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1 Lieta 26/62 Van Gend & Loos [1963.], Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums Nr. 1.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par nesaistošu tiesību normu instrumentu pielietošanas institucionālo un juridisko 
ietekmi
(2007/2028(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 211., 230. un 
249. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, kā arī Konstitucionālo jautājumu komiteja 
atzinumus (A6-0000/2007),

A. tā kā lietā Van Gend en Loos Eiropas Kopienu Tiesa ir uzskatījusi, ka Līgums " ir kaut kas 
vairāk nekā tikai vienošanās, kas paredz savstarpējas saistības valstīm, kas to noslēgušas.
... Kopiena izveido starptautisko tiesību jaunu tiesisko regulējumu, kura nodrošināšanai 
valstis, kaut arī tikai noteiktās jomās, tomēr ir ierobežojušas savas suverēnās tiesības un 
kura subjekti ir ne tikai dalībvalstis, bet arī to valstspiederīgie kā atsevišķas personas. ..., 
tādēļ Kopienas tiesības indivīdiem ne tikai uzliekt pienākumus, bet tās ir arī paredzētas, 
lai piešķirtu viņiem tiesības, kas kļūst par daļu no viņu juridiskā mantojuma. Šīs tiesības 
rodas ne tikai gadījumos, kad to skaidri nosaka Līgums, bet arī pamatojoties uz Līgumā
precīzi formulētām saistībām, kas uzliktas gan indivīdiem, gan dalībvalstīm, kā arī
Kopienas iestādēm"1; 

B. tā kā Kopienas tiesības tādējādi var nošķirt no starptautiskajām publiskajām tiesībām, jo tās 
ir saistošas ne tikai dalībvalstīm, bet arī indivīdiem, kas šādā veidā iegūst tiesības ar 
juridisku spēku, un piesaista iestāžu  kopumu, tostarp Eiropas Parlamentu, kuru tieši ievēl
ējuši Eiropas Savienības pilsoņi; tā kā turklāt tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā balst
ās uz demokrātiju un tiesiskumu, kā to skaidri liecina preambula Līgumā par Eiropas 
Savienību; 

C. tā kā tas nozīmē, ka ES iestādes var rīkoties tikai saskaņā ar likumības principu, no kura 
izriet, ka vienīgi tad, ja ir juridisks pamats, saskaņā ar kuru tām ir piešķirta kāda 
kompetence, kā arī tikai tām piešķirto pilnvaru robežās, un ir izveidota Eiropas Kopienu 
Tiesas, kurai jānodrošina, ka šīs iestādes attiecīgi darbojas;

D. tā kā jomās, kurās Kopienai ir likumdošanas kompetence, pareizais tiesību aktu pieņem
šanas veids ir to veikt ar demokrātisku iestāžu — Eiropas Parlamenta un Padomes —
starpniecību, un tā kā vienīgi tiesību aktu pieņemšana, izmantojot  pareizas institucionālas 
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2 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
9. elektroniskais izdevums, 01.01.2005. g.
3 Lieta Nr. C–322/88 Grimaldi [1989], Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums, 4407. lpp., 13. un 
16. punkts.
4 Grimaldi lieta, 16. punkts.
5 Grimaldi lieta, 18. punkts.

procedūras, var nodrošināt juridisko noteiktību, tiesību pamatprincipu respektēšanu, just
īciju un tiesību īstenojamību, un tā kā tas ir saistīts arī ar Līgumā nostiprināto iestāžu l
īdzsvaru un nodrošina lēmuma pieņemšanas procesa atklātumu;

E. tā kā vispār jomās, kurās Kopienai ir likumdošanas kompetence, nav pieļaujama nesaistošu 
tiesību normu instrumentu vai "uzvedības noteikumu, kas ir iekļauti instrumentos, kuriem 
nav piešķirts tiesiski saistošs spēks, bet kuri tomēr var izraisīt attiecīgas — netiešas —
juridiskas sekas, kā arī kuru mērķis ir un kuri var radīt praktiskas sekas"2 izmantošana, bet 
šīs normas vēsturiski tiek izmantotas, lai risinātu trūkumus, kas ir saistīti ar oficiālo 
likumdošanas kompetenci, un/vai atvieglotu piemērošanas procedūru, un kā tādas ir rakstur
īgas starptautiskajām publiskajām tiesībām;

