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Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (COM(2008)414) 

Godātais priekšsēdētāj!

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētājs 2009. gada 
29. janvāra vēstulē saskaņā ar Reglamenta 35. pantu lūdzis Juridisko komiteju sniegt 
atzinumu par iepriekš minētā priekšlikuma juridisko pamatu.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2009. gada 12. februāra sanāksmē.

Vides komitejai iesniegti grozījumi par juridiskā pamata grozīšanu, par juridisko pamatu 
nosakot nevis EK līguma 95. pantu, bet gan 152. pantu; 16. un 152. pantu; 42., 152. un 308. 
pantu; 137. un 152. pantu vai 95. un 152. pantu.

Jautājumu var analizēt, kā minēts turpmāk, sākot ar principiem, kas norādīti Tiesas judikatūrā.

Kā zināms, ikvienam Kopienas likumdošanas aktam ir nepieciešams juridiskais pamats, kas 
nosaka Kopienai piešķirtās kompetences un kurā norādīts, kāda veida tiesību akts var tikt 
pieņemts, kā arī kāda procedūra jāievēro, lai to pieņemtu.

2001. gada decembra atzinumā Nr. 2/001 par juridiskā pamata izvēli attiecībā uz starptautiska 
                                               
1Recueil, 2001. g., I–9713. lpp.
Tieö saistes: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
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līguma noslēgšanu (šajā gadījumā Kartahenas protokols) Tiesa jautājumu izskaidroja šādi:

„Atbilstoša juridiskā pamata izvēlei ir konstitutīva nozīme. Tā kā Kopienai ir piešķirtas tikai 
ierobežotas pilnvaras, tai jāsasaista Protokols ar Līguma noteikumu, kurš pilnvaro to 
apstiprināt šādu tiesību aktu. Tādēļ rīcība, balstoties uz nepareizu juridisko pamatu, izraisa 
tā tiesību akta atzīšanu par spēkā neesošu, ar kuru noslēgts nolīgums, un tādējādi anulē 
Kopienas piekrišanu, lai tās parakstītais līgums būtu saistošs. Tas jo īpaši tā ir gadījumā, ja 
ar Līgumu Kopienai nav piešķirta pietiekama kompetence ratificēt nolīgumu kopumā, un 
tāpēc jāpārbauda kompetences sadalījums starp Kopienu un dalībvalstīm plānotā nolīguma 
noslēgšanai ar trešām valstīm, vai arī — ja attiecībā uz šo tiesību aktu, ar kuru noslēdz 
nolīgumu, ir paredzēts cits juridiskais pamats, nevis tas, kuru paredz Kopienas iestāžu faktiski 
piemērotā likumdošanas procedūra.” (Izcēlums pievienots.)

No vienas puses, tiesa norāda juridiskā pamata izvēles „konstitutīvo nozīmi”, ņemot vērā to, 
ka Kopiena nav juridiska kopiena ar vispārējām struktūrām — to reglamentē pilnvaru 
piešķiršanas princips. No otras puses, Tiesa cenšas norādīt uz problēmu, kad nav juridiska 
pamata, ko iespējams attiecināt uz Kopienas darbībām (nav „pietiekamas kompetences”), vai 
kad juridiskā pamata grozīšanas rezultātā mainās tiesību akta pieņemšanas procedūra. 
Pārliecinošu piemēru tam var atrast ģenerāladvokāta 2001. gada 15. novembra atzinumu lietā 
C–314/99 Nīderlande/Komisija1, kur juridiskā pamata grozīšana nozīmētu to, ka tiesību akts 
būtu bijis jāpieņem, izmantojot citu procedūru, nevis to, kura tā pieņemšanai faktiski tika 
izmantota. 

Šajā lietā, kā to norādīja Parlamenta Juridiskais dienests arī Britu un amerikāņu tabakas lietā2, 
kļūda attiecībā uz juridisko pamatu ir vairāk nekā tikai formāla kļūda, jo tā izraisa pārkāpumu, 
izvēloties piemērojamo procedūru tiesību akta pieņemšanai, un var izraisīt tā atcelšanu, tā kā 
tas veido daļu no satura būtības, izraisot tiesību akta nelikumību.

Atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas viedoklim juridiska pamata izvēle nav subjektīva — tā ir 
„jāpamato ar objektīviem faktoriem, kurus var pārbaudīt, pakļaujot izskatīšanai tiesā”3, 
piemēram, attiecīgā pasākuma mērķi un saturu4. Turklāt izšķirošais faktors šeit ir pasākuma 
                                                                                                                                                  
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
1 [2002] Recueil, I–05521. lpp.
Tieö saistes: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

2 Lieta C–491/2001 Apvienotā Karaliste/ASV Veselības aizsardzības valsts sekretārs 
American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd. interesēs, [2002], Recueil, I–
11453. lpp.
Tieö saistes:
http://eur–
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,13286
1:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checkte
xte=checkbox&visu=#texte
3 Lieta 45/86, Komisija/Padome, [1987], Recueil, 1439. lpp., 5. punkts.
4 Lieta C–89/89, Komisija/Padome, [1991] Recueil, I–287. lpp., 10. punkts.
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galvenais mērķis1.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi vispārējs Līgums ir pietiekams juridiskais pamats, 
pat ja attiecīgais pasākums pakārtoti arī ir vērsts uz kādu mērķi, kura sasniegšanai paredzēts 
noteikts Līguma pants2.

Tomēr, pieņemot, ka abi mērķi ir nesaraujami saistīti, turklāt neviens no šiem mērķiem nav 
pakārtots vai netieši saistīts ar otru, var uzskatīt, ka būtu jāizmanto divi juridiskie pamati3. 

Īsumā rezumējot, jāsecina, ka Tiesa priekšroku dod vienam juridiskajam pamatam, izņemot 
gadījumus, ja attiecīgajam tiesību aktam ir divi līdzvērtīgi mērķi. 

Šajā gadījumā Komisija par juridisko pamatu ir izvēlējusies EK līguma 95. pantu4. 
                                               
1 Lieta C–377/98 Nīderlande/Eiropas Parlaments un Padome,[2001] Recueil, I–7079. lpp., 27. punkts.
2 Lieta C-377/98, Nīderlande/Eiropas Parlaments un Padome [2001], Recueil, I–7079, 27.–28. punkts. Lieta C–
491/01 British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco, [2002] Recueil, I–11453. lpp., 93. –
94. punkts.
3 Lieta C-165/87, Komisija / Padome, [1988] Recueil, 5545. lpp., 11. punkts.
4 95. pants

1. Atkāpjoties no 94. panta un ja Līgumā ir noteikts citādi, šādus noteikumus piemēro 14. pantā minēto mērķu 
sasniegšanai. Saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteju un Reģionu komiteju Padome paredz pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai 
administratīvos aktus.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro fiskāliem noteikumiem, kā arī noteikumiem, kas saistīti ar personu brīvu 
pārvietošanos vai nodarbinātu personu tiesībām un interesēm.

3. Šā panta 1. punktā paredzētajos priekšlikumos, kas attiecas uz veselības aizsardzību, drošību, vides 
aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, Komisija par galveno uzskata augstu aizsardzības līmeni, īpašu 
uzmanību pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas uz zinātnes faktiem. Saskaņā ar attiecīgām pilnvarām arī 
Eiropas Parlaments un Padome tiecas sasniegt šo mērķi.

4. Ja pēc tam, kad Padome vai Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata par 
vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 30. pantā minēto būtisko iemeslu dēļ vai nolūkā aizsargāt vidi vai darba 
vidi, tā dara Komisijai zināmus šos noteikumus, kā arī pamatojumu to atstāšanai spēkā.

5. Turklāt, neskarot 4. punktu, ja pēc tam, kad Padome vai Komisija paredzējusi saskaņošanas pasākumu, kāda 
dalībvalsts uzskata, ka tai jāievieš savi noteikumi, kas pamatojas uz jauniem zinātnes datiem vides vai darba 
vides aizsardzības jomā un ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai dalībvalstij radusies pēc saskaņošanas pasākuma 
paredzēšanas, tā dara Komisijai zināmus plānotos noteikumus, kā arī pamatojumu to ievieö anai.

