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PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Temats: Padomes  nos tā ja  pirmajā  las ījumā  nolūkā  pieņemt EIROPAS 

PARLAMENTA UN PADOMES REGULU par oficiā la jām kontrolēm un 
citām oficiā la jām darbībām, kuras  ve ic, la i nodroš inā tu, ka  tiek piemē roti 
pā rtikas  un barības  aprites  ties ību akti, note ikumi par dzīvnieku vese lību un 
labturību, augu vese lību un augu a izsardzības  līdzekļiem, un ar ko groza  
Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulas  (EK) Nr. 999/2001, (EK) 
Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) 
Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, 
Padomes  Regulas  (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes 
Direktīvas  98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 
2008/120/EK, un a tce ļ Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulas  (EK) 
Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes  Direktīvas  89/608/EEK, 
89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK 
un Padomes  Lēmumu 92/438/EEK (Oficiā lo kontroļu regula) 
– Padomes paska idrojuma raksts  
– pieņemts  Padomē  2016. gada  19. decembrī 
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I. IEVADS

1. Komisija 2013. gada 6. maijā iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei iepriekš minēto 

priekšlikumu, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. panta 

2. punkts, 114. pants un 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts (parastā likumdošanas 

procedūra) 1.

2. Eiropas Parlaments (EP) pieņēma nostāju pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī 2. Ir 

notikušas apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, 

un tās sniedza atzinumus attiecīgi 2013. gada 16. un 17. oktobrī un 2013. gada 29. novembrī.

3. Apvienotā veterinārijas un fitosanitārijas ekspertu ekspertu darba grupa, Galveno veterinārijas 

speciālistu darba grupa un Lauksaimniecības padomnieku/atašeju darba grupa priekšlikumu 

izskatīja trīsdesmit septiņas reizes vairāku prezidentūru laikā.

4. Pastāvīgo pārstāvju komiteja (I) vienojās par sākotnējām sarunu pilnvarām, kuras Padome pēc 

tam 2015. gada 26. oktobrī apstiprināja kā vispārēju pieeju 3. Šīs pilnvaras vēl tika pārskatītas 

2016. gada 18. maijā 4 un 2016. gada 10. jūnijā 5.

5. Pēc vairākām tehniskām sanāksmēm un neformāliem trialogiem, kas notika Luksemburgas un 

Nīderlandes prezidentūras laikā, desmitajā trialogā 2016. gada 15. jūnijā starp abiem 

likumdevējiem tika panākta pagaidu vienošanās par kompromisa tekstu nolūkā panākt agrīnu 

otrā lasījuma vienošanos. Pastāvīgo pārstāvju komiteja (I) kompromisa tekstu apstiprināja 

2016. gada 22. jūnijā 6.

1 9464/13 + ADD1 +ADD 2.
2 8304/14.
3 13242/15+ 13181/15 + 13209/15.
4 8121/16+ ADD1 līdz ADD5.
5 8346/16.
6 10248/16 + ADD1.
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6. Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 

priekšsēdētājs 2016. gada 12. jūlijā nosūtīja Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājam 

adresētu vēstuli, kurā norādīja, ka, ja Padome pieņems savu nostāju pirmajā lasījumā saskaņā 

ar šai vēstulei pievienoto tekstu, viņš plenārsēdē ieteiks Parlamentam, ka otrajā lasījumā 

Padomes nostāja būtu jāpieņem bez grozījumiem – pēc tam, kad to būs pārbaudījuši juristi 

lingvisti.

7. Padome politisku vienošanos par kompromisa tekstu panāca 2016. gada 10. oktobrī 7.

II. MĒRĶIS

Regulas priekšlikuma vispārējais mērķis ir vienkāršot un racionalizēt pastāvošo Regulas (EK) 

Nr. 882/2004 tiesisko regulējumu, gandrīz visus lauksaimniecības un pārtikas ķēdes sektorus 

aptverot vienā noteikumu kopumā, kas piemērojams attiecībā uz oficiālajām kontrolēm; dažos 

sektoros – piemēram, augu veselības, augu reproduktīvā materiāla, dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu vai bioloģiskās ražošanas sektorā – pašlaik kontroles reglamentē atsevišķi 

noteikumi. Regulas mērķis ir arī uzlabot to oficiālo kontroļu efektivitāti, ko dalībvalstis veic 

visā lauksaimniecības un pārtikas ķēdē, tā, lai krīzes situācijās būtu iespējams reaģēt ātri, tajā 

pašā laikā līdz minimumam samazinot slogu operatoriem; tālab regulā ir paredzēts, ka šādas 

kontroles jāveic attiecībā uz visiem operatoriem, pamatojoties uz risku un ar atbilstīgu 

biežumu.

III. PADOMES PIRMĀ LASĪJUMA NOSTĀJAS ANALĪZE

1. Vispārīgi apsvērumi

Kompromisa teksts, par kuru Padomē tika panākta politiska vienošanās, pilnībā atspoguļo abu 

likumdevēju panākto vienošanos. Tajā ir saglabāti Komisijas priekšlikuma mērķi un 

vienlaikus ņemti vērā svarīgākie grozījumi, ko Eiropas Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā.

