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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar ko atceļ Padomes 

Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un 

taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura 

rūpniecības restrukturizācijai 

(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2015)0174), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. panta 

pirmo daļu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 

priekšlikumu (C8-0101/2015), 

 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 7. septembra vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 294. panta 4. punktu,  

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 39. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8-0255/2015), 

 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. atsauce 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 42. panta pirmo daļu 

un 43. panta 2. punktu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 42. panta pirmo daļu, 

43. panta 2. punktu un 114. pantu, 
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Pamatojums 

Atsauce uz LESD 114. pantu ir pievienota konsekvences nolūkā ar divkāršo juridisko pamatu 

(lauksaimniecība un iekšējā tirgus politika), kas ir izmantots, lai pieņemtu Direktīvu 

76/621/EEK, kura attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos. 
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU  

Czesław Adam Siekierski 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 

priekšsēdētājam 

BRISELĒ 

Temats: Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes 

maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības 

restrukturizācijai (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)) 

Godātais priekšsēdētāj! 

Ar 2015. gada 15. jūlija vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties pie 

Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 

atbilstību. 

Komisijas ierosinātajā juridiskajā pamatā ir LESD 42. panta pirmā daļa, kas attiecas uz 

lauksaimniecības produktu ražošanas un tirdzniecības konkurences noteikumiem, un LESD 

43. panta 2. punkts, kas attiecas uz  lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas dibināšanu.  

 

AGRI komiteja prasa sniegt atzinumu par to, vai ir piemēroti iepriekš minētajam juridiskajam 

pamatam pievienot LESD 114. pantu attiecībā uz tiesību aktu tuvināšanu iekšējā tirgus 

izveides un darbības jomā. Šāda attīstība nemainītu ierosinātās regulas sākotnējo juridisko 

pamatu, bet tiktu vienīgi pievienots LESD 114. pants kā trešais juridiskais pamats.  

 

I. Pamatinformācija 

 

Priekšlikuma mērķis ir atcelt ar kopējo lauksaimniecības politiku saistīto Padomes Direktīvu 

Nr. 76/621/EEK un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, kuru pamatā ir LESD 42. pants un 

43. panta 2. punkts. 

 

Daži iepriekšējās desmitgadēs pieņemtie tiesību akti ir zaudējuši aktualitāti gan tāpēc, ka to 

saturs ir pārņemts turpmākos tiesību aktos, gan to pagaidu rakstura dēļ.  

 

Saskaņā ar iestāžu nolīgumu par labāku tiesību aktu izstrādi Savienības tiesību akti būtu 

jāatjaunina un jāsamazina tādu tiesību aktu apjoms, kuri vairs netiek piemēroti, lai uzlabotu 

pārredzamību un noteiktību.  

 

Atbilstīgi Komisijas priekšlikumam Komisijai nav pilnvaru paziņot, ka Padomes pieņemti 

tiesību akti ir novecojuši. Līdz ar to Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru būtu jāatceļ priekšlikumā uzskaitītie akti.  
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AGRI komitejā 2015. gada 23. jūnijā tika iesniegts ziņojuma projekts, kura mērķis bija 

pārņemt Komisijas priekšlikumu attiecībā uz šo divu novecojušo tiesību aktu atcelšanu1. 

Referents Czesław Adam Siekierski pēc tam (2015. gada 24. jūlijā) iesniedza grozījumu, lai 

pievienotu atsauci uz LESD 114. pantu "konsekvences nolūkā ar divkāršo juridisko pamatu 

(lauksaimniecība un iekšējā tirgus politika), kas ir izmantots, lai pieņemtu Direktīvu 

76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos"2. 

 

Padomes Īpašā lauksaimniecības komiteja 2015.gada  7. septembra vēstulē referentam 

apliecināja, ka tā apstiprinās Parlamenta nostāju3. 