6. Komisija sešos mēnešos pēc 4. un 5. punktā minētās paziņošanas apstiprina vai noraida attiecīgos valsts 
noteikumus, iepriekš pārbaudot, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas līdzeklis vai slēpts ierobežojums 
tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada šķēršļus iekšējā tirgus darbībai.

Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, 4. un 5. punktā minētos noteikumus uzskata par apstiprinātiem.
Komisija var informēt attiecīgo dalībvalsti, ka šajā punktā minēto laiku var vēl pagarināt līdz sešiem mēnešiem, 
ja to attaisno jautājuma sarežģītība un cilvēku veselība netiek apdraudēta.

7. Ja saskaņā ar 6. punktu dalībvalstij ļauj atstāt spēkā vai ieviest savus noteikumus, atkāpjoties no saskaņošanas 
pasākuma, Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāiesaka pielāgošanās šim pasākumam. 

8. Ja kāda dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu jomā, kur iepriekš noteikti 
saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāierosina 
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Juridiskā pamata izvēli Komisija pamato pamatīgā diskusijā par priekšlikuma vispārējiem 
juridiskajiem aspektiem. Tajā izklāstīts, kā izveidot pārrobežu veselības aprūpes vispārējo 
tiesisko regulējumu, kura pamatā ir: 1) vienoti veselības aprūpes sistēmu principi visā ES, 2) 
īpaša sistēma pārrobežu veselības aprūpei un 3) sadarbības veidi veselības aprūpes jomā 
Eiropā. Nobeiguma analīzē formulēts mērķis „izveidot vispārēju regulējumu, kas sniegtu 
drošu, kvalitatīvu un efektīvu pārrobežu veselības aprūpi Eiropas Savienībā, un nodrošināt 
veselības pakalpojumu brīvu apriti un augsta līmeņa veselības aizsardzību, vienlaikus pilnībā 
ievērojot dalībvalstu atbildību organizēt un sniegt veselības pakalpojumus un medicīnisko 
aprūpi”. 

Attiecībā uz juridisko pamatu iesniegti dažādi grozījumi. Pašreizējais uzdevums ir pārbaudīt 
tos.

Pirmkārt un galvenokārt ir nepieciešams apsvērt 152. pantu, kurš ierosināts gan kā vienīgais 
juridiskais pamats, gan saistībā ar citiem pantiem.

a) 152. pants1 kā vienīgais juridiskais pamats:
                                                                                                                                                  
Padomei attiecīgi pasākumi.

9. Atkāpjoties no 226. un 227. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts var tieši griezties 
Tiesā, ja uzskata, ka cita dalībvalsts nepareizi īsteno šā panta piešķirtās pilnvaras. 

10. Iepriekš minētajos saskaņošanas pasākumos vajadzības gadījumā paredz drošības klauzulu, kas ļauj 
dalībvalstīm viena vai vairāku 30. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu iemeslu dēļ veikt provizoriskus 
pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Kopiena. (Izcēlums pievienots.)
1 152. pantā minēts:

1. Nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības 
līmenis.

Kopienas rīcība papildina dalībvalstu politiku un ir vērsta uz to, lai izlabotu iedzīvotāju veselību, veiktu slimību 
profilaksi un novērstu draudus cilvēku veselībai. Šāda rīcība ir arī cīņa pret slimībām, kas visvairāk apdraud 
veselību, veicinot pētījumus par cēloņiem, izplatīšanos un profilaksi, kā arī informēšanu un izglītošanu veselības 
aizsardzības jautājumos.

Kopiena papildina dalībvalstu rīcību, kas mazina narkotiku izraisīto kaitējumu veselībai, arī informējot un veicot 
profilakses pasākumus.

