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Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2020. gada 13. jūlija vēstuli1 Jūs saskaņā ar Reglamenta 40. panta 2. punktu lūdzāt 
Juridiskās komitejas atzinumu par juridiskā pamata piemērotību Komisijas priekšlikumam 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par 
Savienības civilās aizsardzības mehānismu.2

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 2. septembra sanāksmē.

I - Vispārīga informācija

Komisijas priekšlikuma pamatā ir LESD 196. pants un 322. panta 1. punkta a) apakšpunkts. 

Lūgums ir izteikts attiecībā uz grozījumu, ko referents iesniedzis ENVI komitejas sanāksmē, 
svītrojot atsauci uz LESD 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu un saskaņā ar ENVI komitejas 
vēstuli  balstoties uz „tehniskiem apsvērumiem un jo īpaši uz to, ka šis pants attiecas uz 
finanšu noteikumu pieņemšanu, pieņemot regulas, un tādēļ nešķiet piemērojams lēmumam”.

Pirms šā priekšlikuma, kas tika pieņemts 2020. gada jūnijā, Komisija 2019. gada martā 
pieņēma priekšlikumu lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības 
civilās aizsardzības mehānismu, kura pamatā bija tikai LESD 196. pants. ENVI komiteja 

1 D 307296
2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par 

Savienības civilās aizsardzības mehānismu (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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ziņojumu par šo priekšlikumu pieņēma 2020. gada martā. Komisija paskaidrojuma rakstā 
norāda, ka „šā priekšlikuma pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes līdz šim panāktais 
progress Komisijas priekšlikuma COM(2019) 125 final izskatīšanā un apspriešanā”.  Saskaņā 
ar Komisijas priekšlikuma finanšu pārskatu „[ar] lēmumu groza esošu darbību (Savienības 
mehānismu) un tas ir jāizskata paralēli izskatāmajam priekšlikumam, ar ko groza arī 
Savienības mehānismu, kuru Komisija pieņēma 2019. gadā”. 

Atbildot uz ENVI komitejas bažām par to, vai ir lietderīgi iekļaut LESD 322. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu kā ierosinātā lēmuma juridisko pamatu, kas tiek apšaubīts, iesniedzot 
grozījumu, ar ko svītro šo pantu, šajā paziņojumā tiek izvērtēta tikai LESD 322. panta 1. 
punkta a) apakšpunkta kā juridiskā pamata piemērotība.

II - Attiecīgais Līguma pants

Saskaņā ar II sadaļu par „Finanšu noteikumiem”:

322. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

1. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu pieņem:

a) finanšu noteikumus, kuros jo īpaši nosaka budžeta apstiprināšanas un īstenošanas, kā arī 
aprēķinu uzrādīšanas un revīzijas procedūru.

III — EST judikatūra par juridiskā pamata izvēli

Jautājumu par atbilstīgo juridisko pamatu Tiesa tradicionāli ir uzskatījusi par pamatjautājumu, 
jo ar to tiek nodrošināta kompetences piešķiršanas principa (LES 5. pants) ievērošana un 
noteikta Savienības kompetences iedaba un darbības joma.3  Juridiskā pamata izvēle tāpēc 
nedrīkst būt patvaļīga. Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru, izvēloties juridisku pamatu 
Savienības tiesību aktam, jāvadās pēc objektīviem, juridiski pārskatāmiem faktoriem, tostarp 
pēc pasākuma mērķa un satura.4 Tiesa arī uzskata, ka nav iespējams noteikt tiesību akta 
juridisko pamatu, ņemot vērā juridisko pamatu, kas izmantots, lai pieņemtu citus Savienības 
tiesību aktus, kuriem dažos gadījumos varētu būt līdzīgas iezīmes.5 Tāpēc nepareiza juridiskā 
pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta atcelšanai. 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, nav nozīmīgi no pareizā 
juridiskā pamata noteikšanas viedokļa.6 

Principā būtu jāizvēlas tikai viens piemērots juridiskais pamats. 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 sastāvdaļa.7 

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 Sk. spriedumu lietā C-338/86 Beļģija/Komisija, 1988., Recueil, I–04829, 29. punkts un spriedums lietā C-
533/05 Itālija/Komisija, 2008., Krājums, I–0000, 106. punkts.
6 Spriedums lietā C-269/97, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2000:183, 44. punkts.
7 Spriedums lietā C-137/12, Komisija/Padome, ECLI: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, 
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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.8 Tomēr tas būtu 
iespējams tikai tad, ja procedūras, kas paredzētas attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem, nav 
savstarpēji nesaderīgas un neapdraud Eiropas Parlamenta tiesības.9 Turklāt izvēlētajam 
pasākumam ir jāatbilst paredzētajam tiesību akta veidam, ja tas ir noteikts Līgumā. 

IV — 322. panta 1. punkta a) apakšpunkta kā juridiskā pamata piemērotība 

LESD 322. panta 1. punkta a) apakšpunkts, kas izmantots kā juridiskais pamats, paredz īpaša 
veida leģislatīvo aktu, šajā sakarībā nepiešķirot ES likumdevējam nekādu rīcības brīvību. 
Pirms izvērtēt, vai LESD 322. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ņemot vērā priekšlikuma mērķi 
un saturu, varētu būt piemērots juridiskais pamats, ir jānorāda, ka 322. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā ir paredzēta parastā likumdošanas procedūra un noteikts, ka akts ir jāpieņem 
kā regula. Šajā konkrētajā gadījumā ierosinātā akta veids ir lēmums, tāpat kā attiecībā uz 
leģislatīvo aktu, kuru ir paredzēts grozīt. Tāpēc, pamatojoties uz formāliem iemesliem, 
ierosinātā akta veids nav saderīgs ar 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Tādēļ nav nepieciešams sīkāk izvērtēt, vai, ņemot vērā priekšlikuma mērķi un saturu, 322. 
panta 1. punkta a) apakšpunkts ir piemērots juridiskais pamats un vai to varētu izmantot kā 
divkāršu pamatu kopā ar LESD 196. pantu. 

V — Secinājums un ieteikums

Neskarot jebkādu novērtējumu par to, vai ierosinātais pasākums, ņemot vērā ierosinātā 
pasākuma mērķi un saturu, ir pareizi balstīts tikai uz 196. pantu vai arī tam būtu jābalstās uz 
diviem vai vairākiem juridiskajiem pamatiem, šķiet pietiekami norādīt, ka, ņemot vērā tiesību 
akta grozījumu priekšlikumam (lēmumam) izvēlēto veidu, LESD 322. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts formāli nešķiet piemērots juridiskais pamats tāda lēmuma priekšlikumam, ar 
ko groza Lēmumu par Savienības civilās aizsardzības mehānismu, jo tas paredz pieņemt 
regulu, bet attiecīgais grozījumu akts ir lēmums.

Juridiskā komiteja savā 2020. gada 2. septembra sanāksmē attiecīgi vienbalsīgi10 nolēma 
ieteikt Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai par minētās regulas 
juridisko pamatu norādīt LESD 322. panta 1. Punkta a) apakšpunktu. 

Ar cieņu,

ECLI:EU:C:2012:525, 45. punkts; Parlaments/Padome, lieta C 155/07, ECLI:EU:C:2008:605, 34. punkts.
8 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. 
9 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.
10 Galīgajā balsošanā piedalījās: Adrián Vázquez Lázara (priekšsēdētājs), Ibán García Del Blanco (priekšsēdētāja 
vietnieks), Raffaele Stancanelli (priekšsēdētāja vietnieks), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen 
Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, 
Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
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