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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā2 par Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2018)0279),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar 
Reglamenta 74. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 67. un 40. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam 
(A9-0119/2020),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 
pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

1 OV C 62, 15.2.2019., 265. lpp.
2 Pieņemtie teksti 12.3.2019., P8_TA(2019)0139.
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PASKAIDROJUMS

1. Nepieciešamība pēc kravu pārvadājumu elektroniskas informācijas

Lielākajā daļā daļu kravu pārvadājumu darbību ES joprojām ir jāizmanto papīra dokumenti. 
Faktiski aptuveni 99 % pārrobežu pārvadājumu ES teritorijā kādā no darbības posmiem 
joprojām izmanto papīra dokumentus. Tas negatīvi ietekmē tirgus dalībnieku efektivitāti 
pārvadājumu un loģistikas ķēdēs un rada nevajadzīgu slogu videi. Tā kā laikposmā līdz 
2050. gadam sagaidāms kravu pārvadājumu kopējā apjoma pieaugums par vairāk nekā 50 %, 
turpmākajos gados šī situācija sagādās arvien lielākas problēmas. Parlaments iepriekš ir 
vairākkārt aicinājis aktīvāk rīkoties, lai transporta nozare atteiktos no papīra dokumentiem, un 
mudinājis nodrošināt vienkāršotu, netraucētu, pārredzamu, drošu un uzticamu informācijas 
plūsmu bez papīra dokumentiem starp uzņēmējiem, klientiem un iestādēm šajā nozarē.

2. Komisijas priekšlikums 

Komisija noteica elektronisko pārvadājumu dokumentu lēnās ieviešanas divus galvenos 
iemeslus, un tie ir kompetento iestāžu nevēlēšanās atzīt elektronisko dokumentu juridisko 
līdzvērtību un sadrumstalotā IT vide, kurā trūkst pienācīgi izveidotu un sadarbspējīgu sistēmu 
ar vispārēji piemērojamiem un saistošiem noteikumiem par elektroniskajiem pārvadājumu 
dokumentiem.

Komisijas 2018. gada 17. maija priekšlikumā kompetentajām iestādēm prasīts akceptēt 
regulatīvo informāciju (saistībā ar noteiktiem tiesību aktiem) elektroniskā veidā un izveidot 
sertificētu platformu un pakalpojumu sniedzēju sistēmu (atbilstības novērtēšanas struktūras).

3. Iestāžu sarunas

Pēc tam, kad 2019. gada 12. martā tika pieņemta Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, 
laikposmā no 2019. gada septembra līdz novembrim Somijas Padomes prezidentūras laikā 
notika iestāžu sarunas (ar mērķi panākt agrīnu vienošanos otrajā lasījumā). Pēc trim trialoga 
kārtām Parlamenta sarunu grupa 2019. gada 26. novembrī panāca vienošanos ar Padomes 
prezidentūru.

Provizoriskās vienošanās teksts tika iesniegts Transporta un tūrisma komitejai (TRAN) un 
apstiprināts 2020. gada 21. janvārī. Pamatojoties uz komitejas apstiprinājumu, TRAN 
komitejas priekšsēdētāja vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai (COREPER I) norādīja, ka viņa 
ieteiks Padomes nostāju plenārsēdē apstiprināt bez grozījumiem, ja tā būs saskaņā ar starp abām 
iestādēm panākto provizorisko vienošanos. Pēc juristu lingvistu veiktas pārbaudes Padome 
2020. gada 7. aprīlī (ar rakstisku procedūru) oficiāli pieņēma savu nostāju saskaņā ar 
provizorisko vienošanos.