7 12175/16 + ADD1.
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2. Galvenie jautājumi

a) Darbības joma

Komisija atgādināja, ka, lai gan Regulā (EK) Nr. 882/2004 ir paredzēts vispārējs satvars 

oficiālām kontrolēm barības un pārtikas aprites tiesību aktu, dzīvnieku veselības un dzīvnieku 

labturības noteikumu sektoros, vēsturisku apsvērumu dēļ kontroles attiecībā uz dzīvnieku 

veselību (paredzētas gan vietējo, gan importēto preču pārbaudei) un kontroles attiecībā uz 

veterināro zāļu atliekām joprojām tiek reglamentētas atsevišķi. Tā arī norādīja uz to, ka 

kontroles dažiem citiem ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi saistītiem sektoriem, piemēram, 

augu veselību, augu reproduktīvo materiālu (ARM) un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem 

(DBP), Regulas (EK) Nr. 882/2004 darbības jomā netika ietvertas un ka tām tika izstrādāti 

konkrēti atsevišķi sektoriālie režīmi. Tāpēc Komisija ierosināja paplašināt Regulas (EK) 

Nr. 882/2004 pašreizējā tiesiskā regulējuma darbības jomu, lai ietvertu minētos sektorus, kā 

arī lai skaidri norādītu, ka tajā ietilpst bioloģiskā ražošana, aizsargāti cilmes vietas nosaukumi, 

aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un garantētas tradicionālās īpatnības, un ģenētiski 

modificēti organismi (ĢMO).

Padome pauda uzskatu, ka pašreizējā posmā – gaidot jauno Komisijas priekšlikumu par augu 

reproduktīvo materiālu – iekļaut šajā regulā oficiālas kontroles attiecībā uz augu reproduktīvo 

materiālu ir pāragri. Ciktāl ir runa par vidē apzināti izplatītiem ĢMO, Padome vienojās 

oficiālās kontroles attiecināt vienīgi uz ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē dzīvnieku barības un 

pārtikas ražošanas nolūkos, kā arī izslēgt no piemērošanas jomas pesticīdu lietošanas iekārtu 

specifiskās kontroles. Turklāt Padome paskaidroja, ka, lai gan šī regula nebūtu jāpiemēro 

atbilstības pārbaudei, kas attiecas uz Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (lauksaimniecības tirgu 

kopīga organizācija), tā būtu jāpiemēro, kad saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 89. pantu 

veiktajās pārbaudēs tiek konstatēta krāpnieciska vai maldinoša prakse attiecībā uz 

tirdzniecības standartiem.
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b) Oficiālo kontroļu finansēšana

Lai gan Komisijas priekšlikumā bija paturēts pastāvošais vispārējais princips – ka 

dalībvalstīm būtu jāpiešķir pienācīgi finanšu resursi oficiālajām kontrolēm –, tajā tika 

ierosināts pašreizējo pienākumu paplašināt, nosakot, ka maksas iekasē ne vien no dažiem 

uzņēmējiem, bet gan no visiem uzņēmējiem jomās, uz kurām attiecas šī regula. Izvirzītais 

mērķis bija no visiem sektoriem pilnībā atgūt izmaksas, kas radušās oficiālo kontroļu 

veikšanā, vienlaikus paredzot atbrīvojumus mikrouzņēmumiem. Tajā netika ierosināts 

saglabāt pašreizējos fiksētos līmeņus, kas noteikti tādu uzņēmēju obligātai inspicēšanai, kuri 

strādā ar gaļu, zivsaimniecības produktiem, piena produkciju, dzīvnieku barības uzņēmumu 

apstiprināšanai un (lielākajā daļā gadījumu) kontroļu veikšanai uz robežām. Tā vietā tajā tika 

ierosināts, ka minētos līmeņus nosaka dalībvalstis, pamatojoties uz vienādām un 

pārredzamām metodēm.

Padome uzskatīja, ka obligāto maksu sistēmas darbības jomā izmaiņas nav vajadzīgas un ka 

pastāvošie fiksētie līmeņi būtu jāsaglabā, jo sistēma kopumā ir apmierinoša. Tomēr Padome 

piekrita, ka tām dalībvalstīm, kuras vēlas maksas iekasēt atbilstīgi radušos izmaksu līmenim 

un nevis pēc fiksēta līmeņa, būtu jāievēro saskaņoti noteikumi par izmaksu segšanu un 

aprēķina metodēm. Padome arī piekrita, ka dalībvalstīm vajadzētu būt pienākumam uzlabot 

nodevu vai maksu aprēķināšanas, iekasēšanas un noteikšanas pārredzamību un apspriešanās ar 

relevantajām ieinteresētajām personām pārredzamību.

c) Oficiālā veterinārārsta loma

Komisija ierosināja elastīgu pieeju, kas dod iespēju dalībvalstīm nozīmēt personālu, kuru tās 

uzskata par vislabāk kvalificētu oficiālo kontroļu veikšanai, vienlaikus paredzot pienākumu, 

ka dalībvalstīm visam personālam ir jānodrošina pienācīga apmācība.

