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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Pielikumā pievienots Austrijas Federālās padomes pamatots atzinums par minēto regulas 
priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.
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PIELIKUMS

Austrijas Federālās padomes ES lietu komitejas 2014. gada 14. maija pamatots atzinums 
saskaņā ar Austrijas Federācijas Konstitucionālā likuma 23.g panta 1. punktu saistībā ar 
2. protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantu

COM (2014) 180 final

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko 
produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007

A. Pamatots atzinums

Priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

B. Pamatojums

Ar ierosināto regulu ir jāaizstāj pašreiz spēkā esošā Regula (EK) Nr. 834/2007. Jaunais 
regulas teksts saskaņā ar Komisijas pašas sniegto informāciju ir atbilde uz attīstību strauji 
augošajā ekoloģisko un bioloģisko ražojumu tirgū, kā arī uz to, kā mainās uzņēmumu un 
patērētāju vēlmes. Ir jāparedz stingrāki un saskaņotāki noteikumi attiecībā uz produktiem, 
īpaši atceļot jebkādus izņēmumus, kā arī jāuzlabo kontroles sistēma. Piemēram, turpmāk 
pārstrādātu ekoloģisku un bioloģisko produktu sastāvā drīkst būt tikai ekoloģiskas un 
bioloģiskas izcelsmes sastāvdaļas. Tiek atcelts pienākums veikt visu uzņēmumu ikgadējās 
atbilstības pārbaudes, uzņēmēji ar zemu riska pakāpi tiek kontrolēti retāk vai arī to kontroles 
procedūra tiek vienkāršota, savukārt uzņēmēji ar augstu riska pakāpi tiek pakļauti 
mērķtiecīgām kontrolēm. Attiecībā uz nelieliem lauksaimniecības uzņēmumiem ievieš grupu 
sertificēšanas noteikumu, lai samazinātu kontroles un sertificēšanas izmaksas, kā arī 
administratīvo slogu un lai uzlabotu noieta iespējas tirgū. Tiks uzlabota izsekojamība, tādējādi 
padarot grūtākus iespējamus krāpšanas mēģinājumus.

Priekšlikums pamatots uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), īpaši uz 42. panta 
1. punktu un 43. panta 2. punktu, un runa ir par dalītu kompetenci LESD 4. panta nozīmē.

Vienots ekoloģiskās un bioloģiskās ražošanas un ekoloģisko un bioloģisko ražojumu 
marķējuma regulējums visā ES principiāli šķiet lietderīgs, tomēr attiecībā uz subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principa ievērošanu ir jānorāda uz turpmāk izklāstītajiem aspektiem.

- Par regulas priekšlikuma 17. pantu (ražošanas izņēmuma noteikumi)

Daudzos gadījumos izņēmuma noteikumu pieņemšana ir paredzēta tikai katastrofu apstākļos. 
Tomēr dalībvalstīm vajadzētu atstāt zināmu rīcības brīvību attiecībā uz bioloģiskās ražošanas 
saglabāšanu noteiktos apstākļos. Iemesli pēkšņām problēmām attiecībā uz bioloģiskajai 
ražošanai nepieciešamajiem ražošanas līdzekļiem (piemēram, sēklām un lopbarību) ir, 
piemēram, klimata apstākļu ietekme, ar katastrofām saistīti noteikumi, kā arī ierobežojumi 
ģeogrāfisku un strukturālu apstākļu dēļ. Tā kā šie iemesli daļēji ir svarīgi tikai kādas 
dalībvalsts atsevišķos reģionos, respektīvi, tos nav iespējams paredzēt, priekšroka ir jādod 
valsts līmeņa vai reģionāliem priekšrakstiem, nevis ES noteikumiem, lai arī turpmāk 
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saglabātu zināmu elastīgumu.
- Par regulas priekšlikuma 20. pantu (neatļautu produktu vai vielu klātbūtne)

Nevar piekrist tam, ka konkrētu kritēriju, nosacījumu un piemērošanas paredzēšanai, kā arī 
robežvērtību regulējumam nepieciešami ES līmeņa noteikumi. Agrārās struktūras atsevišķās 
dalībvalstīs ir pārāk atšķirīgas. Īpaši attiecībā uz Austriju paredzētā regula būtu saistīta ar 
ievērojamiem trūkumiem. Tā kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir sadalīta ļoti nelielos 
gabalos un viens zemes gabals robežojas ar daudziem citiem zemes gabaliem, nav iespējams 
izslēgt piesārņojumu un tādējādi arī pilnībā vai līdz noteiktai robežvērtībai nepieļaujamu 
ražojumu vai vielu klātbūtni.

Šeit nebūtu taisnīgi sodīt kādu bioloģiskās ražošanas uzņēmumu, atņemot tā ražojumiem 
bioloģisku ražojumu statusu, par to, kādā veidā saimnieko viņa zemes gabala kaimiņš, un par 
iespējamu šāda bioloģiska uzņēmuma ražojumu piesārņojumu uz zemes gabala, kuru 
apsaimnieko bioloģiski.

Visu pienācīgo aizsardzības pasākumu veikšanas pierādīšanu praksē ir grūti īstenot, un, kas 
attiecas uz kontroli, tā ir saistīta ar ievērojamu birokrātisko slogu. Tālab šis noteikums jāvērtē 
kā pārmērīgs un nepiemērots.

