 

Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka un Elisabeth Morin-Chartier (saskaņā ar Reglamenta 187. panta 

2. punktu). 


