
AL\1086589LV.doc PE576.992v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Juridiskā komiteja
Priekšsēdētājs

19.2.2016

Pavel Svoboda
Juridiskās komitejas
priekšsēdētājam
BRISELĒ

Temats: Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai 
dalībvalstis Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par 
atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu 
pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot 
attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās 
[2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-0410/2015)

Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2015. gada 17. decembra vēstuli Padome pieprasīja Parlamentam sniegt piekrišanu 
iepriekš minētājam Padomes lēmuma priekšlikumam.1 Lai Padome mainītu priekšlikuma 
juridisko pamatu, Juridiskā komiteja, kura ir arī par ierosināto lēmumu atbildīgā komiteja, 
2016. gada 28. janvāra sanāksmē nolēma saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu pēc 
savas iniciatīvas izvērtēt jautājumu par ierosinātā Padomes lēmuma juridiskā pamata 
atbilstību. 

Komisija 2015. gada 22. jūnijā iesniedza priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai 
dalībvalstis Savienības vārdā ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma 
atlīdzināšanu saistībā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu 
un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās 
(turpmāk "Padomes priekšlikums par 2010. gada protokola ratifikāciju un pievienošanos tam" 
vai "Padomes lēmums").2 Šis priekšlikums ir pamatots uz Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (turpmāk "LESD") 192. pantu un 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu. 
Saskaņā ar LESD 192. pantu un 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu nolīgumus, 
kas attiecas uz jomām, kurām piemēro parasto likumdošanas procedūru vai kurām piemēro 

1 Sk. 13806/15
2 COM(2015) 304 final.  
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īpašu likumdošanas procedūru, kurai nepieciešama Parlamenta piekrišana, pieņem Padome 
pēc tam, kad tiek saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana. LESD 192. panta 1. punkts ir daļa 
no XX sadaļas par vidi un ar to Eiropas Parlamentam un Padomei ļauts, rīkojoties saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru, pieņemt pasākumus, lai sasniegtu 191. pantā minētos 
mērķus.

Padome 2015. gada 1. decembrī publicēja priekšlikumu Padomes lēmumam par 2010. gada 
protokola ratifikāciju un pievienošanos tam, un šis priekšlikums ir pamatots ar LESD 
100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu. LESD 100. panta 
2. punkts ir daļa no VI sadaļas par transportu un ar to Eiropas Parlamentam un Padomei ļauts, 
rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, pieņemt attiecīgus noteikumus saistībā 
ar jūras transportu un gaisa transportu. 

I. Vispārīga informācija

Atbildība un kompensācija par kaitējumu, kas radies konkrēta veida kuģniecības darbībā, 
starptautiskā līmenī ir reglamentēta vairākās Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
konvencijās, kuru pamatā ir tie paši galvenie principi. Šie principi ir šādi: kuģa īpašnieka 
stingra atbildība, obligāta apdrošināšana, lai segtu kaitējumu trešām personām, no kaitējuma 
cietušo personu tiesības iesniegt regresa prasījumu pret apdrošinātāju, atbildības ierobežošana 
un naftas un bīstamu un kaitīgu vielu (turpmāk "HNS") gadījumā īpašs kompensācijas fonds, 
kurš maksā par kaitējumu, ja tas pārsniedz kuģa īpašnieka atbildības ierobežojumu.

1996. gada Starptautiskā konvencija par atbildību un kaitējuma atlīdzināšanu saistībā ar 
bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru (turpmāk — "1996. gada HNS konvencija") ir 
pēdējā Starptautiskās Jūrniecības organizācijas konvencija, kurā ir runa par atbildību un kura 
valstīm vēl jāratificē, lai tā varētu stāties spēkā. 1996. gada HNS konvencijas 2010. gada 
protokolā (turpmāk — "2010. gada protokols") ir paredzēti nepieciešamie grozījumi, ar 
kuriem novērš 1996. gada HNS konvencijā identificētās problēmas. 2010. gada protokolu un 
ar šo protokolu grozītās Konvencijas noteikumus saskaņā ar minētā protokola 2. un 18. pantu 
lasa, interpretē un piemēro kopā kā vienotu instrumentu. Ja valsts paraksta, ratificē vai pieņem 
2010. gada protokolu, saskaņā ar protokola 20. panta 8. punktu tiek anulēta attiecīgās valsts 
1996. gada HNS konvencijas parakstīšana vai ratifikācija. Valstis, kuras ratificē minēto 
protokolu, piekrīt uzņemties saistības, kas paredzētas 2010. gada HNS konvencijas 
konsolidētajā redakcijā kā vienotā, konsolidētā Konvencijas instrumentā, kurš stāsies spēkā, 
tiklīdz stāsies spēkā 2010. gada protokols.