- Pārejas periods pašreizējiem un atzītiem bioloģiskiem uzņēmumiem

Regulas priekšlikumā nav paredzēts pārejas periods pašreizējiem un atzītiem bioloģiskiem 
uzņēmumiem. Lai šiem uzņēmumiem varētu nodrošināt juridisko un plānošanas noteiktību 
līdz 2020. gadam attiecībā uz Austrijas Programmas vides prasībām atbilstošai 
lauksaimniecībai darbības periodu, kurš 2017. gadā jau būs sācies, ir iespējams noteikt pārejas 
periodu ar deleģētu tiesību aktu, tomēr noteiktība tik un tā nepastāv. Tādējādi ir nepieciešams 
pārejas periods, kas būtu vismaz tikpat ilgs, cik minētās programmas darbība. Konkrētais 
tiesību akta priekšlikums būtu jāpapildina ar šāda pārejas perioda noteikšanu. Pretējā 
gadījumā ir jāparedz atbilstoša rīcības brīvība dalībvalsts līmenī, lai risinātu aprakstīto 
problēmu.

- Iespēja izsniegt atļauju "nebioloģiskām sastāvdaļām" uz ierobežotu laika periodu

Arī turpmāk vajadzētu būt iespējai katrai dalībvalstij paredzēt atļauju izsniegšanu 
"nebioloģiskām sastāvdaļām" uz ierobežotu laika periodu attiecībā uz pārstrādātiem pārtikas 
produktiem, ja atsevišķās sastāvdaļas attiecīgajā dalībvalstī uz laiku nav pieejamas bioloģiskā 
kvalitātē.

Lai nevājinātu reģionālu ražošanu un reģionālu produktu patēriņu, īpaši ņemot vērā klimata 
aizsardzību, būtu jāsaglabā spēkā esošais regulējums Komisijas Regulas (EK) Nr. 889/2008 
28. un 29. pantā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 īstenošanas noteikumiem (cita starpā attiecībā 
uz dalībvalstu piešķirtajām atļaujām).

Tāpat kā līdz šim jāpadara iespējama konvencionāla sēklu materiāla atļaušana, ja nav 
pieejams īpašu reģionālu šķirņu sēklu materiāls, kas nepieciešams tirdzniecībai.

- Deleģētie akti
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Tāpat kā dažādos citos priekšlikumos kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Komisija arī šajā 
regulas priekšlikumā saglabājusi sev virkni pilnvaru neskaitāmu deleģēto aktu veidā. Tādējādi 
Komisijai ir iespējams turpmāk pieņemt detalizētus noteikumus attiecībā uz ražošanas, 
marķēšanas, tirdzniecības, uzglabāšanas, transportēšanas un kontroles atsevišķiem aspektiem. 
Šajā sakarībā jāpiemin Federālās padomes ES lietu komitejas saskaņā ar Austrijas Federācijas 
Konstitucionālā likuma 23.g panta 4. punktu pieņemto paziņojumu, kurā cita starpā kritizēta 
biežā deleģēto aktu izmantošana, un arī konkrētais regulas priekšlikums uzskatāms par 
piemēru problemātiskai un pārmērīgai deleģēto aktu izmantošanai.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ uzskatāms, ka nav nodrošināta atbilstība subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principam.

Federālā padome uzskata, ka priekšlikums arī lielā deleģēto aktu skaita dēļ savā faktiskajā 
ietekmē gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi kopumā jāuztver un jāvērtē kā lielā mērā nekonkrēts.

Nenoteiktības dēļ pretēji Līgumu 2. protokola 5. panta noteikumiem priekšlikumā trūkst 
pārliecinošas informācijas, lai varētu novērtēt

• pasākumu lietderību regulējuma mērķa panākšanai un jautājumu par to, vai šie 
pasākumi ir jāīsteno Savienības līmenī, kā arī

• priekšlikuma ietekmi, jo īpaši dalībvalstu finansiālos izdevumus un administratīvo 
slogu.

Turklāt, ja nav pietiekamas informācijas, šis apstāklis pats par sevi jau ir formāls 
subsidiaritātes principa pārkāpums. Vēl jo vairāk tas tā ir  saistībā ar deleģētajiem aktiem, jo 
attiecībā uz šiem aktiem nav paredzēta tāda atbilstības pārbaude subsidiaritātes principam, ko 
veic dalībvalstu parlamenti.

Saskaņā ar seno Eiropas tiesību pamatprincipu "potestas delegata non delegatur" 
pilnvarojumi pieņemt deleģētos aktus ir jāinterpretē ierobežojoši atbilstoši Līgumiem. Šajā 
priekšlikumā paredzēto deleģēto aktu skaits un to nenoteiktība ir pretrunā šim interpretēšanas 
principam.

Deleģēto aktu skaits ir pārspīlēts, un tas tātad ir jāierobežo līdz absolūtam minimumam, lai šis 
priekšlikums atbilstu subsidiaritātes un proporcionalitātes principam. Turklāt vēl arī skaidri un 
viennozīmīgi ir jānosaka atlikušo deleģēto pilnvaru mērķis, saturs un darbībasoma.