Padome piekrita, ka – lai oficiālās kontroles varētu organizēt efektīvi – būtu jādod 

dalībvalstīm rīcības brīvība noteikt vispiemērotāko personālu šādu kontroļu veikšanai, ar 

noteikumu, ka visā lauksaimniecības un pārtikas ķēdē augstā līmenī tiek nodrošināta cilvēku 

veselības, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības aizsardzība un ka tiek izpildīti 

starptautiskie standarti un pienākumi.
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Tomēr Padome uzskatīja par vajadzīgu noteikt, ka dalībvalstīm jāvēršas pie oficiālajiem 

veterinārārstiem konkrētos gadījumos, kad oficiālo kontroļu sekmīga iznākuma 

nodrošināšanai ir vajadzīgas viņu specifiskās prasmes (piemēram, attiecībā uz dzīviem 

dzīvniekiem, gaļu un dažiem citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem). Pēc Padomes domām, 

tam nevajadzētu skart iespēju, ka dalībvalstis var izmantot arī oficiālos veterinārārstus – 

tostarp oficiālajām kontrolēm attiecībā uz mājputniem un zaķveidīgajiem – vai citas īpaši 

nozīmētas personas tādos gadījumos, kad saskaņā ar šo regulu tas nav prasīts.

d) Deleģētās un īstenošanas pilnvaras

Ierosinātais tiesību akts būs pamatregula, kas pilnvaros Komisiju, izmantojot deleģētos un/vai 

īstenošanas aktus, noteikt ievērojamu apjomu attiecīgu detalizētu noteikumu. Izskatot 

priekšlikumu Padomē, īpaša uzmanība tika atvēlēta ierosinātajiem Komisijas pilnvarojumiem. 

Lai arī Padome neapstrīdēja un nemainīja pamatregulas principu, liels skaits pantu tika 

pārstrādāts, lai labāk definētu Komisijas pilnvarojumu.

Turklāt attiecībā uz normām par konkrētiem papildu noteikumiem oficiālajām kontrolēm 

saistībā ar konkrētām jomām (18.–27. pants), piemēram, tādas gaļas ražošanu, kas paredzēta 

lietošanai pārtikā, dzīvnieku labturību, augu aizsardzības līdzekļiem vai augu veselību, 

Padome pamataktā ieviesa daudzus būtiskus elementus un attiecīgā gadījumā piešķīra 

Komisijai pilnvarojumus.

Visbeidzot, lai nodrošinātu, ka vairāki šai regulai vajadzīgie "būtiskākie" deleģētie un 

īstenošanas akti, kas pareizi jāpiemēro, tiek pieņemti pirms šīs regulas piemērošanas dienas, ir 

ieviesti pārejas periodi. Tas tāpēc, lai nodrošinātu, ka turpina piemērot spēkā esošos 

noteikumus, kurus aizstās iepriekš minētie deleģētie un īstenošanas akti, tiklīdz Komisija būs 

tos pieņēmusi. Tie būtu jāpieņem pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā 3 gadus pēc šīs regulas 

piemērošanas dienas. Tādējādi tiks nodrošināts, ka nav pārtraukuma, vienlaikus dodot 

Komisijai pietiekami daudz laika minēto aktu sagatavošanai.
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e) Ziņošana par pārkāpumiem

Pēc Eiropas Parlamenta stingra pieprasījuma Padome piekrita šajā regulā iekļaut noteikumus, 

kas paredz, ka dalībvalstīm ir jābūt ieviestiem mehānismiem, kuri ļauj ziņot par faktiskiem vai 

potenciāliem šīs regulas pārkāpumiem, par šādas ziņošanas pēcpasākumiem un par ziņojumus 

sniegušo personu aizsardzību pret atriebību, diskrimināciju vai netaisnīgu attieksmi 

(140. pants).

IV. SECINĀJUMS

Padomes nostāja pirmajā lasījumā pilnībā atspoguļo vienošanos, kas panākta starp abiem 

likumdevējiem, kā to apstiprina iepriekš minētā Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības 

veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētāja 2016. gada 12. jūlija vēstule 

Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājam. Pēc tam Padome 2016. gada 10. oktobrī to 

apstiprināja, pieņemot politisko vienošanos.
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"I/A" PUNKTA PIEZĪME 
Sūtītā js : Padomes  Ģenerā lsekre ta riā ts  
Saņēmē js : Pas tāvīgo pā rs tāvju komiteja  / Padome 
Temats : Projekts  – Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulapar oficiā la jām 

kontrolēm un citām oficiā la jām darbībām, kuras  ve ic, la i nodroš inā tu, ka  
tiek piemē roti pā rtikas  un barības  aprites  ties ību akti, note ikumi par 
dzīvnieku vese lību un labturību, augu vese lību un augu a izsardzības  
līdzekļiem, un a r ko groza  Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulu (EK) 
Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, 
(ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, 
Padomes  Regulu (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes 
Direktīvu 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 
2008/120/EK, un a tce ļ Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulu (EK) 
Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes  Direktīvu 89/608/EEK, 
89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK 
un Padomes  Lēmumu 92/438/EEK (Oficiā lo kontroļu regula) (pirmais  
las ījums )  
– Padomes nos tā jas  pirmajā  las ījumā  pieņemšana  un Padomes  
paska idrojuma raks ta  pieņemšana  
= paziņojums 
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Vācijas, Grieķijas, Dānijas, Luksemburgas, Maltas, Čehijas Republikas, Polijas, Portugāles, 

Rumānijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Somijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes paziņojums

Tiek konstatēts, ka ES tiesību aktos terminiem "kaitīgais organisms" ("harmful organism") un 

"kaitēklis" ("pest") ir vienāda nozīme un ka tie ir ekvivalenti un attiecīgi tā tiek arī lietoti.