4. Vienošanās galvenie elementi

Parlamenta un Padomes panāktās vispārējās vienošanās mērķis ir vēl vairāk stiprināt ierosināto 
sistēmu. Jo īpaši tika panākts:
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 vēl vairāk samazinātas izmaksas uzņēmējiem un kompetentajām iestādēm, cita starpā 
sertifikācijas sistēmu balstot uz spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem, modeļiem 
un nolīgumiem un nodrošinot, ka sertifikācija tiek veikta neatkarīgi;

 iegūta un saglabāta uzņēmēju un kompetento iestāžu uzticēšanās sistēmas drošumam un 
drošībai, uzlabojot procedūru precīzu standartu, specifikāciju un piekļuves noteikumu 
noteikšanai, pienācīgi iesaistot likumdevējus un visas attiecīgās ieinteresētās personas;

 veicināta visu veidu saziņa, tostarp attiecībā uz jebkādiem papildinformācijas 
pieprasījumiem, starp kompetentajām iestādēm un uzņēmējiem, kas pēc iespējas veicama 
elektroniski; 

 darbības jomas precizēšana: precīzi norādot, kāda veida kravu pārvadājumu regulatīvo 
informāciju kompetentajām iestādēm ir jāpieņem, ja attiecīgais uzņēmējs to nosūta 
elektroniski, izmantojot sertificētu platformu. Pēc tam, kad sistēma ir izveidota un darbojas, 
Komisijai ir jānovērtē, vai darbības jomu varētu paplašināt, lai iekļautu citu attiecīgu 
regulatīvo informāciju transporta jomā, piemēram, informāciju par transportlīdzekli vai tā 
vadītāju;

 virzībā uz pilnīgu digitalizāciju: lai gan saskaņā ar šo sistēmu kompetentajām iestādēm ir 
jāpieņem elektroniski nosūtīta regulatīvā informācija par kravu pārvadājumiem, uzņēmēji 
joprojām var brīvi izlemt, vai tie “digitalizējas” vai ne. Tomēr tiek precizēts, ka elektronisku 
līdzekļu izmantošanai būtu jākļūst par galveno veidu regulatīvās informācijas apmaiņai 
starp uzņēmējiem un kompetentajām iestādēm. Tāpēc Komisijai jāizvērtē iespējamās 
iniciatīvas, lai nākotnē noteiktu pienākumu uzņēmējiem izmantot elektroniskus līdzekļus 
regulatīvās informācijas sniegšanai kompetentajām iestādēm;

 šīs sistēmas izmantošana padarīta pēc iespējas pievilcīgāka uzņēmējiem, inter alia mudinot 
pašiem jau esošās IT sistēmas sertificēt kā platformu un nodrošināt sadarbspēju;

 grafiks: lai gan sertifikācijas sistēmas izveide ir jāveic rūpīgi, dažādie termiņi tika noteikti 
tā, lai sistēma būtu izveidota un darbotos pēc iespējas ātrāk un jau drīz varētu sekot 
ieviešana tirgū.

5. Ieteikums

Tā kā Padomes nostāja ir saskaņā ar provizorisko vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās, 
referents iesaka to apstiprināt bez grozījumiem.
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU

Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas
priekšsēdētājai
BRISELĒ

Temats: Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (COM(2018)0279 – C9-
0191/2019 – 2018/0140(COD))

Cienījamā priekšsēdētāja!

Ar 2019. gada 13. novembra vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 40. panta 2. punktu vērsāties 
pie Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā 
pamata atbilstību.

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 9. janvāra sanāksmē.

I - Vispārīga informācija

Komisijas priekšlikuma pamatā ir LESD 91. pants, 100. panta 2. punkts (transports) un 192. 
panta 1. punkts (vide). Padome vispārējā pieejā ir grozījusi juridiskos pamatus, svītrojot 
atsauci uz LESD 192. panta 1. punktu. 

II - Attiecīgie Līguma panti

Līguma par Eiropas Savienības darbību attiecīgajos noteikumos ir teikts:

91. pants
(bijušais EKL 71. 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.
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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”.

100. pants
(bijušais EKL 80. pants)
1. Šī sadaļa attiecas uz dzelzceļa pārvadājumiem, autopārvadājumiem un pārvadājumiem pa 
iekšzemes ūdensceļiem.

2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var pieņemt 
attiecīgus noteikumus par jūras transportu un gaisa transportu. Tie pieņem lēmumu pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

191. pants
(bijušais EKL 174. pants)
1. Savienības politika attiecībā uz vidi palīdz sasniegt šādus mērķus:

– saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti,

– aizsargāt cilvēku veselību;

– apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus,

– sekmēt starptautiska mēroga pasākumus, lai risinātu reģionālas vai pasaules vides 
problēmas, un jo īpaši cīnīties pret klimata pārmaiņām.

(...) 