2. Kopiena veicina dalībvalstu sadarbību šajā pantā minētajās jomās, vajadzības gadījumā atbalstot to rīcību.

Dalībvalstis saziņā ar Komisiju savstarpēji koordinē politiku un programmas jomās, kas minētas 1. punktā. 
Komisija uzturot ciešus sakarus ar dalībvalstīm, var nākt klajā ar dažādiem lietišķiem ierosinājumiem, lai 
veicinātu šādu koordināciju.

3. Kopiena un dalībvalstis veicina sadarbību ar trešām valstīm un kompetentām starptautiskām organizācijām 
veselības aizsardzības jomā.

4. Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 
Reģionu komiteju, veicina šajā pantā minēto mērķu sasniegšanu, paredzot:

a) pasākumus, kas nosaka augstus kvalitātes un drošības standartus cilvēku orgāniem un vielām, arī asinīm un 
asins preparātiem; ö ie pasākumi neliedz dalībvalstīm atstāt spēkā vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus;
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Lai gan pantā runa ir par sabiedrības veselību, pasākumu apjoms, kurus var pieņemt, 
balstoties uz to, ir ierobežots. Kamēr 1. punktā Kopienai ir noteikta kompetence rīkoties, „lai 
uzlabotu sabiedrības veselību, veiktu cilvēku slimību profilaksi un novērstu draudus cilvēku 
veselībai”, attiecībā uz šo kompetenci ir skaidri noteikts, ka tai jāpapildina valsts politikas 
jomas. To turklāt raksturo šādi noteikumi: „Šāda rīcība ir arī cīņa pret slimībām, kas 
visvairāk apdraud veselību, veicinot pētījumus par cēloņiem, izplatīšanos un profilaksi, kā arī 
informēšanu un izglītošanu veselības aizsardzības jautājumos. Kopiena papildina dalībvalstu 
rīcību, kas mazina narkotiku izraisīto kaitējumu veselībai, arī informējot un veicot profilakses 
pasākumus.” 152. panta 2. punktā ir atsauce uz dalībvalstu savstarpēju sadarbību šajās jomās, 
atbalstot valstu pasākumus un valsts politiku un programmas, kamēr 152. panta 3. punktā runa 
ir par sadarbības veicināšanu ar trešām valstīm un kompetentām starptautiskām organizācijām 
sabiedrības veselības jomā.

Vienīgā likumdošanas kompetence, kas ir koplēmuma procedūras pamatā, ir paredzēta 
152. panta 4. punktā, kurā noteikts, ka to mērķu īstenošanas veicināšanai, uz kuriem mēs 
atsaucāmies, tiesību aktus var pieņemt, nosakot augstus kvalitātes un drošības standartus 
cilvēku orgāniem un vielām, kā arī asinīm un asins preparātiem kopā ar veterinārijas un 
fitosanitārijas pasākumiem, kuru tiešais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība; šie 
pasākumi neliedz dalībvalstīm atstāt spēkā vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus. Papildus 
ir norādīts, ka Padome var pieņemt ieteikumus.

Tipiski pasākumi, kas pieņemti iepriekšējos gados, balstoties uz 152. pantu, aptver arī 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā 
(COD/2008/0110); (dzīvnieku) barības laišana tirgū un izmantošana (COD/2008/0050); 
noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta agonistu lietošanas aizlieguma 
noteikšana (COD/2007/102), kā arī Kopienas procedūras noteikšana par farmakoloģiski 
aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos (COD/2007/0064) ir 
tikai daži tipiski piemēri. 

Ierosinātās direktīvas par pacientu tiesībām mērķim ir jābūt saistītam ar pārrobežu veselības 
aprūpes vispārēju tiesisko regulējumu, un tas ir visai maz vai nemaz nav saistīts ar sabiedrības 
veselības uzlabošanu, cilvēku slimību profilakses veikšanu un cilvēku veselības 
apdraudējuma novēršanu, jo attiecas uz to, kā vajadzētu organizēt un veikt pārrobežu 
veselības aprūpi. Tāpēc vispār nevar būt runa par to, ka 152. pants atzīstams par vienīgo 
juridisko pamatu. Ierosinātās direktīvas mērķu nesavienojamība ar 152. pantu turklāt vēl tiek 
pamatota ar to, ka šajā pantā īpaši tiek uzsvērta nepieciešamība atteikties no dalībvalstu 
tiesību aktu un administratīvo aktu saskaņošanas, ja runa ir par veicināšanas pasākumiem ar 
                                                                                                                                                  
b) atkāpjoties no 37. panta, veterinārijas un fitosanitārijas pasākumus, kuru tiešais mērķis ir sabiedrības 
veselības aizsardzība;

c) veicināšanas pasākumus ar mērķi sargāt un uzlabot cilvēku veselību, kas neietver dalībvalstu normatīvo aktu 
saskaņošanu. 

