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2016/0279(COD)). 

Godātais priekšsēdētāj! 

Juridiskā komiteja savā 2017. gada 11. un 12. aprīļa sanāksmē norādīja uz to, ka pašreizējās 

iestāžu sarunās par tiesību aktu paketi, ar ko īstenot Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi 

iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju 

citu iemeslu dēļ  (“Marrākešas līgums”), ir panākta provizoriska vienošanās mainīt juridisko 

pamatojumu, kas paredzēts Komisijas priekšlikumā regulai par to, kā tādu personu interesēs, 

kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek 

Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu autortiesību un blakustiesību 

aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā. Konkrētāk, ir 

ierosināts par juridisko pamatu noteikt nevis Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

207. pantu, bet tā vietā balstīties uz LESD 114. pantu. 

 

Tāpēc Juridiskā komiteja saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu ir nolēmusi pieņemt 

atzinumu, kurā būtu pārbaudīts minētā priekšlikuma juridiskais pamats, jo īpaši LESD 

207. panta aizstāšana ar LESD 114. pantu. 

 

Juridiskā komiteja minēto jautājumu izskatīja 2017. gada 29. un 30. maija sanāksmē. 
 

 

I — Situācijas raksturojums 

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) Marrākešas līgumu pieņēma 2013. gadā, 

un 2014. gada 30. aprīlī līgums tika parakstīts Eiropas Savienības vārdā.  

Marrākešas līgumā tā līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība paredzēt izņēmumus no 

autortiesībām un blakustiesībām vai to ierobežojumus tādu personu interesēs, kas ir 

neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un paredzēta 

iespēja veikt pārrobežu apmaiņu ar grāmatu un citu iespiedmateriālu īpašas formas 

eksemplāriem līgumu parakstījušo valstu vidū.  

Lai Savienība varētu pildīt tai Marrākešas līgumā noteiktos pienākumus, konkrētāk, 

noteikumus, kas saistīti ar piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu, piekļūstamas 

formas eksemplāru importu un sadarbību nolūkā veicināt pārrobežu apmaiņu, Komisija 2016. 

gada 14. septembrī pieņēma priekšlikumu regulai.  

Komisijas priekšlikumā paredzētais juridiskais pamats ir LESD 207. pants. Tā izvēle ir 

pamatota Komisijas argumentos, ko Komisija iesniedza Tiesai procedūrā 3/15.1 Saskaņā ar 

Komisijas argumentāciju Marrākešas līguma galvenais mērķis ir veicināt piekļūstamas formas 

eksemplāru pārrobežu apmaiņu, lai tādējādi sasniegtu starptautiskās tirdzniecības 

liberalizācijas mērķi. Komisija uzskatīja, ka Marrākešas līgums ir kopējās tirdzniecības 

politikas instruments.  

II — Attiecīgais Līguma pants 

                                                 
1 Atzinums A-3/15, EU:C:2017:114, 25.–30. punkts. 
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Komisija kā juridisko pamatu ierosina LESD II sadaļā “Kopējā tirdzniecības politika” esošo 

207. pantu, kas ir šāds:  

207. pants 

(bijušais EKL 133. pants) 

 

1. Kopējas tirdzniecības politikas pamatā ir vienādi principi, jo īpaši attiecībā uz pārmaiņām 

tarifu likmēs, uz tarifu un tirdzniecības nolīgumu slēgšanu saistībā ar preču un pakalpojumu 

tirdzniecību un intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem, uz ārvalstu tiešajiem 

ieguldījumiem, uz liberalizācijas pasākumu, eksporta politikas un tirdzniecības aizsardzības 

pasākumu vienādošanu, tostarp to pasākumu, ko veic dempinga vai subsīdiju gadījumā. 

Kopējo tirdzniecības politiku īsteno, ievērojot Savienības ārējās darbības principus un 

mērķus. 

 

2. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru, paredz pasākumus, kas nosaka kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu. 

 

 [...] 