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 191. pantā minētos mērķus.

(...)

III — EST judikatūra par juridiskā pamata izvēli

Jautājumu par atbilstīgu juridisko pamatu Tiesa tradicionāli ir uzskatījusi par konstitucionālas 
nozīmes jautājumu, kas nodrošina kompetences piešķiršanas principa (LES 5. pants) 
ievērošanu un nosaka Savienības kompetences būtību un darbības jomu1.

Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru, izvēloties juridisku pamatu Savienības tiesību aktam, 
jāvadās pēc objektīviem, juridiski pārskatāmiem faktoriem, tostarp pēc pasākuma mērķa un 
satura2.

Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta atcelšanai. Šajā 

1 Atzinums 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5. punkts.
2 Sk. lietu C-411/06, Komisija/Parlaments un Padome, 2009. gada 8. septembris, EU:C:2009:518, 45. punkts.



PE650.434v02-00 10/15 RR\1207796LV.docx

LV

sakarībā iestādes vēlme aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļi, kādos 
tiesību akts ir pieņemts, kā arī darbs, kas tiesību akta darbības jomā ir paveikts citos aspektos, 
nav nozīmīgi no pareizā juridiskā pamata noteikšanas viedokļa3. 

Ja 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 sastāvdaļa4. 

Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai sastāvdaļas, kas ir savstarpēji 
nesaraujami saistītas un neviena nav pakārtota un mazāk svarīga attiecībā pret otru, tad šāds 
tiesību akts jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem5, ar 
nosacījumu, ka procedūras, kas noteiktas attiecīgajos juridiskajos pamatos, nav 
nesavienojamas un neierobežo Eiropas Parlamenta tiesības6.

3 Spriedums lietā C-269/97, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2000:183, 44. punkts.
4 Spriedums lietā C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-411/06, EU:C:2009:518, 
46. punkts un tajā minētā judikatūra; Parlaments/Padome, lieta C 490/10, ECLI:EU:C:2012:525, 45. punkts; 
Parlaments/Padome, lieta C 155/07, ECLI:EU:C:2008:605, 34. punkts.
5 Lieta C-211/01, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2003:452, 40. punkts; lieta C-178/03, Komisija/ Eiropas 
Parlaments un Padome, EU:C:2006:4, 43.–56. punkts. 
6 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), EU:C:1991:244, 17.–25. punkts; lieta C-268/94, 
Portugāle/Padome, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV - Tiesību akta priekšlikuma mērķis un saturs

Priekšlikums attiecas uz regulu, ar ko saskaņo elektronisko līdzekļu izmantošanu informācijas 
apmaiņai kravu pārvadājumu jomā (eFTI).

No paskaidrojuma raksta izriet, ka priekšlikuma mērķis ir veicināt kravu pārvadājumu 
elektronisko dokumentu plašāku izmantošanu, lai stiprinātu vienoto tirgu, likvidējot dažus 
šķēršļus digitalizācijai šajā jomā. Priekšlikuma izstrādes galvenie iemesli bija sadrumstalotais 
tiesiskais regulējums, kurā ir noteikti nekonsekventi pienākumi iestādēm, kas pieņem 
elektroniskos dokumentus, un sadrumstalotā IT vide, kurai ir raksturīgas daudzas 
nesadarbspējīgas sistēmas7.

Tādējādi noteikumu mērķis būtībā ir sasniegt divus galvenos politikas mērķus: a) izveidot 
vienotu saistošu tiesisko regulējumu elektroniskas informācijas vai dokumentu akceptēšanai 
attiecīgajās valsts iestādēs, kā arī b) Nodrošināt pašreiz izmantojamo atšķirīgo IT sistēmu 
sadarbspēju attiecībā uz spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem8. 

Tie paši apsvērumi ir sīkāk izskaidroti priekšlikuma 1. līdz 4. apsvērumā, kā arī tā 1. pantā. 
Atbilstoši tikko iepriekš minētajam 1. pantam regula „izveido tiesisko regulējumu tiesību 
aktos noteiktās informācijas elektroniskai iesniegšanai saistībā ar preču pārvadāšanu 
Savienības teritorijā [...]”. Tajā ir paredzēti „nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir jāpieņem tiesību aktos noteiktā informācija, ja attiecīgie uzņēmēji 
to iesniedz elektroniski”, un „paredzēti noteikumi tādu pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar 
to, ka attiecīgie uzņēmēji iesniedz elektroniski tiesību aktos noteikto informāciju”. 