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma var arī pieņemt ieteikumus sakarā ar šajā 
pantā izklāstītajiem mērķiem.

5. Kopienas rīcība iedzīvotāju veselības aizsardzības jomā pilnīgi respektē dalībvalstu atbildību par medicīnas 
pakalpojumu un medicīnas aprūpes organizēšanu un īstenošanu. Proti, šā panta 4. punkta a) apakšpunktā 
minētie pasākumi neietekmē valstu noteikumus par orgānu un asiņu ziedošanu vai izmantošanu medicīnā.
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mērķi aizsargāt un uzlabot cilvēku veselību, kas ir vienīgais aspekts, kuram ir kāda saistība ar 
152. pantu, kaut arī tā ir ļoti niecīga.

Rodas jautājums, vai, pieņemot grozījumus Vides komitejā, ierosinātās direktīvas galvenais 
mērķis mainītos tādējādi, ka būtu pamatota juridiskā pamata grozīšana, nosakot par šo pamatu 
152. pantu. Kaut arī nav paredzams, kuri no šajā komitejā iesniegtajiem 700 grozījumiem tiks 
pieņemti, tomēr nav pamata uzskatīt, ka vismaz kāds no grozījumiem izraisīs šādas sekas.

Tāpēc var izslēgt iespēju par 152. pantu kā vienīgo juridisko pamatu.

(b) Apvienotie juridiskie pamati

95. pants kopā ar 152. pantu

Ja vispār tāda pastāv, tad saistība starp direktīvas priekšlikumu un ar 123. pantu piešķirto 
likumdošanas kompetenci ( darbība, „lai uzlabotu sabiedrības veselību, veiktu cilvēku slimību 
profilaksi un novērstu draudus cilvēku veselībai”) ir niecīga; nevar teikt, ka abi ierosinātā 
tiesību akta mērķi ir nesaraujami savstarpēji saistīti, noliedzot to, ka viens attiecībā pret otru ir 
sekundārs un netieši attiecas uz citiem. Tomēr jāuzsver, ka šī analīze balstās tikai uz 
Komisijas priekšlikumu. Varētu būt nepieciešama papildu analīze, ja pieņemtie grozījumi, 
komitejai balsojot, būtiski mainījuši priekšlikuma mērķi un saturu.

Tāpēc no minētā izriet secinājums, ka par juridisko pamatu nekādi nevar atzīt 95. pantu kopā 
ar 152. pantu.

152. pants kopā ar 16. pantu1

Ar 16. pantu nekādas kompetences netiek piešķirtas. Tam ir vienīgi deklarējošs un 
interpretējošs raksturs. Iepriekš jau tika izklāstīts, ka 152. pantu nevar atzīt par vienīgo 
juridisko pamatu.

Tāpēc par juridisko pamatu nekādi nevar noteikt 152. pantu kopā ar 16. pantu.

42., 152. un 308. pants

Attiecībā uz 42. pantu2 saskaņā ar pastāvīgo judikatūru, no kuras izriet, ka juridiskā pamata 

