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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 

ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Spānijas parlamenta Deputātu kongresa un Spānijas parlamenta Senāta pamatots 
atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var 
ierobežot vai aizliegt ăenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā 
teritorijā 

 (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) 
 

SaskaĦā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoĦu nedēĜu laikā pēc leăislatīvā 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 Spānijas parlamenta Deputātu kongresa un Spānijas parlamenta Senāta 
pamatots atzinums par minēto regulas priekšlikumu. 

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

APVIENOTĀS KOMITEJAS EIROPAS SAVIENĪBAI 2015. GADA 16. JŪNIJA 
PAMATOTS ATZINUMS NR. 1/2015 PAR SUBSIDIARITĀTES PRINCIPA 
PĀRKĀPŠANU, KAS IZRIET NO PRIEKŠLIKUMA EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULAI, AR KO REGULU (EK) NR. 1829/2003 GROZA ATTIECĪBĀ 
UZ IESPĒJU, KA DALĪBVALSTIS VAR IEROBEŽOT VAI AIZLIEGT ĂENĒTISKI 
MODIFICĒTAS PĀRTIKAS UN BARĪBAS LIETOŠANU SAVĀ TERITORIJĀ 
(COM(2015)0177 FINAL) (2015/0093(COD)) 

PAMATOJUMS 

A. Protokols par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu, kas 
pievienots 2007. gada Lisabonas līgumam, kurš ir spēkā kopš 2009. gada 1. decembra, paredz 
valstu parlamentu kontroles procedūru attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu ES 
likumdošanas iniciatīvās. Šo protokolu Spānijā īsteno ar 2009. gada 22. decembra Likumu 
Nr. 24/2009, ar ko groza 1994. gada 19. maija Likumu Nr. 8/1994. Šā pamatotā atzinuma 
juridisko pamatu jo īpaši veido Likuma Nr. 8/1994 jaunais 3. panta j) punkts, kā arī 5. un 
6. pants. 

B. Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ăenētiski 
modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā, ir apstiprinājusi Eiropas Komisija, un 
tas ir nosūtīts dalībvalstu parlamentiem, kuriem astoĦu nedēĜu laikā, līdz 2015. gada 
23. jūnijam, ir jāpārbauda iniciatīvas atbilstība subsidiaritātes principam. 

C. Apvienotās komitejas Eiropas Savienībai prezidijs un spīkeri 2015. gada 20. maijā 
apstiprināja vienošanos veikt minētās ES likumdošanas iniciatīvas pārbaudi, par referentu 
izraugoties senatoru Ángel Pintado Barbanoj un pieprasot valdībai sagatavot Likuma 
Nr. 8/1994 3. panta j) punktā paredzēto ziĦojumu. 

D. Ir saĦemts valdības ziĦojums. Tajā norādīts, ka šis priekšlikums grozīt regulu ietekmē 
subsidiaritātes principa pareizu piemērošanu, jo atbildība tiek nodota pārvaldei, kura nav 
pietiekami spējīga sasniegt minētās rīcības mērėus, tādējādi tas neatbilst subsidiaritātes 
principam. 

E. Apvienotās komitejas Eiropas Savienībai 2015. gada 16. jūnija sanāksmē ir 
apstiprināts šis  

PAMATOTS ATZINUMS. 

1. Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 1. punktā noteikts, ka „Savienības kompetenču 
īstenošanu nosaka subsidiaritātes princips un proporcionalitātes princips”. SaskaĦā ar tā paša 
Līguma 5. panta 3. punktu „saskaĦā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā 
Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai atbilstīgā apmērā un vienīgi tad, ja paredzētās 
darbības mērėus nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis centrālā vai reăionālā un vietējā 
līmenī, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēĜ tie ir labāk sasniedzami Savienības 
līmenī”. 

2. Apskatītā tiesību aktu priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 
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114. pants, kurā ir paredzēts: 

„1. Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk norādītos noteikumus piemēro, lai sasniegtu 26. 
pantā noteiktos mērėus. Eiropas Parlaments un Padome saskaĦā ar parasto likumdošanas 
procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju paredz pasākumus, lai 
tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus 
izveidi un darbību. 