Pamatojums:

Ņemot vērā to, ka spēkā esošajos Komisijas tiesību aktos un Padomes regulās un direktīvās arī 

termins "kaitīgais organisms" ("harmful organism") tiek lietots ar jēdzieniski vienādu un 

ekvivalentu nozīmi (piem., Padomes Direktīva 93/85/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1107/2009, Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/138/ES), būtu īpaši jāuzsver terminu 

"kaitēklis" un "kaitīgais organisms" jēdzieniskā ekvivalence, lai jau iepriekš novērstu iespējamās 

neskaidrības spēkā esošo ES tiesību aktu, jaunās ES Regulas par augu veselību un jaunās Regulas 

par oficiālajām kontrolēm piemērošanā.
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tiek piemē roti pā rtikas  un barības  aprites  ties ību akti, note ikumi par 
dzīvnieku vese lību un labturību, augu vese lību un augu a izsardzības  
līdzekļiem, un a r ko groza  Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulu (EK) 
Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, 
(ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, 
Padomes  Regulu (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes 
Direktīvu 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 
2008/120/EK, un a tce ļ Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulu (EK) 
Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes  Direktīvu 89/608/EEK, 
89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK 
un Padomes  Lēmumu 92/438/EEK (Oficiā lo kontroļu regula) (pirmais  
las ījums)  
– Padomes nos tā jas  pirmajā  las ījumā  pieņemšana  un Padomes  
paska idrojuma raks ta  pieņemšana  

 

1. Komisija 2013. gada 6. maijā iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei iepriekš minēto 

priekšlikumu, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. panta 

2. punkts, 114. pants un 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts 1.

1 9464/13+ADD1+ADD2.
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2. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2013. gada 16. oktobrī 1. Reģionu 

komiteja atzinumu sniedza 2013. gada 29. novembrī 2.

3. Eiropas Parlaments pieņēma nostāju pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī 3.

4. Padome (Lauksaimniecība un zivsaimniecība) 3487. sanāksmē, kas notika 2016. gada 

10. oktobrī, pirmajā lasījumā panāca politisku vienošanos par Padomes nostāju attiecībā uz 

minēto regulu 4.

5. Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta ierosināt Padomei:

- kādā no nākamajām sanāksmēm kā darba kārtības "A" punktu, Austrijas delegācijai 

atturoties, pieņemt Padomes nostāju pirmajā lasījumā un Padomes paskaidrojuma rakstu, 

kuri ir izklāstīti attiecīgi dokumentā 10755/16 un 10755/16 ADD 1,

- nolemt minētās sanāksmes protokolā iekļaut šīs piezīmes papildinājumā iekļauto 

paziņojumu.

1 OV C 67, 6.3.2014., 166. lpp.
2 OV C 114, 15.4.2014., 96. lpp.
3 8304/14.
4 Saskaņā ar 2016. gada 12. jūlija vēstuli, ko Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības 

un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētājs nosūtīja Pastāvīgo pārstāvju komitejas 
priekšsēdētājam, Eiropas Parlamentam otrajā lasījumā būtu bez grozījumiem jāapstiprina 
Padomes nostāja pirmajā lasījumā.
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EIROPAS 
KOMISIJA  

Briselē, 6.1.2017. 

COM(2017) 6 final 

2013/0140 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, 

 

ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam, 

 

par 

Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu regulu par oficiālajām kontrolēm un 

citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un 

barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu 

veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 

1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvu 

98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes 

Direktīvu 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 

97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK  

(Oficiālo kontroļu regula) 
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2013/0140 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, 

 

ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam, 

 

par 

Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu regulu par oficiālajām kontrolēm un 

citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un 

barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu 

veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 

1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvu 

98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes 

Direktīvu 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 

97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK  

(Oficiālo kontroļu regula) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam 

un Padomei (dokuments COM (2013) 265 final – 

2013/0140 COD): 

2013. gada 6. maijs 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma 

datums: 

2013. gada 16.–

17. oktobris 

Reģionu komitejas atzinuma datums: 

 

Eiropas Parlamenta nostājas datums (pirmais lasījums): 

2013. gada 

29. novembris 

 

2014. gada 15. aprīlis 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: * 

Padomes nostājas pieņemšanas datums: 2016. gada 

19. decembris 

* Ņemot vērā Padomes un Eiropas Parlamenta neoficiālo sarunu rezultātus pēc 

pirmā lasījuma Parlamentā, Komisija nesagatavoja priekšlikuma grozījumu, bet 

gan pauda savu viedokli par Parlamenta grozījumiem paziņojumā 

“Communication de la Commission sur les suites données aux avis et 

résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session d'avril 2014” 

(dokuments SP (2014)471), kas Eiropas Parlamentam tika nosūtīts 2014. gada 

9. jūlijā. 
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2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Priekšlikuma mērķis ir modernizēt un uzlabot oficiālo kontroļu sistēmas iedarbīgumu 

un efektivitāti dažādās dalībvalstīs. Oficiālo kontroļu mērķis ir visā lauksaimniecības 

un pārtikas ķēdē nodrošināt augstus drošības un kvalitātes standartus, kuri 

konsekventi tiek izpildīti un kuri attaisno ES tirdzniecības partneru cerības.  