                                               
1 EK līguma 16. pantā ir teikts:

16. pants
Neskarot 73., 86. un 87. panta noteikumus un, ņemot vērā nozīmi, kāda sabiedriskiem pakalpojumiem ir 
Savienības kopīgo vērtību sistēmā, kā arī to nozīmi sociālas un teritoriālas kohēzijas veicināšanā, Kopiena un 
dalībvalstis, nepārsniedzot savas attiecīgās pilnvaras un šā Līguma piemērošanas jomu, rūpējas, lai šādi 
pakalpojumi pamatotos uz tādiem principiem un nosacījumiem, kas ļauj īstenot to uzdevumu.
2 42. pants;
Padome saskaņā ar 251. pantā minēto likumdošanas procedūru paredz tādus pasākumus sociālā nodrošinājuma 
jomā, kas vajadzīgi, lai īstenotu darbinieku pārvietošanās brīvību; šajā nolūkā tie izveido sistēmu, kas nodrošina 
to, ka migrējošiem darbiniekiem un viņu apgādājamiem: 
a) summē visus laikposmus, ko saskaņā ar dažu valstu tiesību aktiem ņem vērā, lai piešķirtu un saglabātu tiesības 
saņemt pabalstu un aprēķinātu tā lielumu;



AL\768989LV.doc 7/10 PE420.157v01-00

LV

izvēle jānosaka, balstoties uz objektīviem un tiesu iestādēs pārbaudāmiem faktoriem1, 
piemēram, attiecīgā tiesību akta mērķiem un saturu2. Turklāt izšķirošais faktors šeit ir tiesību 
akta galvenais mērķis3.

Ir acīmredzami, ka priekšlikuma galvenais mērķis nav migrējošo darbinieku sociālais 
nodrošinājums, un no paskaidrojuma raksta nepārprotami izriet, ka šajā priekšlikumā 
paredzētais mehānisms ievērojami atšķiras no sistēmas, kas izveidota ar Regulu Nr. 1408/714.
Pacientiem, kuri izmanto pārrobežu veselības aprūpi, saskaņā ar ierosināto direktīvu izmaksas 
tiek atlīdzinātas no valsts veselības aizsardzības sistēmas, bet viņi paši sedz izmaksu atšķirību.
Kaut arī migrējoši darbinieki var izmantot ar direktīvu noteikto sistēmu, tomēr tie nav šīs 
sistēmas mērķgrupa, kurai ir vispārīga darbības joma („pacienta” jēdziens ir definēts 4. panta 
f) punktā kā „jebkura fiziska persona, kas dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt veselības 
aprūpi”).

Kā jau izklāstīts iepriekš, 152. pantu nevar apsvērt kā juridisko pamatu.

Attiecībā uz EK līguma 308. pantu5 Tiesa atzinusi, ka šis pants tikai tad ir atbilstošs 
juridiskais pamats, ja ne ar vienu citu Līguma pantu Kopienai netiek piešķirtas nepieciešamās 
pilnvaras6. Tādējādi Kopienas likumdevējam pirms šī noteikuma atzīšanas par juridisko 
pamatu jākonstatē, ka nevienā citā Līguma noteikumā nav paredzētas ierosinātā tiesību akta 
pieņemšanai nepieciešamās pilnvaras. Šajā gadījumā par to viennozīmīgi nevar būt runa. 
Turklāt būtu grūti iedomāties situāciju, kurā 308. pantu varētu izmantot kā juridisko pamatu 
kopā ar citiem Līguma pantiem.

Visbeidzot būtu jānorāda, ka trīs juridiskie pamati (42., 152. un 308. pants) ir nesavienojami, 
jo šajā gadījumā vajadzīgas savstarpēji nesavienojamas procedūras, kā arī balsu vairākums 
balsošanai Padomē.

Tāpēc priekšlikums par apvienoto juridisko pamatu, ko veido 42., 152. un 308. pants, ir 
jānoraida.

137. pants un 152. pants

137. pants7 jāvērtē saistībā ar 136. pantu, kurš ir šāds:
                                                                                                                                                  
