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Temats: Atzinums par juridisko pamatu tāda Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma 
priekšlikumam, ar ko Francijai piešķir pilnvaras risināt sarunas par nolīgumu, ar 
kuru papildina tās spēkā esošo divpusējo līgumu ar Apvienoto Karalisti par 
Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti 
koncesionāri (COM(2020)0622 – C9-0211/2020 – 2020/0160(COD))

Cienījamā priekšsēdētāja!

2020. gada 15. septembra1 vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 40. panta 2. punktu lūdzat 
Juridisko komiteju sniegt atzinumu par tā Komisijas lēmuma priekšlikuma juridiskā pamata 
atbilstību, ar ko Francijai piešķir pilnvaras risināt sarunas par nolīgumu, ar kuru papildina tās 
spēkā esošo divpusējo līgumu ar Apvienoto Karalisti par Lamanša pastāvīgā savienojuma 
būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri, un jo īpaši to, lai tiktu svītrota 
atsauce uz LESD 2. panta 1. punktu, kuru Komisija pievienoja sava priekšlikuma 
labojumam.2 

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 28. septembra sanāksmē.

I - Vispārīga informācija

Komisija savā labojumā papildus LESD 91. pantam kā priekšlikuma juridiskajam pamatam 
iekļāva atsauci uz 2. panta 1. punktu. 

Tādēļ Transporta un tūrisma komiteja lūdz Juridisko komiteju izvērtēt, vai ir lietderīgi LESD 

1 D 202016.
2 2020. gada 27. jūlija priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Francijai piešķir pilnvaras 
risināt sarunas par nolīgumu, ar kuru papildina tās spēkā esošo divpusējo līgumu ar Apvienoto Karalisti par 
Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri (COM/2020/622 
final), un kas grozīts ar 2020. gada 14. septembra COM/2020/622 final/2. 
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91. pantam kā priekšlikuma juridisko pamatu pievienot arī 2. panta 1. punktu.

II - Attiecīgie Līguma panti

Līguma par Eiropas Savienības darbību attiecīgajos noteikumos ir teikts:

“2. panta 1. punkts

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.

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) Jebkurus 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

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 raksturu un darbības jomu.3 

Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru, izvēloties juridisku pamatu Savienības tiesību aktam, 
ir jāvadās pēc objektīviem, juridiski pārskatāmiem faktoriem, tostarp pēc pasākuma mērķa un 
satura4. 

Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var kalpot par attiecīgā akta atcelšanas pamatu. Šajā 
sakarībā iestādes vēlme aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļi, kādos 

3 Atzinums 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5. punkts.
4 Sk. spriedumu lietā C-411/06, Komisija/Parlaments un Padome, 2009. gada 8. septembris, EU:C:2009:518, 
45. punkts.
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tiesību akts ir pieņemts, kā arī darbs, kas tiesību akta tvēruma ir paveikts citos aspektos, no 
pareizā juridiskā pamata noteikšanas viedokļa nozīmīgi nav5. 

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, 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 tiesības8.

Ierosinātā priekšlikuma mērķis un saturs

Ar 1986. gada 12. februārī Kenterberijā parakstīto Līgumu starp Franciju un Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un 
ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri (turpmāk “Kenterberijas līgums”), tika izveidota 
Starpvaldību komisija, kuras uzdevums ir pārraudzīt visus jautājumus, kas ir saistīti ar 
Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju. Līdz pārejas perioda beigām, 
kas ir noteikts ar Līgumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, 
Starpvaldību komisija ir uzskatāma par valsts drošības iestādi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 3. panta 7. punkta nozīmē, kas ir kompetenta Lamanša 
pastāvīgā savienojuma jautājumā un kā tāda tā piemēro Savienības tiesības, kurās ir 
reglamentēta dzelzceļa drošība un sadarbspēja. Pēc pārejas perioda beigām Starpvaldību 
komisija būs uzskatāma par struktūru, ko ir izveidojusi dalībvalsts un trešā valsts, un 
Savienības tiesību akti vairs nebūs piemērojami Lamanša pastāvīgā savienojuma daļai, kas ir 
Apvienotās Karalistes jurisdikcijā. Lai nodrošinātu Lamanša pastāvīgā savienojuma drošu un 
efektīvu darbību, būtu vēlama vienota atbildīgā drošības iestāde, kas visai infrastruktūrai 
piemērotu vienu un to pašu noteikumu kopumu. 

Priekšlikuma mērķis ir pilnvarot Franciju risināt sarunas ar Apvienoto Karalisti par nolīgumu, 
kas papildinātu Kenterberijas līgumu un nodrošinātu Lamanša pastāvīgā savienojuma drošu 
un efektīvu darbību, saglabājot Starpvaldību komisiju kā vienoto drošības iestādi un 
garantējot, ka minētais savienojums arī turpmāk atbildīs Savienības tiesību aktu normām, kas 
ir piemērojamas valstu drošības iestādēm, tostarp tā daļā, kas atrodas Apvienotās Karalistes 
jurisdikcijā. 