 

III — Ierosinātais juridiskais pamats 

Pēc Tiesas atzinuma A-3/15 Padome iestāžu sarunās ierosināja mainīt regulas priekšlikuma 

juridisko pamatu, nosakot par to LESD 114. pantu.  

VII sadaļa – Kopīgi noteikumi par konkurenci, nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu 

3. nodaļa 

Likumu tuvināšana 

114. pants 

(bijušais EKL 95. pants) 

1. Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk izklāstītos 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. 

IV — ES Tiesas judikatūra attiecībā uz juridiskā pamata izvēli 

Jautājumu par atbilstīgu juridisko pamatu Tiesa tradicionāli ir uzskatījusi par konstitucionālas 

nozīmes jautājumu, jo tas nodrošina kompetences piešķiršanas principa (LES 5. pants) 

ievērošanu un nosaka Savienības kompetences būtību un darbības jomu.1 Saskaņā ar Tiesas 

judikatūru “Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta uz objektīviem 

elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un saturu”.2 Tādēļ 

                                                 
1 Atzinums 2/00 [2001] ECR I-9713, 5. punkts. 
2 Lieta C–45/86, Komisija/ Padome (Vispārējās tarifu preferences) [1987] ECR 1439, 5. punkts; Lieta C–411/06, 

Komisija/ Parlaments un Padome, [2009] ECR I-7585. 
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nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt attiecīgā akta atcelšanas pamats. Šajā sakarībā 

iestādes vēlmei aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļiem, kādos tiesību 

akts ticis pieņemts, kā arī darbam, kas paveikts attiecībā uz citiem aspektiem šā tiesību akta 

darbības jomā, nav nozīmes pareiza juridiskā pamata noteikšanā1.  

Ja attiecīgajā tiesību akta pārbaudē tiek atklāts, ka tam ir divi mērķi vai divas sastāvdaļas, un 

ja vienu no tiem var atzīt par galveno vai izšķirošo, bet otram ir tikai palīgraksturs, tad šis 

tiesību akts ir jāpamato tikai ar vienu juridisko pamatu, proti, ar to, ar ko ir saistīts galvenais 

vai izšķirošais mērķis vai sastāvdaļa2. Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai 

jomas, kas ir savstarpēji nesaraujami saistīti un neviens nav pakārtots un mazāk svarīgs 

attiecībā pret otru, tad šāds tiesību akts jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem 

juridiskajiem pamatiem3, ja procedūras, kas noteiktas attiecīgajos juridiskajos pamatos, nav 

nesavienojamas un tās neierobežo Eiropas Parlamenta tiesības4. 

V — Tiesību akta priekšlikuma mērķis un saturs 

Regulas priekšlikuma mērķis, kā Komisija norādījusi paskaidrojumā, ir īstenot pienākumus, 

ko Savienība ir uzņēmusies saskaņā ar Marrākešas līgumu attiecībā uz piekļūstamas formas 

eksemplāru apmaiņu starp Savienību un trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses.  

Regulas 1. pantā, kurā noteikts tās priekšmets un darbības joma, paredzēts, ka ar regulu ievieš 

noteikumus par pārrobežu apmaiņu ar noteiktu darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas 

formas eksemplāriem starp Savienību un trešām valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, bez 

tiesību subjekta atļaujas tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai 

ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti.  

Regulas priekšlikuma 3. un 4. pants izriet no Marrākešas līguma 5. un 6. panta, ar kuriem tā 

līgumslēdzējām pusēm uzliek noteiktus pienākumus saistībā ar piekļūstamas formas 

eksemplāru pārrobežu apmaiņu. Konkrētāk — 3. pantā noteikts, ka piekļūstamas formas 

eksemplārus, kas ir izgatavoti saskaņā ar Marrākešas līguma īstenošanu jebkurā dalībvalstī, 

drīkst izplatīt, izziņot vai darīt pieejamus saņēmējiem, kuri ir rezidenti trešās valstīs, kas ir 

Marrākešas līguma puses. 4. pants nodrošina iespēju Savienībā dzīvojošiem saņēmējiem un 

Savienībā dibinātām pilnvarotām struktūrām personu ar iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti 

interesēs importēt no trešām valstīm piekļūstamas formas eksemplārus, kas sagatavoti, 

īstenojot Marrākešas līgumu, un tiem piekļūt. 