 

 

II. Attiecīgie Līguma panti  

 

Komisijas priekšlikumā kā juridiskais pamats ir ierosināti šādi Līguma par Eiropas Savienības 

darbību panti, kas ir iekļauti LESD trešās daļas „Savienības iekšpolitika un rīcība“ III sadaļā 

„Lauksaimniecība un zivsaimniecība“ (pasvītrojums pievienots): 

 

LESD 42. pants 

 

(bijušais EKL 36. pants) 

 

Šā Līguma nodaļa par konkurenci attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu un 

tirdzniecību tikai tiktāl, ciktāl to noteicis Eiropas Parlaments atbilstīgi 43. panta 2. punktam 

un saskaņā ar minētajos punktos paredzēto procedūru, ievērojot 39. pantā izvirzītos mērķus. 

[...] 

 

 

 

43. pants 

 

(bijušais EKL 37. pants) 

 

1. [...]  

 

2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc 

apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju izveido lauksaimniecības tirgu kopīgo 

organizāciju, kas paredzēta 40. panta 1. punktā, kā arī citus noteikumus, kas vajadzīgi 

kopējās lauksaimniecības politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanai. 

[...] 

 

                                                 
1 PE560.619v01-00. 
2 PE565.051v01-00. 
3 Skatīt Padomes Īpašās lauksaimniecības komitejas 2015. gada 7. septembra vēstuli C. A. Siekierski 

(SGS15/10567).  
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III — Ierosinātais juridiskais pamats 

 

AGRI komiteja prasa sniegt atzinumu par to, vai ir piemēroti pievienot LESD 114. pantu 

pašreizējam juridiskajam pamatam, kas ir šāds (pasvītrojums pievienots): 

 

114. pants 

 

(bijušais EKL 95. pants) 

 

1. Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk izklāstītos noteikumus piemēro, lai sasniegtu 

26. pantā noteiktos mērķus. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā 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. 

 

[...] 

 

IV. Judikatūra 

 

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka "Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 

uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un 

saturu"1. Tādēļ attiecīgā akta atcelšanu var pamatot ar nepareiza juridiskā pamata izvēli. 

 

Principā tiesību akts ir jābalsta tikai uz vienu juridisko pamatu. Tomēr divi juridiskie pamati 

var tikt izmantoti, ja pasākumam vienlaikus ir dažādi mērķi vai vairākas saistītas sastāvdaļas, 

no kurām kāda nav sekundāra un netieša attiecībā pret otru2. Turklāt katrā juridiskajā pamatā 

noteiktajām un minētā pasākuma pieņemšanai paredzētajām procedūrām nevajadzētu būt 

savstarpēji nesaderīgām3.  

 

V. Ierosinātās regulas mērķis un saturs  

 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir atcelt Padomes Direktīvu Nr. 76/621/EEK un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 320/20064, kuras ir zaudējušas visu praktisko ietekmi un joprojām ir spēkā 

vienīgi tehniski. 

 

Saskaņā ar priekšlikuma 1. apsvērumu Savienības tiesību aktu pārredzamības palielināšana, 

tostarp "to tiesību aktu, kuriem vairs nav faktiskas ietekmes," svītrošana, ir īpaši būtisks 

elements iestāžu īstenotajā stratēģijā par likumdošanas procesa uzlabošanu. 

 

Padomes Direktīvas Nr. 76/621/EEK saturs ir pārņemts Komisijas Regulā (EK) 

Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 

pārtikas produktos.5 Turklāt ar Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006 noteiktā pagaidu shēma 

                                                 
1 Lieta C-45/86 Komisija/ Padome (Vispārējās tarifa preferences), Recueil 1987, 1439. lpp., 5. punkts; lieta C-

440/05 Komisija/ Padome, Krājums 2007, I-9097. lpp.; lieta C-411/06 Komisija/ Parlaments un Padome, 

Krājums 2009, I-7585. lpp. 
2 Lieta C411/06 Komisija/Eiropas Parlaments un Padome, 2009. gada Krājums, I-07585. lpp., 47. punkts. 
3 Lieta C-300/89 Komisija/Padome („Titanium Dioxide”), Recueil 1991, I-2867, 17.–25. punkts. 
4 OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.  
5 OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.   
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bija spēkā vienīgi līdz 2009./2010. tirdzniecības gadam (2. apsvērums).  