F. tā kā, ja Līgums skaidri paredz to, ka nesaistošu tiesību normu instrumenti ir likumīgi ar 
nosacījumu, ka tie neaizstāj tiesību aktus, kuru pieņemšanai Kopienai ir likumdevējvara, jo 
tas arī būtu  piešķirto pilnvaru principa pārkāpums, un tā kā tas a fortiori attiecas uz 
Komisijas paziņojumiem, kuru uzdevums ir interpretēt Kopienas tiesību aktus; tā kā sākotn
ējie dokumenti, piemēram, zaļās grāmatas un baltās grāmatas, arī ir likumīgs veids, kā
izmantot nesaistošu tiesību normu instrumentus, kopā ar Komisijas piezīmēm un vadlīnijām, 
ko publicē, lai izskaidrotu, kā tā īsteno konkurences un valsts atbalsta politiku;

G. tā kā atklātā koordinācijas metode var kalpot iekšējā tirgus galīgās izveides veicināšanai, 
bet par nožēlu Parlaments un Eiropas Kopienu Tiesa ir ļoti vāji iesaistīti;

H. tā kā EKL 211. pants paredz, ka, "[l]ai nodrošinātu pareizu kopējā tirgus darbību un attīst
ību, Komisija izstrādā ieteikumus vai sniedz atzinumus par šajā Līgumā ietvertiem jaut
ājumiem, ja Līgums to skaidri paredz vai ja Komisija uzskata to par vajadzīgu", bet saskaņā
ar 249. panta piekto daļu ieteikumi neuzliek saistības un saskaņā ar Tiesas izskaidrojumu ir 
"pasākumi, kas attiecas tikai uz tām personām, kurām tie tieši adresēti un nav paredzēti 
saistību noteikšanai"3 un nerada tiesības, uz kurām indivīdi var atsaukties valsts mēroga ties
ā4, un tā kā EKL 230. pants nepieļauj ieteikumu atcelšanu, jo tie nav saistoši;

I. tā kā tomēr Tiesa atzinusi, ka šādus aktus "nevar ... uzskatīt par tādiem, kuriem nav nekādu 
tiesisku seku. Valsts mēroga tiesu pienākums ir ņemt vērā ieteikumus, lai izlemtu tām 
iesniegtos strīdus, jo tie it  īpaši palīdz interpretēt valsts  tiesību aktus, kas pieņemti, lai šos 
ieteikumus ieviestu, vai ja tie ir paredzēti Kopienas saistošu noteikumu papildināšanai"5;

J. tā kā Konstitucionālā līguma I–33. pantā ir iekļauts EKL 211. pantam atbilstošs noteikums, 
bet tajā papildus paredzēts, ka "[i]zskatot leģislatīvo aktu projektus, Eiropas Parlaments un 
Padome atturas pieņemt aktus, kuri attiecīgajā jomā nav paredzēti ar atbilstīgu likumdo
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šanas procedūru";
K. tā kā 2005. gadā Komisija, pamatojoties uz EKL 211. pantu,  pieņēma ieteikumu par likum

īgu mūzikas tiešsaistes autortiesību pārrobežu pārvaldību, kas tika raksturots kā "rekomend
ējošs tiesību akts ..., kura mērķis ir ļaut tirgum pareizi attīstīties" un kura šķietamais mērķis 
ir arī pamatot esošās direktīvas par autortiesībām informācijas sabiedrībā6, par nomas tiesīb
ām un patapinājuma tiesībām un par dažām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām7, 
un tā kā šā ieteikuma galvenais uzdevums ir daudzteritoriju licencēšana un ieteikumu do
šana, kā tā regulējama, Komisija īsteno politikas nostādnēs paredzētas dažādas iespējas, 
izmantojot nesaistošu tiesību normu instrumentus;

L. tā kā Komisija ir iecerējusi vai, šķiet, apsver iespēju rīkoties, pieņemot ieteikumus citās jom
ās, kurās likumdošanas kompetence ir Kopienai, tostarp tādās jomās, kā, piemēram, maks
ājumu regulējums par autortiesībām un regulējumu attiecībā uz revidentu atbildības maksim
ālo robežu;