VI — Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana 

Komisija ierosināja Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu kā atbilstīgu juridisko 

pamatu tam, lai izveidotu importa un eksporta režīmu, kas rosinātu zināmus piekļūstamas 

formas eksemplāru pārrobežu apmaiņas veidus. LESD 207. pants sniedz iespēju Eiropas 

Parlamentam un Padomei, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 

paredzēt pasākumus attiecībā uz kopējās tirdzniecības politikas īstenošanas regulējumu. 

                                                 
1 Lieta C-269/97, Komisija/Padome, [2000] ECR I-2257, 44. punkts. 
2 Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; Lieta C-490/10, Komisija/Padome, 

EU:C:2012:525, 45. punkts; Lieta C-155/07, Parlaments/Padome, [2008] ECR I-08103, 34. punkts. 
3 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, ECR I-08913, 40. punkts; Lieta C-178/03 Komisija/Eiropas Parlaments un 

Padome, [2006] ECR I-107, 43.–56. punkts. 
4 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), [1991] ECR I-2867, 17.–25. punkts; Lieta C-268/94, 

Portugāle/Padome [1996] ECR I-6177. 
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Tiesa savā 2017. gada 14. februāra atzinumā uzskatīja, ka Marrākešas līguma noslēgšana 

neietilpst LESD 207. pantā definētās kopējās tirdzniecības politikas darbības jomā. 

Tiesa nolēma, ka “Marrākešas līgums pēc būtības ir paredzēts, lai uzlabotu saņēmēju 

stāvokli, ar dažādiem līdzekļiem, piekļūstamas formas eksemplāru aprites atvieglošanu, 

veicinot viņu piekļuvi iespieddarbiem.”1 Konkrētāk, Tiesa konstatēja, ka līguma 5., 6. un 

9. pants par piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu “nav konkrēti paredzēts 

piekļūstamas formas eksemplāru starptautiskās tirdzniecības veicināšanai, atvieglošanai vai 

reglamentēšanai, bet gan saņēmēju stāvokļa uzlabošanai, atvieglojot šo cilvēku piekļuvi 

piekļūstamas formas eksemplāriem, kas reproducēti citās līgumslēdzējās pusēs”.2  

Tiesa secināja, ka pārrobežu apmaiņu, kas paredzēta Marrākešas līgumā, nevar pielīdzināt 

starptautiskajai tirdzniecībai komerciāliem mērķiem. Marrākešas līguma noslēgšana neietilpst 

LESD 207. pantā definētās kopējās tirdzniecības politikas darbības jomā.3 

Ņemot vērā to, ka ierosinātās regulas mērķis ir nodrošināt iespēju pildīt Marrākešas līgumā 

paredzētos pienākumus attiecībā uz piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu, 

konkrētāk, 5., 6. un 9. pantā paredzētos pienākumus, un ņemot vērā iepriekš minēto, jāsecina, 

ka LESD 207. pantu nevar uzskatīt par atbilstošu ierosinātās regulas juridisko pamatu. 

Tajā pašā atzinumā Tiesa norāda, ka Marrākešas līgumā paredzētie eksporta un importa 

režīmi būs jāīsteno ar Direktīvu 2001/294 saskaņotajā jomā, “ciktāl to galamērķis ir atļaut 

līgumslēdzējas puses teritorijā izziņot sabiedrībai vai izplatīt citā līgumslēdzējā pusē 

publicētas kopijas pieejamā formātā bez tiesību īpašnieku piekrišanas.”. 