Runājot par saturu, I nodaļā jo īpaši noteikta materiālā piemērošanas joma, iekļaujot 
(atsaucoties uz pielikumu) jau spēkā esošos Savienības tiesību aktus, kuros paredzētas tiesību 
noteiktās informācijas prasības, kas attiecas uz priekšlikumu. Priekšlikuma II nodaļā „Tiesību 
aktos noteiktā informācija, kas iesniegta elektroniski” ir noteikts publisko iestāžu pienākums 
pieņemt transporta dokumentus elektroniskā formātā, kā arī tehniskās prasības elektroniskās 
informācijas apstrādei. III nodaļā ar nosaukumu „eFTI platformas un pakalpojumi” ir 
paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par eFTI platformu funkcionalitāti un sertifikācijas 
prasībām, kas ļauj apstrādāt elektronisko informāciju. IV un V nodaļa savukārt attiecas uz 
deleģētajiem un īstenošanas aktiem un nobeiguma noteikumiem.

V - Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana

Paskaidrojuma rakstā Komisija savu juridisko pamatu izvēli pamato šādi: 

„Juridiskais pamats ir paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 91. pantā 
un 192. panta 1. punktā. 

91. pants un attiecīgi 100. panta 2. punkts, kas jāizprot saistībā ar 90. pantu, kurš paredz, ka 
dalībvalstīm jāīsteno kopīga politika transporta jomā, paredz prasību, ka kopīgie noteikumi, 
ko piemēro starptautiskajiem pārvadājumiem uz dalībvalsts teritoriju vai no tās vai tranzītam 
caur vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju, un attiecīgās prasības jūras un gaisa 

7 Paskaidrojuma raksts, 2. lpp.
8 Paskaidrojuma raksts, 6. lpp.
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transportam jānosaka Eiropas Parlamentam un Padomei.

LESD 192. panta 1. punktā, kurš jālasa saistībā ar 191. pantu, noteikts, ka Eiropas 
Parlaments un Padome pieņem lēmumu par to, kā jārīkojas Savienībai, lai sasniegtu mērķi, 
kas ietver cilvēku veselības un vides aizsardzību.”

(a) LESD 91. panta un 110. panta 2. punkta piemērotība

LESD 91. pantā un 100. panta 2. punktā transporta politikas jomā ir paredzēti juridiskie 
pamati attiecīgi pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem, no vienas 
puses, un pārvadājumiem pa jūru un gaisu, no otras puses. 

No priekšlikuma mērķa un satura ir skaidrs, ka LESD 91. pants un 100. panta 2. punkts būtu 
jāuzskata par atbilstīgiem priekšlikuma juridiskajiem pamatiem, un tas attiecas uz iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu transporta nozarē. 

Jāuzsver arī, ka vienlaicīga atsaukšanās gan uz 91. pantu, gan uz 100. panta 2. punktu ir 
pamatota, ciktāl Komisijas priekšlikumā ir izmantota multimodāla pieeja. 

(b)  Nav nepieciešams pievienot LESD 192. panta 1. punktu kā juridisko pamatu

Lai gan iepriekš citētā paskaidrojuma raksta iedaļa ir paredzēta, lai pamatotu LESD 192. 
panta 1. punkta kā juridiskā pamata izmantošanu, tajā tomēr nav skaidri norādīts, kāpēc šā 
juridiskā pamata pievienošana patiešām būtu nepieciešama. 

Patiešām, vairākas atsauces paskaidrojuma rakstā ietver norādes, saskaņā ar kurām papīra 
dokumentu aizstāšana ar elektroniskiem dokumentiem, šķiet, ir labvēlīga videi9. 

Tomēr, neraugoties uz priekšlikuma iespējamo pozitīvo ietekmi uz vidi, ir acīmredzams, ka 
priekšlikuma galvenais mērķis nav vides aizsardzība. Tādējādi vides aizsardzība var būt tikai 
likumdošanas instrumenta papildu ietekme. Šā iemesla dēļ nav nepieciešams pievienot LESD 
192. panta 1. punktu kā juridisko pamatu.

