
AL\1196837LV.docx PE645.102v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Juridiskās komitejas
Priekšsēdētāja

20.1.2020

Karimai Delli
Transporta un tūrisma komitejas
priekšsēdētājai
BRISELĒ

Temats: Atzinums par Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, 
ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par 
autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus 
pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas 
reģionos, juridisko pamatu (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 
2019/0107(COD))

Cienījamā priekšsēdētāja!

Ar 2019. gada 13. novembra vēstuli1 Jūsu komiteja saskaņā ar Reglamenta 40. panta 
2. punktu vērsāties pie Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt Komisijas priekšlikuma 
lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par 
autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru 
autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos, juridiskā 
pamata piemērotību.2

Juridiskā komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja savā 2020. gada 9. janvāra sanāksmē.

1 D 315855/ JURI komitejas atzinums par juridisko pamatu saskaņā ar Reglamenta 40. pantu.
2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo 

nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru 
autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos [2019/0107(COD)]. 
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I - Vispārīga informācija

Par priekšlikuma juridisko pamatu Komisija ir izmantojusi LESD 2. panta 1. punktu un 
91. pantu. Padome vispārējā pieejā juridisko pamatu ir grozījusi, svītrojot atsauci uz LESD 
2. panta 1. punktu. 

II - Attiecīgie Līguma panti

Līguma par Eiropas Savienības darbību attiecīgajos noteikumos ir teikts:

“2. pants

1. Ja Līgumos Savienībai ir piešķirta ekskluzīva kompetence kādā konkrētā jomā, tad veikt 
likumdošanas funkciju un pieņemt juridiski saistošus aktus drīkst tikai Savienība; dalībvalstis 
to var darīt pašas tikai tad, ja Savienība tās pilnvarojusi vai tas vajadzīgs Savienības 
pieņemto aktu īstenošanai.

(...)

3. pants

(...) 

2. Savienības ekskluzīvā kompetencē ir arī noslēgt starptautisku līgumu, ja tā slēgšana ir 
paredzēta Savienības leģislatīvajā aktā vai ja tas ir nepieciešams, lai ļautu Savienībai īstenot 
tās iekšējo kompetenci, vai tiktāl, ciktāl līguma slēgšana ietekmē Savienības kopīgos 
noteikumus vai maina to darbības jomu.

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.

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”.

III — EST judikatūra par juridiskā pamata izvēli
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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 jomu.3 

Saskaņā ar Tiesas iedibināto judikatūru, izvēloties juridisku pamatu Savienības tiesību aktam, 
ir jāvadās pēc objektīviem, tiesā pārbaudāmiem faktoriem, tostarp, jo īpaši pēc attiecīgā 
tiesību akta mērķa un satura.4 

Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par attiecīgā akta atcelšanas iemeslu. Šajā 
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, 
no pareizā juridiskā pamata noteikšanas viedokļa nozīmīgi nav.5 

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 sastāvdaļa6. 

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 (citām), 
tad šāds tiesību akts ir jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem juridiskajiem 
pamatiem7, ar nosacījumu, ka procedūras, kas ir noteiktas attiecīgajos juridiskajos pamatos, 
nav nesavienojamas un neierobežo Eiropas Parlamenta tiesības.8

IV. Ierosinātā priekšlikuma mērķis un saturs

Saskaņā ar Nolīguma starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par preču un 
pasažieru dzelzceļa un autotransporta pārvadājumiem (turpmāk “ES nolīgums”)9 kabotāža, 
kas tiek īstenota kā pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, atļauta nav. 

Vācija ir lūgusi Savienībai pilnvarojumu divpusējo nolīgumu ar Šveici grozīt nolūkā minēto 
kabotāžu abu valstu pierobežas reģionos atļaut.

Priekšlikums būtībā ir viena norma, ar ko Vācija tiek pilnvarota grozīt nolīgumu ar Šveici, lai 
attiecīgajos Vācijas un Šveices pierobežas reģionos atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot 
autobusu pārvadājumu pakalpojumus starp abām valstīm, ar nosacījumu, ka netiek 
diskriminēts neviens pārvadātājs, kas ir reģistrēts Savienībā, un netiek kropļota konkurence. 