 

Līdz ar to iepriekš minētie ar kopējo lauksaimniecības politiku saistītie tiesību akti, lai arī 

formāli vēl aizvien ir spēkā, ir novecojuši, un līdz ar to tie būtu jāatceļ juridiskās drošības un 

skaidrības labad (3. apsvērums un 1. pants). 

 

VI. Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana  

 

Ierosinātās regulas mērķis un būtība ir vienīgi Padomes Direktīvas Nr. 76/621/EEK un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 320/2006 atcelšana.1  

 

Abi tiesību akti ir novecojuši tāpēc, ka Padomes Direktīvas Nr. 76/621/EEK saturs ir 

pārņemts turpmākajā Padomes Regulā Nr. 1881/2006, jo ar Padomes Regulu Nr. 320/2006 tika 

ieviesta vienīgi pagaidu shēma, kas vairs netiek piemērota.  

 

Turklāt Padomes Direktīva Nr. 76/621/EEK tika pieņemta saskaņā ar EEK līguma 43. un 

100. pantu, kas šobrīd atbilst attiecīgi LESD 43. un 114. pantam, jo Padomes Regulas (EK) 

Nr. 320/2006 pamatā bija EK līguma 36. pants un 37. panta 2. punkta trešā daļa, kas šobrīd atbilst 

attiecīgi LESD 42. pantam un 43. panta 2. punktam.  

 

Kā apstiprināts Juridiskā dienesta piezīmē par ierosinātās regulas juridisko pamatu 

(pasvītrojums pievienots): 

 

"Līdz ar to vienā no atceļamajiem tiesību aktiem ir iekšējā tirgus juridiskā pamata ietekme. Pat ja 

var apgalvot, ka kopējā atcelšanā daļa, kas attiecas uz iekšējo tirgu, atrodas sakritības dēļ, tomēr 

šķiet, ka tas neatbilst parastajai praksei tiesību aktu atcelšanas juridiskajam pamatam pievienot 

114. pantu."2  

 

Turklāt, tā kā gan LESD 43. panta 2. punkts, gan 114. punkts paredz izmantot parasto 

likumdošanas procedūru, šajā gadījumā nevar konstatēt procedūras neatbilstību. 
 

VII. Secinājums un ieteikumi 

 

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, tā kā abi tiesību akti, kurus ir ierosināts atcelt, attiecas 

uz kopējo lauksaimniecības politiku un tā kā Padomes Direktīva Nr. 76/621/EEK arī balstās 

uz to, kas šobrīd atbilst LESD 114. pantam, iekšējā tirgus pamats tiesību aktu tuvināšanai, 

LESD 42. panta pirmā daļa, 43. panta 2. punkts un 114. pants ir piemērots juridiskais pamats 

priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 

76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības 

restrukturizācijai.  

 

Līdz ar to Juridiskā komiteja 2015. gada 15. septembra sanāksmē vienbalsīgi3 nolēma 

                                                 
1 OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.  
2 SJ-0446/15. 
3 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg,Axel Voss (priekšsēdētāja vietnieks), Jytte Guteland (referente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet,  Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, 

Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, 
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Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai ieteikt juridiskajā pamatā papildus LESD 

42. pantam un 43. panta 2. punktam iekļaut arī LESD 114. pantu. 

Ar cieņu 

Pavel Svoboda 

 

                                                                                                                                                         
Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka,Verónica Lope Fontagné (aizstāja Rosa Estaràs Ferragut 

saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), un Dominique Martin (aizstāja Gilles Lebreton saskaņā ar 

Reglamenta 200. panta 2. punktu). 
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