M. tā kā turklāt līgumtiesību regulējuma projekts vēl arvien ir saglabājis nesaistošu tiesību 
normu instrumenta formu;

N. tā kā situācijās, kad likumdošanas kompetence ir Kopienai, bet, šķiet, ka nav politiskas 
gribas ieviest tiesību aktus, nesaistošu tiesību normu instrumentu izmantošana ir vienkārš
ākais veids, kā apiet citu (demokrātiski) pieņemtu  tiesību aktu ietekmi, var neievērot 
demokrātijas un likumības principus un rezultātā tā var izraisīt Kopienas ultra vires rīcību;

O. tā kā arī tiesiski nesaistoši instrumenti tiecas radīt sabiedrības izpratni par tai svešo birokr
ātiju, kas vēlas panākt ietekmīgu interešu apmierināšanu, rīkojoties aizmuguriski no pilso
ņiem, un var palielināt iesaistīto trešo pušu (piemēram, patērētāju) tiesisko paļāvību, kuriem 
rezultātā nav iespējas aizsargāt sevi ar likuma palīdzību, saistībā ar darbībām, kas attiecībā
uz tiem rada nelabvēlīgas juridiskas sekas;

P. tā kā programmu par labāku likumdošanu nedrīkst sagraut, lai ļautu Kopienai efektīvi 
īstenot likumdošanu, izmantojot nesaistošu tiesību normu instrumentus,  tādējādi perspektīv
ā ierobežojot Kopienu tiesību sistēmu, izvairoties no demokrātiski ievēlēta Parlamenta 
iesaistīšanas un Eiropas Kopienu Tiesas juridiskās uzraudzības un atņemot pilsoņiem tiesisk
ās aizsardzības līdzekļus;  

Q. tā kā nav noteikta procedūra, kas paredzētu apspriešanos ar Parlamentu par ierosināto 
nesaistošu tiesību normu tādu instrumentu izmantošanu, kā, piemēram, ieteikumi un 
interpretējošie paziņojumi;

1. uzskata, ka Kopienas kontekstā nesaistošu tiesību normu instrumenti pārāk bieži ir neskaidri 
un neefektīvi, jo var kaitīgi ietekmēt  Kopienas likumdošanu un iestāžu līdzsvaru, un tos j
āizmanto ar piesardzību, pat ja to izmantošana ir paredzēta Līgumā;
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2. pauž nožēlu par to,  ka Komisija izmanto nesaistošu tiesību normu instrumentus, lai aizstātu 
ar tiem tiesību aktus vai ekstrapolē Eiropas Kopienu tiesas judikatūru neapzināmā teritorijā;

3. mudina iestādes rīkoties pēc analoģijas ar Konstitucionālā līguma I–33. pantu, atturoties no 
nesaistošu tiesību normu instrumentu pieņemšanas, ja tiesību aktu projekti ir apspriešanas 
stadijā.

4. aicina Komisiju īpaši censties veikt visu iespējamo patērētāju labā un īpaši pievērsties to iesp
ējamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, pirms tā ierosina kādu pasākumu, kas saistīts ar kop
ēju regulēšanu vai pašregulēšanu;

5. norāda, ka, tā kā Komisija rīkojas likumīgi, izmantojot  likumdošanu sagatavojošus 
instrumentus, šo likumdošanu sagatavojošo procedūru nevar izmantot ļaunprātīgi un pārmēr
īgi aizsargāt; tādās jomās kā, piemēram, līgumtiesību regulējuma projekts, ir pienācis laiks, 
kad Komisijai jāizšķiras, vai tā izmantos savas iniciatīvas tiesības un uz kāda juridiskā
pamata;

6. aicina Komisiju apspriesties ar Parlamentu par to, kā to var iesaistīt, pirms Komisija pieņem 
nesaistošu tiesību normu instrumentus, lai varētu precīzi pārbaudīt pasākumus, kas saistīti ar 
ierosinātajiem nesaistošu tiesību normu instrumentiem un novērstu izpildvarai piešķirto 
pilnvaru jebkāda veida ļaunprātīgu izmantošanu.

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.
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