3 Atzinums 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5. punkts.
4 Sk. lietu C-411/06, Komisija/ Parlaments un Padome, 2009. gada 8. septembris, EU:C:2009:518, 45. punkts.
5 Spriedums lietā C-269/97, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2000:183, 44. punkts.
6 Spriedums lietā C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lietā C-411/06, EU:C:2009:518, 
46. punkts un tajā minētā judikatūra; lietā C 490/10, Parlaments/Padome, EU:C:2012:525, 45. punkts; 
lietā C 155/07, Parlaments/Padome, EU:C:2008:605, 34. punkts.
7 Lieta C-211/01, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2003:452, 40. punkts; lieta C-178/03, Komisija/ Eiropas 
Parlaments un Padome, ECLI:EU:C:2006:4, 43.–56. punkts. 
8 Lieta C-300/89, Komisija/Padome (“Titāna dioksīds”), ECLI:EU:C:1991:244, 17.–25. punkts; lieta C-268/94, 
Portugāle/Padome, ECLI:EU:C:1996:461.
9 Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par preču un pasažieru dzelzceļa un autotransporta 

pārvadājumiem (OV L 114, 30.4.2002., 91. lpp.).
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V - Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana

Attiecībā uz juridiskā pamata izvēli Komisijas paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka:

“[LESD] 3. panta 2. punktā paredzēts, ka “Savienības ekskluzīvā kompetencē ir arī noslēgt 
starptautisku nolīgumu, ja tā slēgšana ir paredzēta Savienības leģislatīvajā aktā vai ja tas ir 
nepieciešams, lai ļautu Savienībai īstenot tās iekšējo kompetenci tiktāl, ciktāl līguma slēgšana 
ietekmē Savienības kopīgos noteikumus vai maina to darbības jomu”. 

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1073/2009 kabotāžas pārvadājumus Savienībā ar konkrētiem 
nosacījumiem drīkst veikt tikai tie pārvadātāji, kam ir Kopienas atļauja. Starptautiskās 
saistības, kas ļauj citiem pārvadātājiem, jo īpaši pārvadātājiem no trešām valstīm, veikt šādas 
darbības, ietekmē iepriekš minēto regulu LESD 3. panta 2. punkta nozīmē.

Turklāt šādas starptautiskās saistības ietekmē arī ES nolīgumu, jo īpaši tā 20. pantu. Tās nav 
atļautas ar minētā panta 1. punktu, izņemot gadījumus, kas ir noteikti 2. punktā.  

Līdz ar to saistības, piemēram, tās, kuras plāno uzņemties Vācija, ir Savienības ekskluzīvajā 
kompetencē. Tomēr saskaņā ar LESD 2. panta 1. punktu Savienība drīkst pilnvarot 
dalībvalstis rīkoties jomās, kurās tai ir ekskluzīva kompetence. 

Šā priekšlikuma mērķis ir pilnvarot Vāciju grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici 
par autotransportu nolūkā atļaut kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru 
autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu attiecīgajos pierobežas reģionos 10

Pamatojoties uz to, Komisija secināja, ka “šā priekšlikuma juridiskais pamats ir LESD 
2. panta 1. punkts un 91. pants”.11

(a) LESD 91. panta piemērotība

91. pants ir uzskatāms par tādu tiesību aktu juridisko pamatu, ar kuriem reglamentē transporta 
politikas jomu attiecībā uz pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem 
ūdensceļiem. Ņemot vērā priekšlikuma mērķi un saturu, ir nepārprotami jāsecina, ka 
priekšlikums ir saistīts ar iekšējā tirgus darbību transporta nozarē. Tādējādi ir jāpieņem, ka 
priekšlikuma atbilstīgais juridiskais pamats ir LESD 91. pants. 

(b) LESD 2. panta 1. punkta kā juridiskā pamata pievienošanas neiespējamība

Vienlaikus LESD 2. panta 1. punktu par juridisko pamatu uzskatīt nevar. Faktiski minētā 
norma kompetences deleģējumu iestādēm pieņemt Savienības aktu neparedz. Tādēļ to kā 
juridisko pamatu izmantot nevar. 

Pilnīguma labad var piebilst, ka priekšlikumu 5. apsvērumā ir pareizi atgādināts, ka 
“[Starptautiskās saistības, kas ļauj trešo valstu pārvadātājiem, kuriem nav licences, veikt 
kabotāžas pārvadājumus] ir Savienības ekskluzīvā ārējā kompetencē. Dalībvalstis var risināt 
sarunas vai uzņemties šādas saistības tikai tad, ja Savienība tās ir pilnvarojusi saskaņā ar 
LESD 2. panta 1. punktu”. 

10 Sk. paskaidrojuma raksta 2. lappusi.
11 Sk. paskaidrojuma raksta 3. lappusi.
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Konkrētajā gadījumā šāds pilnvarojums ir piešķirts ar leģislatīvu aktu, kas ir pieņemts saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru atbilstoši LESD 91. pantam.

VI - Secinājums un ieteikums

Sanākot kopā 2020. gada 9. janvāra sanāksmē, Juridiskā komiteja ar 21 balsi “par”, nevienu 
“pret” un vienam atturoties12 attiecīgi nolēma ieteikt Transporta un tūrisma komitejai kā 
vienīgo ierosinātā lēmuma juridisko pamatu izvēlēties 91. pantu.

Ar cieņu,

Lucy Nethsingha 

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.