b) maksā pabalstus personām, kas ir dalībvalstu iedzīvotāji.
Visā 251. pantā minētās procedūras gaitā Padome lēmumu pieņem vienprātīgi.
1 Lieta 45/86, Komisija/Padome, [1987], Recueil, 1439. lpp., 5. punkts.
2 Lieta C-300/89, Komisija/Padome, [1991] Recueil, I–287. lpp., 10. punkts, un Lieta C–42/97, Eiropas 
Parlaments / Padome, [1999], Recueil, I–869. lpp., 36. punkts.
3 Lieta C–377/98 Nīderlande/Eiropas Parlaments un Padome,[2001] Recueil, I–7079. lpp., 27. punkts.
4 OV 149, 05.07.1971.
5 308. pants
Ja izrādās, ka Kopienai, lai sasniegtu kādu tās mērķi kopējā tirgus darbībā, jārīkojas, bet šis Līgums nepiešķir 
vajadzīgās pilnvaras, Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu 
lēmumu veic attiecīgus pasākumus.
6 Lieta C–45/86, Komisija/Padome, [1987], Recueil, 1493. lpp., 13. punkts.
7 137. pants
1. Lai sasniegtu 136. pantā izvirzītos mērķus, Kopiena atbalsta un papildina dalībvalstu darbību šādās jomās:

a) uzlabojumi, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darbinieku veselību un drošību;
b) darba apstākļi;
c) darba ņēmēju sociālais nodrošinājums un sociālā aizsardzība;
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„Kopiena un dalībvalstis, apzinoties sociālās pamattiesības, tostarp tās, kas izklāstītas 
Eiropas Sociālajā hartā, kura parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, un 1989. gada 
Kopienas Hartā par darbinieku sociālajām pamattiesībām, par saviem mērķiem izvirza 
nodarbinātības veicināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu nolūkā tos saskaņot, 
turpinot ieviest uzlabojumus, kā arī pienācīgu sociālo aizsardzību, dialogu starp darba 
devējiem un darbiniekiem, cilvēkresursu attīstību, kas vērsta uz pastāvīgi augstas 
nodarbinātības uzturēšanu un cīņu pret sociālo atstumtību.
Lai to panāktu, Kopiena un dalībvalstis īsteno pasākumus, kuros ņem vērā valstu atšķirīgo 
praksi, jo īpaši līgumattiecību jomā, kā arī vajadzību uzturēt Kopienas ekonomikas 
konkurētspēju.
Tās uzskata, ka to nodrošinās ne tikai kopējā tirgus darbība, kas palīdz saskaņot sociālās 
sistēmas, bet arī šajā Līgumā paredzētās procedūras un normatīvu un administratīvu aktu 
tuvināšana.”

Tā kā ierosinātajā direktīvā tiek apskatītas „pacientu tiesības”, bet pacientiem obligāti nav 
jābūt nodarbinātajiem (priekšlikumā direktīvai „pacients” ir definēts kā „jebkura fiziska 
persona, kas dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt veselības aprūpi”), un, paturot prātā, ka 
                                                                                                                                                  
d) darbinieku aizsardzība darba līgumu izbeigšanas gadījumos;
e) darbinieku informēšana un apspriešanās ar tiem;
f) darbinieku un darba devēju pārstāvība un kolektīva interešu aizsardzība, tostarp kopīgu lēmumu pieņemšana 
atbilstīgi 5. punktam;
g) nodarbinātības nosacījumi trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi dzīvo Kopienas teritorijā;
h) no darba tirgus atstumtu personu integrācija, neskarot 150. pantu;
i) vīriešu un sieviešu vienlīdzība attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbā;
j) sociālās atstumtības izskaušana;
k) sociālās aizsardzības sistēmu piemērošana mūsdienu prasībām, neskarot c) apakšpunktu.

2. Lai to panāktu, Padome var:
a) paredzēt pasākumus, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību, izmantojot iniciatīvas, kas vērstas uz zināšanu 
apguvi, informācijas un labākās pieredzes apmaiņas sekmēšanu, jauninājumu veicināšanu un pieredzes 
izvērtēšanu, neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu;
b) šā panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minētajās jomās ar direktīvām noteikt minimālās prasības, kas 
pakāpeniski jāievieš, ievērojot nosacījumus un tehniskos noteikumus katrā dalībvalstī. Ar šādām direktīvām 
vairās uzlikt tādus administratīvus, finansiālus un juridiskus ierobežojumus, kas traucētu veidoties un attīstīties 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
Padome, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, pieņem lēmumus saskaņā 
ar 251. pantā minēto procedūru, izņemot šā panta 1. punkta c), d), f) un g) apakšpunktā minētajās jomās, kurās 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu un minētajām komitejām, lēmumu 
pieņem vienprātīgi. Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu 
lēmumu var attiecināt 251. pantā minēto procedūru arī uz šā panta 1. punkta d), f) un g) apakšpunktu.