Šā priekšlikuma mērķis ir pilnvarot Franciju risināt sarunas par starptautisku nolīgumu ar 
Apvienoto Karalisti par dzelzceļa drošības noteikumu piemērošanu Lamanša pastāvīgajā 
savienojumā, un tajā tiek noteiktas konkrētas prasības, kurām ierosinātajam nolīgumam ir 

5 Spriedums lietā Komisija/Padome, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, 44. punkts.
6 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, 
ECLI:EU:C:2012:525, 45. punkts; Parlaments/Padome, lieta C 155/07, ECLI: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, EU:C:2006:4, 43.–56. punkts. 
8 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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jāatbilst, piemēram, Starpvaldību komisijas pienākums piemērot Savienības noteikumus par 
dzelzceļa drošību un sadarbspēju.

Priekšlikuma 2. pantā ir paredzētas normas par Komisijas iesaistīšanos jaunā nolīguma sarunu 
procesā. Priekšlikumā ir paredzēts, ka Komisija pieņem lēmumu par to, vai ir izpildītas 
1. pantā noteiktās prasības. 

V - Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana

Komisija savā paskaidrojuma rakstā klāsta, ka uz ierosināto nolīgumu ir jāattiecas Savienības 
ekskluzīvai kompetencei (“Šāds nolīgums var ietekmēt jomu, uz kuru lielā mērā attiecas 
Savienības tiesību akti un jo īpaši Direktīva (ES) 2016/7973, Direktīva (ES) 2016/798 un 
Regula (ES) 2016/7964. Tāpēc šāds nolīgums ietilptu Savienības ekskluzīvajā ārējā 
kompetencē”), un tajā ir sniegta atsauce uz 2. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru “Savienība 
drīkst pilnvarot dalībvalstis rīkoties jomās, kurās tai ir ekskluzīva kompetence“. Komisija 
turpina, norādot, ka, ”[ņ]emot vērā šāda pilnvarojuma mijiedarbību ar spēkā esošajiem 
noteikumiem, ko pieņēmis Savienības likumdevējs, ir arī nepieciešams, lai tas šādu 
pilnvarojumu piešķirtu saskaņā ar LESD 91. pantā minēto likumdošanas procedūru.” Pēc tam 
Komisija sadaļā “Juridiskais pamats” norāda, ka “[šā] priekšlikuma juridiskais pamats ir 
LESD 2. panta 1. punkts un 91. pants”.

 (a) LESD 91. panta piemērotība

91. pants nodrošina juridisko pamatu transporta politikas jomā attiecībā uz pārvadājumiem pa 
dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem. Ņemot vērā priekšlikuma mērķi un saturu, ir 
skaidrs, ka priekšlikums ir saistīts ar iekšējā tirgus darbību transporta nozarē. Tādējādi var 
uzskatīt, ka LESD 91. pants ir atbilstīgs priekšlikuma juridiskais pamats. 

(b) Neiespējamība pievienot LESD 2. panta 1. punktu kā juridisko pamatu

Atšķirībā no LESD 91. panta, LESD 2. panta 1. punktu kā juridisko pamatu kvalificēt nevar. 
Faktiski minētajā normā nekādu kompetenci iestādēm pieņemt Savienības tiesību aktu noteikt 
paredzēts nav. Tādēļ to kā juridisko pamatu izmantot nevar. 

Pilnīguma labad var piebilst, ka priekšlikumu 4. apsvērumā ir atgādināts, ka nolīgums ietilpst 
Savienības ekskluzīvajā ārējā kompetencē, un šis apstāklis pamato nepieciešamību pēc 
pilnvarojuma saskaņā ar LESD 2. panta 1. punktu. Konkrētajā gadījumā šāds pilnvarojums 
tiek piešķirts ar leģislatīvu aktu, kas ir pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 
atbilstoši LESD 91. pantam.

VI - Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā priekšlikuma mērķi un saturu, Komisijas priekšlikumu lēmumam, ar ko Francijai 
piešķir pilnvaras risināt sarunas par nolīgumu, ar kuru papildina tās spēkā esošo divpusējo 
līgumu ar Apvienoto Karalisti par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un 
ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri, var balstīt uz tikai LESD 91. pantu, kas ir 
pareizais šā lēmuma juridiskais pamats. 

LESD 2. panta 1. punkts par juridisko pamatu uzskatāms nav, un tāpēc atsauce uz to ir 
jāsvītro.
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2020. gada 28. septembra sanāksmē Juridiskā komiteja ar 24 balsīm “par”, un 1 atturoties9 
nolēma ieteikt Transporta un tūrisma komitejai saglabāt 91. pantu kā vienīgo ierosinātā 
lēmuma juridisko pamatu.

Ar cieņu

Adrián Vázquez Lázara

9 Galīgajā balsošanā piedalījās: Adrián Vázquez Lázara (priekšsēdētājs), Ibán García Del Blanco (priekšsēdētāja 
vietnieks), Raffaele Stancanelli (priekšsēdētāja vietnieks), Marion Walsmann (priekšsēdētāja vietnieks), Manon 
Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Jeanel Paul Garraud Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, 
Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje 
Schreinemacher, József Szájer, Marie Toussaint, Viktor Uspaskich, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara Wolters, 
Javier Zarzalejos un Kosma Złotowski.