Ar šo priekšlikumu tiek aizstāta 2004. gada Oficiālo kontroļu regula. Lai nodrošinātu 

konsekventāku un saskaņotāku pieeju attiecībā uz oficiālajām kontrolēm visā 

lauksaimniecības un pārtikas ķēdē, ar priekšlikumu tiek paplašināts kontroļu 

tvērums, iekļaujot augu veselību un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas līdz 

šim bijuši reglamentēti galvenokārt ar nozaru noteikumiem.  

Priekšlikums attiecas uz tādu oficiālo kontroļu pieeju, kura ir balstīta uz risku. Tā 

mērķis ir arī samazināt regulatīvo un administratīvo slogu iestādēm un uzņēmējiem. 

Jo īpaši priekšlikums tiecas novērst oficiālo kontroļu sistēmas nepilnības attiecībā uz 

veterināro zāļu atliekām dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos. Tas paredz 

uzlabot administratīvās palīdzības un sadarbības mehānismu starp valstu kontroles 

iestādēm, lai efektīvāk risinātu pārrobežu neatbilstības gadījumus. Ir saglabātas ISO 

standartiem atbilstošas oficiālo laboratoriju akreditācijas prasības. Tomēr attiecīgos 

gadījumos ir paredzēti pārejas pasākumi un pagaidu vai pastāvīgas atkāpes. 

Priekšlikums paredz vienotu noteikumu kopumu visām kontroles darbībām, kas 

jāveic uz ES robežām attiecībā uz tādiem dzīvniekiem un precēm no valstīm, kas nav 

ES valstis, kuri prasa lielāku uzmanību veselības aizsardzības dēļ. Tas palīdzēs 

novērst pašreizējo noteikumu sadrumstalotību un tādējādi padarīs kontroles sistēmu 

mazāk apgrūtinošu gan iestādēm, gan uzņēmumiem. Dokumentu kontroles 

robežkontroles punktos pārbaudāmiem dzīvniekiem un precēm tiks veiktas 

sistemātiski, taču kopējie kritēriji nodrošinās, ka identitātes vai fiziskas 

kontrolpārbaudes tiek veiktas tik bieži, cik nepieciešams atkarībā no minēto 

dzīvnieku un preču radītā riska. 

Pastiprinātas pārredzamības noteikumu mērķis ir palielināt kompetento iestāžu 

pārskatatbildību pret patērētājiem un uzņēmumiem par to, kā notiek 

lauksaimniecības un pārtikas ķēdes noteikumu piemērošana un izpilde. 

Nosakot jaunu prasību valstu izpildiestādēm veikt arī regulāras un iepriekš 

nepieteiktas kontroles, lai atklātu krāpniecisku praksi lauksaimniecības un pārtikas 

ķēdē, un paredzot stingrākas finansiālas sankcijas par krāpniecisku darbību, ir sperts 

liels solis uz priekšu cīņā pret krāpšanu pārtikas aprites jomā un uzņēmumu godīgas 

konkurences veicināšanā. 

Lai valstu kontroles sistēmām tiktu piešķirti pietiekami resursi, priekšlikums 

pamatojas uz pašreizējo sistēmu ar obligātajām nodevām par oficiālo kontroli, un tajā 

vienlaikus ņemtas vērā mazo uzņēmumu intereses. 

Priekšlikumā ir iekļautas vairākas pilnvaras Komisijai pieņemt deleģētos vai 

īstenošanas aktus, lai papildinātu vai precizētu kontroles un noteikumu izpildes 

prasības dažās galvenajās lauksaimniecības un pārtikas ķēdes jomās. Tas nodrošinās 

iespēju paredzēt īpašus izpildes pasākumus, tostarp noteikt kontroļu minimālo 

biežumu, gadījumos, kad to attaisno īpašs apdraudējums vai risks konkrētā jomā. 

Turklāt, ja laika gaitā apstākļi mainās, minētās pilnvaras ļaus Komisijai pielāgot 

dažus kontroles sistēmas elementus attiecīgajās jomās. 
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3. KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU 

3.1. Vispārīgi komentāri 

Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamentam un Padomei tika nosūtīts 

2013. gada 6. maijā. Eiropas Parlaments 2014. gada 15. aprīlī pieņēma savu 

nostāju pirmajā lasījumā. Tas atbalstīja Komisijas priekšlikuma galvenos 

mērķus. Jo īpaši Parlaments piekrita tam, ka ir jāpieņem integrētāka pieeja 

attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, lai novērstu noteikumu pārklāšanos un 

sadrumstalotību, un ir vajadzīgas uz risku balstītas kontroles. Parlaments 

piekrita arī vajadzībai nodrošināt oficiālo kontroļu pienācīgu finansēšanu un 

tam, ka ir jāpublisko nodevu aprēķināšanas veids.  

Attiecībā uz bioloģiskās ražošanas nozari Eiropas Parlaments atbalstīja 

Komisijas pieeju, kas paredz Oficiālo kontroļu regulā iekļaut pilnvaras 

Komisijai pieņemt kontroles noteikumus, kas pielāgoti konkrēti bioloģiskās 

ražošanas nozares vajadzībām. Šī pieeja nav atspoguļota Padomes vispārējā 

pieejā, ar kuru šīs pilnvaras ir atceltas un ievērojams skaits īpašu noteikumu 

(un attiecīgo pilnvaru) ieviests priekšlikumā par bioloģisko ražošanu. Lai 

sekmētu abu likumdevēju vienošanos un rūpīgi izvērusi, vai netiks apdraudēts 

kontroļu iedarbīgums, Komisija piekrita tam, ka Oficiālo kontroļu regulā tiek 

iekļauts mazāks skaits pilnvaru attiecībā uz bioloģiskās ražošanas nozari.  