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. SaskaĦā ar attiecīgām pilnvarām arī Eiropas Parlaments un Padome tiecas 
sasniegt šo mērėi. 

4. Ja pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome, tikai Padome vai Komisija ir noteikusi 
saskaĦošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata par vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 
36. pantā minēto būtisko iemeslu dēĜ 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 Eiropas Parlaments un Padome, tikai Padome 
vai Komisija ir noteikusi saskaĦošanas 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 saskaĦošanas pasākuma 
paredzēšanas, tā dara Komisijai zināmus plānotos noteikumus, kā arī pamatojumu to 
ieviešanai. 

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

Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieĦēmusi, 4. un 5. punktā minētos noteikumus uzskata 
par apstiprinātiem. 

Komisija var informēt attiecīgo dalībvalsti, ka šajā punktā minēto laiku var vēl pagarināt uz 
laiku līdz sešiem mēnešiem, ja to attaisno jautājuma sarežăītība un cilvēku veselība netiek 
apdraudēta. 

7. Ja saskaĦā ar 6. punktu dalībvalstij Ĝauj atstāt spēkā vai ieviest savus noteikumus, 
atkāpjoties no saskaĦošanas 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 saskaĦošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija tūlīt 
pārliecinās, vai ir jāierosina Padomei attiecīgi pasākumi. 

9. Atkāpjoties no 258. un 259. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts var 
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tieši griezties Eiropas Savienības Tiesā, ja uzskata, ka cita dalībvalsts nepareizi īsteno šā 
panta piešėirtās pilnvaras. 

10. Iepriekš minētajos saskaĦošanas pasākumos vajadzības gadījumā paredz drošības 
klauzulu, kas Ĝauj dalībvalstīm viena vai vairāku 36. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu 
iemeslu dēĜ veikt provizoriskus pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Savienība.” 

3. Eiropas Savienībai ir visaptverošs tiesiskais regulējums attiecībā uz ăenētiski modificētas 
pārtikas un barības atĜauju izsniegšanu, izsekojamību un marėēšanu. Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 par ăenētiski modificētu pārtiku un barību attiecas uz pārtiku, pārtikas 
sastāvdaĜām un barību, kas satur ĂMO, sastāv vai ir ražota no ĂMO. Ietverti arī ĂMO, kas 
paredzēti citiem lietojumiem, piemēram, audzēšanai, ja tos izmanto kā izejvielu pārtikas un 
barības ražošanā. Minētajā dokumentā šie produkti ir apzīmēti kā „ĂMO un ăenētiski 
modificēta pārtika un barība”. 

Ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 nosaka atĜauju piešėiršanas procedūru, kuras mērėis ir 
nodrošināt, lai minēto produktu laišana tirgū neradītu apdraudējumu ne cilvēku un dzīvnieku 
veselībai, ne videi. Šā iemesla dēĜ procedūrā galvenā nozīme ir risku zinātniskai izvērtēšanai: 
produkta tirdzniecības atĜaujai jābūt pietiekami pamatotai, un galvenais iemesls, uz ko 
minētais pamatojums var atsaukties, ir zinātnisks novērtējums. Tiesību aktos atbildība par 
risku zinātnisko novērtējumu ir nodota Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), kas 
sadarbojas ar dalībvalstu zinātniskajām struktūrām. 

Regulā (EK) Nr. 1829/2003 ir paredzēti noteikumi, kas Ĝauj Komisijai vai dalībvalstīm 
pieĦemt ārkārtas pasākumus, lai apturētu atĜautu ĂMO laišanu tirgū un lietošanu, ja tiek 
konstatēts, ka produkts var radīt nopietnu risku veselībai vai videi. Šiem pasākumiem jābūt 
balstītiem uz zinātniskiem pierādījumiem, kas apliecina, ka produkts var radīt nopietnu risku 
veselībai vai videi. 