Tā kā Konvencijas vai Protokola tekstā nav iekļauta Reģionālās ekonomiskās integrācijas 
organizācijas klauzula, dalībvalstis noslēdz šo starptautisko nolīgumu Savienības interesēs. 
Tādējādi ar ierosināto Padomes lēmumu dalībvalstis tiks pilnvarotas Savienības vārdā ratificēt 
2010. gada HNS protokolu vai pievienoties tam, un uz tām attieksies 2010. gada HNS 
konvencijas noteikumi.

II. Attiecīgie Līguma panti

Komisijas priekšlikumā kā tā juridiskais pamats tiek norādīts LESD piektās daļas "Savienības 
ārējā darbība" 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punkts saistībā ar LESD trešās daļas 
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"Savienības iekšpolitika un rīcība" 192. pantu, un tie ir šādi (izcēlums pievienots): 

218. pants
(bijušais EKL 300. pants)

[...]

6. Padome pieņem lēmumu par nolīguma slēgšanu pēc nolīguma sarunu vadītāja 
priekšlikuma.
Izņemot gadījumus, kad nolīgumi attiecas vienīgi uz kopējo ārpolitiku un drošības politiku, 
Padome lēmumu par nolīgumu noslēgšanu pieņem:

(a) ar Eiropas Parlamenta piekrišanu šādos gadījumos:

[...]

(v) slēdzot nolīgumus jomās, kurās vai nu piemēro parasto likumdošanas 
procedūru, vai arī īpašu likumdošanas procedūru, kad ir nepieciešama 
Eiropas Parlamenta piekrišana.

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.

[...]

LESD 191. panta teksts ir šāds (pasvītrojums pievienots):

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.

2. Savienības politika attiecībā uz vidi tiecas panākt augsta līmeņa aizsardzību, ievērojot 
dažādu Savienības reģionu stāvokļa atšķirības. Tā pamatojas uz piesardzības un preventīvās 
darbības principu, uz principu, ka videi nodarīts kaitējums jālabo, pirmām kārtām novēršot tā 
cēloni, un uz principu, ka maksā piesārņotājs.

[...]
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Ierosinātais Padomes lēmums ir pamatots uz LESD 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta 
v) punktu un LESD 100. panta 2. punktu, kurš ir šāds (izcēlums pievienots): 

100. pants
(bijušais EKL 80. pants)

[...]

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.

III. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka: "Kopienas (tagad Savienības) pasākuma juridiskais 
pamats jāizvēlas, balstoties uz objektīviem faktoriem, ko var tiesiski kontrolēt; būtiskākie tādi 
faktori ir attiecīgā pasākuma mērķis un saturs1. Tādēļ attiecīgā akta atcelšanu var pamatot ar 
nepareiza juridiskā pamata izvēli.2

Attiecībā uz vairākiem juridiskajiem pamatiem — ja, izvērtējot tiesību aktu, tiek secināts, ka 
tam ir divi mērķi vai tas attiecas uz divām jomām, un ja vienu no mērķiem vai jomām var 
atzīt par galveno vai svarīgāko, bet otru par pakārtotu, tad attiecīgais tiesību akts ir jābalsta 
tikai uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, kas atbilst galvenajam vai būtiskajam mērķim vai 
jomai.3 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 dažādiem atbilstošiem juridiskiem pamatiem.4

IV. Ierosinātā Padomes lēmuma un 2010. gada HNS konvencijas mērķis un saturs

Kā uzsvērts iepriekš, ierosinātā Padomes lēmuma mērķis ir pilnvarot dalībvalstis Savienības 
vārdā ratificēt 2010. gada HNS protokolu vai pievienoties tam, un rezultātā tām būs saistoši 
2010. gada HNS konvencijas noteikumi. 