Eiropas Parlamenta nostāja ietvēra 319 Komisijas sākotnējā priekšlikuma 

grozījumus.  

Grozīts Komisijas priekšlikums netika iesniegts. Paziņojumā “Communication 

de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le 

Parlement européen lors de la session d'avril 2014” (dokuments SP 

(2014)471), kas Eiropas Parlamentam tika nosūtīts 2016. gada 9. jūlijā, 

Komisija norādīja, ka 129 no 319 grozījumiem tā varētu pilnībā, daļēji vai pēc 

būtības pieņemt vai piekrist to pārstrādāšanai, jo šie grozījumi Komisijas 

priekšlikumu varētu precizēt vai uzlabot un atbilst tā vispārīgajiem mērķiem. 

Pēc Eiropas Parlamenta nostājas pieņemšanas pirmajā lasījumā starp Eiropas 

Parlamenta, Padomes prezidentūras un Komisijas delegācijām turpinājās 

neoficiālas sarunas, lai panāktu vienošanos kopējās nostājas stadijā (“agrīna 

otrā lasījuma vienošanās”).  

Šīs sarunas izrādījās veiksmīgas un ir atspoguļotas Padomes kopējā nostājā, ko 

ar kvalificētu balsu vairākumu pieņēma 2016. gada 19. decembrī. Komisija 

uzskata, ka Padomes kopējā nostāja atspoguļo Komisijas priekšlikuma 

sākotnējos mērķus un ņem vērā daudzas Eiropas Parlamenta norādītās 

problēmas. Lai gan attiecībā uz dažiem elementiem kopējā nostāja atšķiras no 

Komisijas sākotnējā priekšlikuma, Komisija to uzskata par rūpīgi līdzsvarotu 

kompromisu un ir apmierināta, ka tā aptver visus jautājumus, kurus Komisija 

šā priekšlikuma pieņemšanā uzskatīja par būtiskiem. 
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3.2. Eiropas Parlamenta grozījumi, kurus Komisija pieņēmusi un Padome 

pilnīgi, daļēji vai pēc būtības iekļāvusi pirmā lasījuma nostājā 

Patērētāju aizsardzība pret maldināšanu par pārtikas veidu un kvalitāti. 

Eiropas Parlaments ieviesa grozījumu, kas nosaka, ka izpildiestādēm, veicot uz 

risku balstītas kontroles, ir jāņem vērā iespējamība, ka patērētāji varētu tikt 

maldināti par pārtikas viedu, identitāti un īpašībām. Grozījums Komisijai un 

Padomei ir pieņemams, jo tas atbilst vispārējam mērķim iedarbīgi risināt 

problēmu saistībā ar noteikumu pārkāpumiem, kurus izdara, īstenojot 

krāpniecisku vai maldinošu praksi. 

Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas ķēdes autentiskuma un 

integritātes references centri. Eiropas Parlaments ierosināja izveidot Eiropas 

Savienības lauksaimniecības un pārtikas ķēdes autentiskuma un integritātes 

references centrus. Nodrošinot specializētas zināšanas un specifiskas analīzes, 

šiem centriem ir jāpalīdz Komisijai un dalībvalstīm novērst, atklāt un apkarot 

krāpšanu saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. Komisija un Padome to 

pieņēma. 

Trauksmes cēlēju aizsardzība. Eiropas Parlaments ierosināja grozījumu, kura 

mērķis ir aizsargāt cilvēkus, kuri ziņo par iespējamiem pārkāpumiem. 

Konkrētāk, dalībvalstīm būs pienākums ieviest efektīvus mehānismus, lai 

trauksmes cēlējus pasargātu no atriebības, diskriminācijas vai cita veida 

netaisnīgas attieksmes. Komisija un Padome to pieņēma. 

Komisijas ierosinātie Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references 

centri. Eiropas Parlaments ieviesa grozījumu, ar ko šādu centru izveide tiek 

padarīta par juridisku pienākumu. Turklāt Parlaments ierosināja, ka centru 

sniegtā koordinētā zinātniskā palīdzība būtu jāpiedāvā gan kompetentajām 

iestādēm, gan ieinteresētajām personām. Tas Komisijai un Padomei bija 

pieņemami, jo pierādījumi, ko Komisija ievākusi pētījumos un apsekojumos, 

norāda, ka šādu centru izveide ir nepieciešama. 

3.3. Eiropas Parlamenta grozījumi, kurus Komisija noraidījusi un Padome 

pilnīgi, daļēji vai pēc būtības iekļāvusi pirmā lasījuma nostājā 

Augu reproduktīvā materiāla izslēgšana no darbības jomas. Eiropas 

Parlaments ierosināja no regulas darbības jomas svītrot oficiālās kontroles 

attiecībā uz augu reproduktīvā materiāla noteikumiem. Komisija būtu 

vēlējusies šīs kontroles iekļaut darbības jomā, lai nodrošinātu integrētāku 

pieeju attiecībā uz oficiālajām kontrolēm un kontroles noteikumu saskaņošanu 

šajā nozarē visās dalībvalstīs. Taču Padome atbalstīja Eiropas Parlamenta 

grozījumu. Tiecoties panākt kompromisu, Komisija piekrīt Padomes nostājai. 