4. Priekšlikums grozīt Regulu (EK) Nr. 1823/2003 par iespējamiem ierobežojumiem vai 
aizliegumiem attiecībā uz to produktu lietošanu, kuri satur ăenētiski modificētus organismus, 
rada zināmas neskaidrības attiecībā uz mērėiem, ko tiecas sasniegt Eiropas Komisija, jo tie 
nav pietiekami izklāstīti. Mēs apzināmies grūtības, ar ko Komisija saskaras, nosakot 
nepārprotamu politiku, kuru atbalstītu visas dalībvalstis. Saprotam, ka tas nav šėērslis, lai 
saglabātu līdzsvarotu nostāju, kas sniedz garantijas patērētājiem, izejvielu ražošanas nozarei, 
barības ražošanas nozarei, lopkopībai un gaĜas nozarei. Šis priekšlikums grozīt regulu rada 
juridisku nenoteiktību, neparedzamas izmaksas un vienotā tirgus šėelšanu. No zinātniski 
pamatotas sistēmas tas pāriet uz citu, kurā var izpausties politiskas vai ideoloăiskas intereses 
un nostājas. Mūsu atkarība no izejvielām (graudaugiem, eĜĜas augiem un proteīnaugiem) ir 
pietiekami būtiska, lai nodrošinātu šīs ražošanas nozares nākotni. 

Eiropas Savienība ir pasaulē lielākā lauksaimniecības produktu importētāja. ES pārtikas 
nozare lopbarībai gadā izmanto vidēji 225 miljonus tonnu izejvielu. Eiropa dzīvnieku 
izcelsmes produkcijas jomā lielā mērā ir atkarīga no ăenētiski modificēta proteīna avotiem. 
Eiropas Savienībai, lai tā apgādātu pati sevi, būtu nepieciešama 15,5 miljonus hektāru liela 
sojas audzēšanas platība. Pašlaik tie ir tikai 0,6 miljoni hektāru. 

Ir pagājuši 19 gadi, kopš tiek audzēti ăenētiski modificēti organismi, un pašlaik 18 miljoni 
lauksaimnieku apsaimnieko 181 miljonus hektāru ar ăenētiski modificētiem organismiem 
īpaši 28 valstīs, galvenokārt ASV, Brazīlijā, Kanādā, Argentīnā un Indijā. 
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Eiropas lauksaimniecības un lopkopības ražošanas konkurētspēja ir tieši atkarīga no garantiju 
nodrošināšanas piegādes avotiem un no noteiktības attiecībā uz noteikumiem, ko ievieš ES un 
dalībvalstis. Eiropas iestāžu pastāvīgais svārstīgums lēmumu pieĦemšanā rada vēlamajam 
pretēju efektu: neskaidrības patērētājiem, nenoteiktību ražotāju nozarē un finansiālu 
kaitējumu, kas ietekmē mūsu ekonomikai būtiskas nozares pētniecības, izstrādes un inovācijas 
attīstību. 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde nosaka risku novērtēšanu no zinātniskā viedokĜa. Tai 
pašā laikā, pat ja Regulā (EK) Nr. 1829/2003 papildus risku novērtējumam ir Ĝauts Ħemt vērā 
„citus likumīgus faktorus”, Komisijai nav bijis nepieciešams izmantot šos faktorus, lai 
attaisnotu atĜaujas atteikumu produktiem, kurus EFSA atzinusi par drošiem, un tā jebkurā 
gadījumā varētu to darīt tikai attiecībā uz ES kopumā. Šis apsvērums liek secināt, ka tiek 
apdraudēta tirgus vienotība ES mērogā, un tas var ietekmēt brīvo tirdzniecību un preču 
tranzītu. Skaidri nenosakot iemeslus, ar kuriem tiek pamatota atteikšanas klauzulu 
pieĦemšana („pozitīva vai negatīva” saraksta trūkums), kā arī neparedzot juridiskus 
mehānismus to dalībvalstu pasākumu apturēšanai, kurus var uzskatīt par Ĝaunprātīgiem, 
nepietiekami pamatotiem vai diskriminējošiem, rodas acīmredzams tiesiskās nenoteiktības 
risks. 