Alternatīvi var uzskatīt, ka priekšlikuma darbības joma ietver informācijas prasības, kas 
noteiktas dažādos spēkā esošos Savienības tiesību aktos (sk. priekšlikuma 1. panta 2. punktu). 
Minētie tiesību akti ir balstīti uz juridisko pamatu, kas reglamentē transportu, izņemot 
Savienības tiesību aktus par atkritumu sūtījumiem, kuru pamatā ir [tagad] LESD 192. panta 1. 
punkts10. Lai gan ir skaidrs, ka pašā priekšlikumā ir elementi, kas norāda, ka šis fakts 
neattiecas uz juridiskā pamata izvēli. Patiešām, saskaņā ar 5. un 6. apsvērumu: “(5) Tādējādi 
jānosaka pienākums dalībvalstu iestādēm pieņemt elektroniski iesniegtu informāciju visos 
gadījumos, kad uzņēmējiem jāiesniedz kāda informācija, lai pierādītu atbilstību prasībām, 
kas noteiktas ar Līguma Trešās daļas VI sadaļu vai, ņemot vērā situāciju līdzību, ar 
Savienības tiesību aktiem par atkritumu sūtījumiem. [...]. (6) Tā kā šīs regulas nolūks ir tikai 
atvieglot informācijas iesniegšanu, jo īpaši elektroniskā veidā, tā nedrīkst ietekmēt Savienības 
vai valstu tiesību normas, kas paredz tiesību aktos noteiktās informācijas saturu, jo īpaši tā 

9 Sk., piemēram, paskaidrojuma rakstu, 11. lpp.: „rēķinot vidēji 1–5 eksemplārus katram dokumentam vienā 
sūtījumā (un tie vairs netiks izdrukāti), tiks ietaupīti aptuveni 2–8 miljardi papīra lapu jeb 180–900 tūkstoši koku 
katru gadu.”
10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV 
L 190, 12.7.2006., 1. lpp.). 
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nedrīkst izvirzīt nekādas prasības papildus tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām 
[...]”. Tādējādi priekšlikums negroza nevienu tiesību aktu, kas balstīts uz vides juridisko 
pamatu, bet koncentrējas uz atkritumu pārvadājumu transportēšanas aspektu. Tāpēc vides 
elementi, ja tādi ir, neapšaubāmi ir papildu elementi priekšlikuma galvenajam transporta 
komponentam11.

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, priekšlikuma pareizais juridiskais pamats ir LESD 91. pants un 
100. panta 2. punkts. Nav nepieciešams pievienot LESD 192. panta 1. punktu kā juridisko 
pamatu. Līdz ar to ir pareizi atsaucē svītrot atsaukšanos uz pēdējo minēto pantu.

Grozījumi, kas pieņemti pēc iestāžu sarunām par šo dokumentu, neliek apšaubīt iepriekš 
minētos secinājumus.

VI - Secinājums un ieteikums

 Juridiskā komiteja 2020. gada 9. janvāra sanāksmē ar 21 balsi “par”, nevienu “pret” un 1 
atturoties12 attiecīgi nolēma ieteikt Transporta un tūrisma komitejai saglabāt 91. pantu un 
100. Panta 2. Punktu kā ierosinātā regulējuma juridisko pamatu.

Ar cieņu

Lucy Nethsingha

11 NB! Saskaņā ar judikatūru pat formāliem grozījumiem tiesību aktā, kas balstīts uz konkrētu juridisko pamatu, 
nav vajadzīgs, lai likumdevējs grozījumu aktu pamatotu uz grozītā tiesību akta juridisko pamatu.
12 Galīgajā balsošanā piedalījās: Lucy Nethsingha (priekšsēdētāja), Marion Walsmann (priekšsēdētājas 
vietniece), Ibán García Del Blanco (priekšsēdētājas vietnieks), Raffaele Stancanelli (priekšsēdētājas vietnieks), 
Franco Roberti (atzinuma sagatavotājs), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, 
Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (József Szájer aizstājēja 
saskaņā ar Reglamenta 209.panta 7. punktu), Bettina Vollath un Axel Voss.
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