3.4. Eiropas Parlamenta grozījumi, kurus Komisija pilnīgi, daļēji vai pēc 

būtības pieņēmusi, bet Padome nav iekļāvusi pirmā lasījuma nostājā 

Oficiālās kontroles saistībā ar lauksaimniecības produktu tirdzniecības 

standartiem. Komisija pieņēma Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu, ar 

kuru paplašina priekšlikuma darbības jomu, iekļaujot tajā lauksaimniecības 

produktu tirdzniecības standartus un normas, ko reglamentē Regulas (ES) 

Nr. 1308/2013 noteikumi. Tas nebija pilnīgi pieņemami Padomei, tāpēc tika 

panākts kompromiss, ka Oficiālo kontroļu regulas darbības joma aptvertu 

kontrolpārbaudes, kuras veic saskaņā ar tirdzniecības standartu tiesību aktiem 

un kurās atklāj iespējamu krāpniecisku vai maldinošu praksi. Komisija var 
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piekrist Padomes nostājai, jo uz minētajiem produktiem attieksies ievērojams 

skaits noteikumu par pastiprinātām oficiālām kontrolēm, kuru mērķis ir atklāt 

un nepieļaut krāpniecisku praksi. 

Finansiālās sankcijas, kas piemērojamas par krāpniecisku vai maldinošu 

praksi un nosakāmas tādā apmērā, kas ir vismaz divreiz lielāks par 

ekonomisko priekšrocību, ko vēlējies gūt pārkāpuma izdarītājs. Komisija 

pieņēma Eiropas Parlamenta grozījumu, kas paredz stingrākas finansiālās 

sankcijas par krāpniecisku rīcību. Padomes nostājā ir panākts kompromiss, 

saskaņā ar kuru finanšu sankcijām ir jāatbilst ekonomiskai priekšrocībai vai 

procentuālai daļai no operatora apgrozījuma. To pamatoja ar apsvērumu, ka 

būtu ļoti grūti precīzi aprēķināt meklēto ekonomisko priekšrocību. Komisija 

var piekrist Padomes nostājai, jo kompromiss jebkurā gadījumā paredz 

stingrākus finanšu sankciju noteikumus, kuri labāk attur no krāpnieciskas vai 

maldinošas prakses. 

3.5. Eiropas Parlamenta grozījumi, kurus Komisija noraidījusi un Padome 

nav iekļāvusi pirmā lasījuma nostājā 

To noteikumu svītrošana, kas attiecas uz obligātajām nodevām par 

oficiālajām kontrolēm. Eiropas Parlaments ieviesa grozījumus, ar kuriem 

noraida obligātās nodevas, atstājot to piemērošanu dalībvalstu ziņā. Eiropas 

Parlaments noraidīja arī mikrouzņēmumiem paredzētu atbrīvojumu no 

obligātajām nodevām. Komisija grozījumus noraidīja, jo tie būtu pretrunā ar 

Komisijas mērķi nodrošināt stabilu finansējumu kontroles iestādēm un 

operatoru taisnīgāku līdzdalību kontroles sistēmas finansēšanā. Arī Padome 

grozījumus noraidīja un tā vietā savā nostājā prasīja obligātās nodevas 

piemērot jomās, kurās, pamatojoties uz risku, ir vajadzīgas resursietilpīgākas 

kontroles, piemēram, kautuvēs un attiecībā uz importu. Turklāt Padomes 

nostāja ļauj dalībvalstīm nodevu samazināšanas nolūkā ņemt vērā mazo 

uzņēmumu intereses. Komisija var pieņemt Padomes nostāju, jo tā radītu 

finanšu resursu stabilu pieplūdumu tajās lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 

nozarēs, kurās kontroles ir vajadzīgas visvairāk un pastāv lielāks risks, ka bez 

obligātajām nodevām var rasties tirgus traucējumi. Arī Komisijas ierosinātie 

noteikumi par nodevu pārredzamību ir lielā mērā saglabāti. Minētie noteikumi 

vēl vairāk veicinātu lielāku saskaņotību nodevu ieviešanā visā ES.  

Oficiālā veterinārārsta pastāvīga klātbūtne. Eiropas Parlaments ierosināja, 

ka pirmskaušanas apskatēs un pēckaušanas veterinārās ekspertīzēs ir vajadzīga 

oficiālā veterinārārsta pastāvīga klātbūtne. Turklāt tas ierosināja, ka iespēja 

kautuves personālam oficiālā veterinārārsta uzraudzībā piedalīties oficiālajās 

kontrolēs būtu jāattiecina tikai uz mājputnu un zaķveidīgo oficiālajām 

kontrolēm. Komisija šos grozījumus noraidīja, jo tie apdraudētu mērķi 

nodrošināt kontroles resursu efektīvāku izmantojumu un kompetento iestāžu 

sloga mazināšanos, vienlaikus nemazinot pārtikas nekaitīguma līmeni. 

Pamatojoties uz līdzīgiem apsvērumiem, arī Padome noraidīja lielāko daļu no 

šiem grozījumiem. Saskaņā ar Padomes nostāju elastības nosacījumus noteiks 

ar deleģētiem vai īstenošanas aktiem. 

Savienībā ievedamu “pārtikas produktu, kas satur dzīvnieku izcelsmes 

produktus” obligāta novirzīšana un sistēmātiskas oficiālās kontroles. 