3. Pēc darba devēju un darbinieku kopīga lūguma dalībvalsts var viņiem uzticēt īstenot direktīvas, kas pieņemtas
atbilstīgi 2. punktam.
Šādā gadījumā tā nodrošina, ka ne vēlāk kā dienā, kad direktīvai jābūt transponētai saskaņā ar 249. pantu, darba 
devēji un darbinieki, savstarpēji vienojoties, ir ieviesuši vajadzīgos pasākumus, un attiecīgai dalībvalstij ir jāveic 
vajadzīgie pasākumi, lai tā pastāvīgi spētu nodrošināt rezultātus, kas paredzēti attiecīgajā direktīvā.
4. Noteikumi, kas pieņemti atbilstīgi šim pantam,
– neietekmē dalībvalstu tiesības definēt savu sociālā nodrošinājuma sistēmu pamatprincipus un nedrīkst būtiski 
ietekmēt šo sistēmu finansiālo līdzsvaru;
– neliedz dalībvalstīm atstāt spēkā vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus, kas ir saderīgi ar šo Līgumu.

5. Šā panta noteikumi neattiecas uz darba samaksu, uz tiesībām apvienoties, uz tiesībām streikot vai uz tiesībām 
pieteikt lokautus.
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saskaņā ar preambulu ierosinātās direktīvas mērķis ir reglamentēt šādus veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanas veidus: – veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs (proti, pacients 
dodas uz citu dalībvalsti, lai ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja tur); to sauc 
par “pacientu mobilitāti”; – pārrobežu veselības aprūpes sniegšana (proti, pakalpojuma 
piegāde no vienas dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts teritoriju); piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu izrakstīšana no attāluma, laboratorijas pakalpojumi; 
– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga uzturēšanās (proti, veselības aprūpes sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību arī citā dalībvalstī); un personu pagaidu uzturēšanās (proti, medicīnas 
speciālistu mobilitāte, piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta dalībvalstī, lai sniegtu 
pakalpojumus), uz kuru neattiecas 136. panta darbības joma, kas attiecas uz nodarbinātības 
veicināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu nolūkā tos saskaņot, turpinot ieviest 
uzlabojumus, kā arī pienācīgu sociālo aizsardzību, dialogu starp darba devējiem un 
darbiniekiem, cilvēkresursu attīstību, kas vērsta uz pastāvīgi augstas nodarbinātības 
uzturēšanu un cīņu pret sociālo atstumtību.

Ņemot vērā, ka 152. pants kā juridiskais pamats jau noraidīts, to nevar izmantot arī saistībā 
ar 137. pantu, kurš pats par sevi nav piemērots kā juridiskais pamats direktīvas 
priekšlikumam.
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Secinājums

Vienīgais iespējamais juridiskais pamats ir tikai 95. pants. Tomēr jāuzsver, ka šī analīze 
balstās tikai uz Komisijas priekšlikumu. Varētu būt nepieciešama papildu analīze, ja 
pieņemtie grozījumi, komitejai balsojot, būtiski mainījuši priekšlikuma mērķi un saturu.

2009. gada 12. februāra sanāksmē Juridiskā komiteja, 8 locekļiem balsojot „par”, 5 – „pret” 
un 1 atturoties1, attiecīgi nolēma ieteikt, ka direktīvas priekšlikumam jābalstās uz EK līguma 
95. pantu.

Patiesā cieņā,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Alin Lucian Antochi (priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs), Rainer Wieland
(priekšsēdētaja vietnieks), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (priekšsēdētāja vietniece), Francesco Enrico 
Speroni (priekšsēdētāja vietnieks), Monica Frassoni (referente), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, 
Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav 
Zvěřina.