 Jo īpaši ierosinātā Padomes lēmuma 1. pantā noteikts, ka dalībvalstis tiks pilnvarotas 
Savienības interesēs ratificēt 2010. gada HNS konvencijas 2010. gada HNS protokolu vai 
pievienoties tam. Lēmuma 2. un 3. pantā noteikti pasākumi, kuri dalībvalstīm būtu jāveic, lai 
ratificētu 2010. gada protokolu un izveidotu sistēmu ziņošanai par kontributīvajām kravām 
attiecībā uz HNS. Lēmuma 4. un 5. pantā ir iekļauti nobeiguma noteikumi attiecībā uz 

1 Lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp. 45. punkts un lieta C-130/10, 
Parlaments/Padome, [2012], Krājums, 42. punkts un tajos citētā judikatūra.
2 Atzinums Nr. 2/00 par Kartahenas protokolu, [2001], Recueil, I–9713. lpp., 5. punkts.
3 Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un 
Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp., 49. punkts un tajā citētā judikatūra; lieta C-490/10, Komisija/Padome, 
EU:C:2012:525, 45. punkts; lieta C-155/07, Parlaments/Padome, [2008], Krājums, I-08103. lpp., 34. punkts.
4 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, [2003], Recueil, I-08913. lpp., 40. punkts; lieta C-411/178, 
Komisija/ Parlaments un Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp., 47. punkts. Lieta C-178/178, Komisija/ Eiropas 
Parlaments un Padome, [2006], Krājums, I-107. lpp., 43.–56. punkts. 
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lēmuma spēkā stāšanās datumu un tā adresātiem, proti, dalībvalstīm. 

Attiecībā uz 2010. gada HNS konvencijas mērķi un saturu Parlamenta Juridiskā dienesta 
sagatavotajā dienesta vēstulē ir apstiprināts, ka:1

"2010. gada HNS konvencijas mērķis ir nodrošināt atbilstīgu, ātru un efektīvu 
kompensāciju par zaudējumu vai kaitējumu, personām, īpašumam un videi, kas 
radušies bīstamu un kaitīgu vielu jūras pārvadājumu rezultātā. Konvencijā ietverts 
gan kaitējums piesārņojuma rezultātā, gan kaitējums, kuru izraisījusi citi 
apdraudējumi, piemēram, degšana vai eksplozija. Tās saturs attiecas uz atbildības 
jautājumiem par kaitējumu personām, īpašumam un videi, par kompensāciju šāda 
kaitējuma gadījumos, kuru veic Starptautiskais bīstamu un kaitīgu vielu fonds, kā arī 
uz noteikumiem par sūdzībām un prasībām,  [...]." 

Jo īpaši 3. panta a) punkts attiecas uz kaitējumu, kas var būt gan kaitējums videi, gan ar vidi 
nesaistīts kaitējums. 3. panta b) punkts attiecas uz kaitējumu videi, savukārt 3. panta c) punkts 
attiecas uz kaitējumu, kas nav saistīts ar vidi, bet 3. panta d) punkts attiecas uz pasākumiem, 
lai novērstu vai mazinātu kaitējumu videi vai ar vidi nesaistītu kaitējumu. Pēc vispārīgo 
noteikumu izklāstīšanas Konvencijas 1.–6. pantā, tajā paredzēti: II sadaļas (7.–12. pants) 
noteikumi par atbildību kaitējuma gadījumā, uz kuru attiecas Konvencijas piemērošanas 
joma; III sadaļas (13.–36. pants) noteikumi par kompensāciju, ko veic Starptautiskais bīstamu 
un kaitīgu vielu fonds (HNS fonds) šāda kaitējuma gadījumos; IV sadaļas (37.–42. pants) 
noteikumi par sūdzībām un prasībām šāda kaitējuma gadījumos.2 V un VI sadaļa attiecas uz 
pārejas noteikumiem un nobeiguma klauzulām. 