Eiropas Parlaments ierosināja, ka “pārtikas produkti, kas satur dzīvnieku 

izcelsmes produktus” būtu jāpievieno to preču kategorijām, kam jāveic 
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obligātas sistemātiskas kontroles robežkontroles punktos. Komisija noraidīja šo 

grozījumu, jo ne visi “pārtikas produkti, kas satur dzīvnieku izcelsmes 

produktus” rada tāda līmeņa risku, kura dēļ tie ir jānovirza uz robežkontroles 

punktu un tajā sistemātiski jākontrolē. Arī Padome noraidīja šos grozījumus, jo 

tie izraisītu nesamērīgus un nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus. 

Visu dzīvnieku izcelsmes produktu veterinārās pārbaudes uz robežas. 

Eiropas Parlaments ieviesa grozījumus, kuros noteikts, ka dzīvnieku un visu 

dzīvnieku izcelsmes produktu, kurus ieved Savienībā, fiziskās 

kontrolpārbaudes ir jāveic oficiālam veterinārārstam. Komisija šos grozījumus 

noraidīja, jo fizisko kontrolpārbaužu veikšanai noteiktiem dzīvnieku izcelsmes 

produktiem, piemēram, piena pulveriem un konservētai gaļai, nav obligāti 

nepieciešamas specializētas zināšanas veterinārijā. Turklāt tas nebūtu saderīgi 

ar vienu no galvenajiem priekšlikuma mērķiem, proti, efektīvāk izmantot 

kontroles resursus. Pamatojoties uz līdzīgiem apsvērumiem, arī Padome 

noraidīja šos Eiropas Parlamenta grozījumus. Saskaņā ar Padomes kompromisa 

nostāju oficiāliem veterinārārstiem ir jāveic fiziskās kontrolpārbaudes 

dzīvnieku sūtījumiem un gaļas un subproduktu sūtījumiem. Komisija var 

pieņemt kompromisu, jo, lai arī tas ir preskriptīvāks nekā Komisijas 

priekšlikums, tomēr tas paredz veterināro resursu efektīvāku sadali. 

3.6. Padomes ieviestie jaunie noteikumi 

Attiecībā uz oficiālo kontroļu finansēšanu Padome ir veikusi būtiskas izmaiņas 

Komisijas priekšlikumā, būtībā ieviešot obligāto nodevu režīmu, kas līdzīgs 

pašreizējam. Komisija Padomes nostāju var pieņemt (kā paskaidrots iepriekš), 

jo tā nodrošinās resursietilpīgāko oficiālo kontroļu ilgtermiņa finansiālo 

stabilitāti. Turklāt Komisijas ierosinātie noteikumi par nodevu pārredzamību 

un nodevu aprēķināšanu ir lielākoties saglabāti. Turklāt Padome ieviesa 

vairākus grozījumus, kuri papildina citus svarīgus priekšlikuma mērķus, 

piemēram, dalībvalstu pienākumu veicināt sadarbību starp kompetentajām 

iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm, prokuroriem un tiesu iestādēm.  

Daži grozījumi paplašina priekšlikuma tvērumu vai prasības. Tie ir šādi. 

Atkāpes attiecībā uz dažu sugu dzīvnieku gaļas inspicēšanu. Padome 

iekļāva pilnvaras, kas Komisijai ļauj noteikt īpašas atkāpes no gaļas 

inspicēšanas noteikumiem attiecībā uz ziemeļbriežiem (Rangifer tarandus 

tarandus) un rubeņiem (Lagopus lagopus un Lagopus mutus), lai ļautu turpināt 

īstenot senas vietējās un tradicionālās paražas dažās Savienībās daļās. Tā kā 

atkāpi var atļaut tikai ar nosacījumu, ka tā neietekmēs regulas mērķu 

sasniegšanu, Komisija var šo noteikumu kompromisa veidā pieņemt. 

Atkāpes attiecībā uz neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu 

kokmateriālu robežkontrolēm. Padome iekļāva pilnvaras, kuras Komisijai 

ļauj noteikt, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem robežkontroles 

punktus, kas nozīmēti neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu 

kokmateriālu importam, var atbrīvot no dažām prasībām, piemēram, attiecībā 

uz telpām, iekārtām un aprīkojumu. Komisijai tas ir pieņemami, jo ir 

nepieciešams ņemt vērā to par oficiālajām kontrolēm atbildīgo kompetento 

iestāžu vajadzības, kuras darbojas īpašos ģeogrāfiskos apstākļos, vienlaikus 

nodrošinot kontroļu pareizu izpildi.  
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4. SECINĀJUMI 

Komisija uzskata, ka kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi ar kvalificētu balsu 

vairākumu, atspoguļo sākotnējos Komisijas priekšlikuma mērķus un ņem vērā 

daudzas Eiropas Parlamenta norādītās problēmas. Lai gan attiecībā uz dažiem 

elementiem kopējā nostāja atšķiras no Komisijas sākotnējā priekšlikuma, Komisija to 

uzskata par rūpīgi līdzsvarotu kompromisu un ir apmierināta, ka tā aptver visus 

jautājumus, kurus Komisija šā priekšlikuma pieņemšanā uzskatīja par būtiskiem. 

Iepriekš norādīto iemeslu dēļ Komisija atbalsta 2016. gada 19. decembrī pieņemto 

kopējo nostāju. 
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