Vienlaikus tiek pieĦemts, ka dzīvnieku izcelsmes produkti, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri 
baroti ar ăenētiski modificētu barību, nav attiecīgi jāmarėē: ĂMO atĜauju saĦemšana valsts 
līmenī var novest pie prasības marėēt ar norādi „valsts”, lai aizsargātu to dalībvalstu 
lauksaimniekus, kuras nolēmušas aizliegt dzīvnieku barību, kas ražota no ĂMO saturošiem 
produktiem. Šāds pasākums var radīt importa barjeru dzīvnieku izcelsmes produktiem no 
dalībvalstīm, kurās tie nav aizliegti. 

Aizliegums „izmantot” ĂM produktus dažās dalībvalstīs var tikt attiecināts arī uz tādām 
darbībām kā tranzīts, uzglabāšana vai apstrāde to teritorijās. 

Ja katra ES dalībvalsts ieviesīs konkrētas prasības, pastāv vēl viens daudzkārtējas marėēšanas 
jeb analīžu sarežăīšanas risks, proti, pieaugs patērētāju neuzticēšanās ārvalstu produktiem un, 
pamatojoties uz nesaskaĦotiem kritērijiem dalībvalstīs, radīsies dubults tirgus. 

Var rasties ievērojama plaisa atvērta tirgus un brīvas ES preču aprites jēdzienā, kā noteikts 
LESD 34. un 36. pantā. Uzskatām, ka lēmumu pieĦemšanai vienmēr jābūt zinātniski 
pamatotai. 

5. Izvērtējot tiesību aktu priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam, jānorāda, ka 
sastopamies ar jautājumu par ăenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanas regulēšanu, 
uz ko attiecas nesen izdarīti būtiski grozījumi, kas veikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 11. marta Direktīvu (ES) 2015/412, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz 
iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) 
audzēšanu savā teritorijā. Ar šo priekšlikumu dažus mēnešus pēc tam, kad nozare piedzīvoja 
izmaiĦas normatīvajā jomā, vēlreiz groza tiesisko regulējumu, ar kuru dalībvalstis var 
pieĦemt pasākumus, aizliedzot vai ierobežojot noteiktu ăenētiski modificētu produktu 
lietošanu. Pirms iedziĜināšanās priekšlikuma saturā jābrīdina, ka normatīvās nepastāvības 
radītā tiesiskā nedrošība norāda uz subsidiaritātes principa neievērošanu, jo, lai kāds būtu 
Eiropas Komisijas nolūks, ir skaidrs, ka to varēja sasniegt ar stabilākiem reglamentējošiem 
noteikumiem. 
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No otras puses, jāuzsver, ka priekšlikums nodot dalībvalstīm atbildību par lēmuma 
pieĦemšanu ierobežot vai aizliegt ĂMO lietošanu, apdraud subsidiaritātes principa 
ievērošanu, jo dalībvalstis ne vienmēr ir spējīgas pieĦemt šādus lēmumus, nekaitējot iekšējā 
tirgus darbībai. Iespējamā nelīdzsvarotība, kas varētu rasties starp dalībvalstu tiesību aktiem, 
apdraud Eiropas Savienības pārtikas un barības tirgus darbību un rada risku, ka šā 
priekšlikuma sekas varētu būt pretējas tām, kuras vēlas panākt Komisija. 

SECINĀJUMS 

ĥemot vērā iepriekš minētos iemeslus, Apvienotā komiteja Eiropas Savienībai uzskata, 
ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt 
ăenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā, neatbilst 
subsidiaritātes principam, kas noteikts spēkā esošajā Līgumā par Eiropas Savienību. 

Īstenojot dalībvalstu parlamentu un Eiropas Savienības iestāžu politisko dialogu, šis 
pamatotais atzinums tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Komisijai. 