V. Atbilstošā juridiskā pamata noteikšana

Kā norādīts iepriekš, ES akta juridiskais pamats jāizvēlas, pamatojoties uz objektīviem 
faktoriem, kurus var pārbaudīt tiesā, un tajos jo īpaši ietilpst šāda akta mērķis un saturs. 
Turklāt balstīšanās uz diviem juridiskajiem pamatiem nav pieļaujama, ja procedūras, kas 
paredzētas vienam vai otram pamatam, nav saderīgas un/vai ja abu šo juridisko pamatu 
saistīta izmantošana var skart Parlamenta tiesības. Gan Padomes ierosinātais LESD 100. panta 
2. punkts, gan Komisijas ierosinātais LESD 192. panta 1. punkts nosaka jebkādai Eiropas 
Parlamenta un Padomes rīcībai parasto likumdošanas procedūru un attiecīgi paredz 
noteikumus transporta un vides jomās. Vēl jo vārāk — tā kā ierosinātā Padomes lēmuma 
mērķis ir pilnvarot dalībvalstis ratificēt 2010. gada HNS protokolu vai pievienoties tam, kā 
rezultātā tām būs saistoši 2010. gada HNS konvencijas noteikumi, un savukārt šīs konvencijas 
mērķis ir nodrošināt atbilstīgu, ātru un efektīvu kompensāciju par zaudējumu vai kaitējumu, 
personām, īpašumam un videi, kas radušies bīstamu un kaitīgu vielu jūras pārvadājumu 
rezultātā, var secināt, ka vides aspektu nekādā gadījumā nevar uzskatīt "tikai par pakārtotu". 
Tādējādi šķiet, ka 2010. gada konvencijai ir vairāki savstarpēji saistīti mērķi un elementi. No 
vienas puses, tās mērķis ir paredzēt principu par to, ka maksā piesārņotājs, un principu, ka 
būtu jāveic preventīvi pasākumi gadījumā, ja tiek nodarīts kaitējums videi, un tajā iekļauti 
noteikumi par atbildību un kompensāciju kaitējuma videi nodarīšanas gadījumā. No otras 
puses, lēmuma mērķis ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas aizgādniecībā noslēgtās 
Konvencijas spēkā esamība, ar kuru paredzēts regulēt kaitējumu, kas radies transportēšanas pa 

1 SJ-0066/16, 3. lpp.
2 Attiecībā uz IV sadaļu iesniegts atsevišķs priekšlikums Padomes lēmumam.
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jūru rezultātā, tostarp ar vidi nesaistītu kaitējumu transportēšanas pa jūru rezultātā, kā arī 
novērst un mazināt šādu kaitējumu. Tajā pašā par sevi ir iekļauti noteikumi par atbildību un 
kompensāciju ar vidi nesaistīta kaitējuma nodarīšanas gadījumā.

Rezultātā un atbilstoši Tiesas judikatūrai var secināt, ka ierosinātais Padomes lēmums būtu 
jāpamato uz LESD 100. panta 2. punktu un LESD 192. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 
6. punkta a) apakšpunkta v) punktu.

VI. Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, tā kā ierosinātā Padomes lēmuma mērķis ir pilnvarot 
dalībvalstis Savienības vārdā ratificēt 2010. gada HNS protokolu vai pievienoties tam, un 
rezultātā padarīt tām saistošus 2010. gada HNS konvencijas noteikumus, kā arī uzskatot, ka šī 
konvencija attiecas ne tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar kaitējumu videi (ieviešot principus, 
ka būtu jāveic  preventīvi pasākumi un ka būtu jāmaksā piesārņotājam), bet arī uz 
gadījumiem, kad nodarītais kaitējums nav saistīts ar vidi, pārvadājot dažādas vielas ar jūras 
transportu, priekšlikuma atbilstīgie juridiskie pamati ir LESD 100. panta 2. punkts, 192. panta 
1. punkts un 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punkts. 

Juridiskā komiteja 2016. gada 17. februāra sanāksmē vienprātīgi1 nolēma, ka pareizais 
juridiskais pamats ierosinātajam Padomes lēmumam ir LESD 100. panta 2. punkts, 192. panta 
1. punkts un 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punkts.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

1 Galīgajā balsošanā piedalījās šādi komitejas locekļi: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Kostas 
Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