Direktīva 2001/29 ir balstīta uz LESD 114. pantu, un tās mērķis ir informācijas sabiedrībā 

paredzēt saskaņotu autortiesību un blakustiesību tiesisko regulējumu, kad tas nepieciešams 

iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. 

Padomes un Parlamenta saskaņotajā tekstā ir ņemts vērā Tiesas atzinums, kurā paredzēts, ka 

importa un eksporta režīmi jāīsteno jomā, kas saskaņota ar Direktīvu 2001/29: 

1. pants. “Ar šo regulu ievieš vienotus noteikumus par pārrobežu apmaiņu ar noteiktu darbu 

un citu tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem starp Savienību un trešām valstīm, 

kas ir Marrākešas līguma puses, bez tiesību subjekta atļaujas tādu personu interesēs, kas ir 

neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, jomā, kas 

saskaņota ar Direktīvu 2001/29 un Direktīvu […], lai neapdraudētu ekskluzīvo tiesību un 

izņēmumu saskaņošanu iekšējā tirgū.”  

2. apsvērums. “Šīs regulas mērķi ir [...] vienotā veidā paredzēt šāda eksporta un importa 

nosacījumus jomā, kas saskaņota ar Direktīvu 2001/29/EK un Direktīvu […], lai 

nodrošinātu, ka minētie pasākumi tiek konsekventi īstenoti visā iekšējā tirgū un neapdraud 

tajā paredzēto ekskluzīvo tiesību un izņēmumu saskaņošanu.” 

Tāpēc LESD 114. pants varētu būt atbilstošs regulas priekšlikuma juridiskais pamats. 

                                                 
1 Atzinums A-3/15, 70. punkts. 
2 Atzinums A-3/15, 89. punkts. 
3 Atzinums A-3/15, 91. un 101. punkts. 
4 Atzinums A-3/15, 112. punkts. 
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VII — Secinājums un ieteikums 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Tiesas 2017. gada 14. februāra atzinumu, tad, tā kā 

Komisijas priekšlikuma mērķis nav veicināt, atvieglot vai reglamentēt piekļūstamas formas 

eksemplāru starptautisko tirdzniecību, bet gan uzlabot saņēmēju stāvokli, atvieglojot šo 

cilvēku piekļuvi piekļūstamas formas eksemplāriem, var secināt, ka ierosinātās regulas 

juridiskais pamats nevar būt LESD 207. pants, kā paredzēts Komisijas priekšlikumā.  

Pēc ierosinājuma regulas priekšlikumu balstīt nevis uz LESD 207. pantu, bet gan LESD 

114. pantu, ko Padome izteica iestāžu sarunās, izskatīšanas un ņemot vērā to, ka ierosinātajā 

pasākumā paredzētie importa un eksporta režīmi pēc būtības paredz atļaut bez tiesību 

īpašnieku piekrišanas sabiedrībai izziņot vai līgumslēdzējas puses teritorijā izplatīt citā 

līgumslēdzējā pusē publicētus piekļūstamas formas eksemplārus, un ka šie režīmi būs jāīsteno 

jomā, kas saskaņota ar Direktīvu 2001/29, kura ir balstīta uz LESD 114. pantu, var secināt, ka 

ierosinātās regulas juridiskajam pamatam drīzāk vajadzētu būt LESD 114. pantam. 

Tāpēc Juridiskajai komitejai vajadzēja ieteikt, ka LESD 114. pants ir atbilstošs juridiskais 

pamats priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu 

interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas 

invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un 

blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā. 

Juridiskā komiteja savā 2017. gada 30. maija sanāksmē attiecīgi vienbalsīgi nolēma1, ka 

pareizais juridiskais pamats ierosinātajai regulai ir LESD 114. pants.  

Ar cieņu 

 

 

 

Pavel Svoboda 

(Attiecas uz visām valodām.) 

 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), 

Mady Delvaux (priekšsēdētāja vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Pascal 

Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Kostas Chrysogonos, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, 

Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Tadeusz 

Zwiefka. 


