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Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 

atbilstību. 

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2018. gada 22. februāra sanāksmē. 

Sākotnējā Komisijas priekšlikuma pamatā ir LESD 42. pants, kurš attiecas uz konkurenci un 

valsts atbalstu reglamentējošajiem noteikumiem, kurus piemēro lauksaimniecības produktu 

ražošanai un tirdzniecībai, un LESD 43. panta 2. punkts par kopējo lauksaimniecības politiku 

un šīs politikas mērķu sasniegšanu reglamentējošo nepieciešamo normu pieņemšanu.  

Iestāžu sarunu rezultātā svītroja atsauci uz LESD 42. panta pirmo daļu un LESD 43. panta 

2. punktu saglabāja kā vienīgo šā priekšlikuma juridisko pamatu. Šīs izmaiņas tika ieviestas, 

jo tika svītrots priekšlikuma 20. panta 3. punkts — vienīgā norma, kas ir saistīta ar 

konkurences jautājumiem.  

I - Vispārīga informācija 

2014. gada 24. martā Komisija pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 

par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes 

Regulu (EK) Nr. 834/20071. Komisija savu priekšlikumu balstīja uz LESD 42. pantu 

kopsakarā ar LESD 43. panta 2. punktu.  

 

Pēdējo 10 gadu laikā strauji pieaugošā pieprasījuma dēļ bioloģisko produktu tirgū ir vērojama 

dinamiska attīstība. Kopš 1999. gada ir palielinājies gan bioloģiskās pārtikas globālais 

pasaules tirgus, gan platības, kurās Eiropas Savienībā audzē bioloģiskos produktus. Tomēr ne 

iekšzemes piedāvājums, ne tiesiskais regulējums nav gājis kopsolī ar šo tirgus paplašināšanos. 

Ražošanas noteikumos nav pietiekami ņemtas vērā patērētāju un iedzīvotāju mainīgās bažas 

un vēlmes; marķēšanas noteikumi ir sarežģīti, un kontroles sistēmā un tirdzniecības režīmā ir 

konstatētas nepilnības. Tiesību akti ir sarežģīti un rada ļoti lielu administratīvo slogu, kas 

liedz mazajiem lauksaimniekiem pievienoties Savienības bioloģiskās ražošanas shēmai. Daži 

izņēmumi, kas bija vajadzīgi nozares attīstībai, vairs nešķiet pamatoti. 

 

Apspriežamais priekšlikums līdz ar to tika izstrādāts, lai uzlabotu bioloģisko produktu 

ražošanu reglamentējošos tiesību aktus nolūkā likvidēt tās ilgtspējīgas attīstības šķēršļus, 

garantējot godīgu konkurenci un ļaujot iekšējam tirgum darboties efektīvāk, un saglabājot vai 

uzlabojot patērētāju uzticību bioloģiskajiem produktiem. 

 

 

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):  

 

42. pants 

(bijušais EKL 36. pants) 

 

                                                 
1 COM(2014)0180 galīgā redakcija. 
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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) 

 

[..] 

 

 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. 

  

[..] 

 

Analīzes nolūkā svarīgas ir arī šādas normas: 

 

   

39. pants 

(bijušais EKL 33. pants) 

 

1. Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi ir: 

 

 

a) celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas attīstību un panākot 

lauksaimniecības ražošanas racionālu attīstību un ražošanas faktoru, jo īpaši 

darbaspēka, optimālu izmantojumu; 

 

b) šādi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot 

lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus; 

 

c) stabilizēt tirgus; 

 

d) nodrošināt piedāvāto produktu pieejamību tirgū; 

 

e) panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem par samērīgām cenām. 

 

[..] 

 

40. pants 

(bijušais EKL 34. pants) 
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1. Lai sasniegtu mērķus, kas izvirzīti 39. pantā, izveido lauksaimniecības tirgu kopīgo 

organizāciju. 

 

Šai organizācijai, atkarībā no produktiem, uz kuriem tā attiecas, ir šādas formas: 

 

a) kopīgi konkurences noteikumi; 

 

b) dažādo valstu tirgus organizāciju obligāta koordinācija; 

 

c) Eiropas tirgus organizācija. 

 

[..] 

 

 

Iestāžu sarunu laikā no ierosinātās regulas juridiskā pamata normām svītroja LESD 42. panta 

pirmo daļu.  

 

 

III - 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 nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta atcelšanai. 

Šajā sakarībā iestādes vēlme aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļi, 

kādos tiesību akts ir pieņemts, kā arī darbs, kas tiesību akta darbības jomā ir paveikts citos 

aspektos, nav nozīmīgi no pareizā juridiskā pamata noteikšanas viedokļa.2  

 

Ja attiecīgajā tiesību akta pārbaudē tiek atklāts, ka tam ir divi mērķi vai divas sastāvdaļas, un 

ja vienu no tiem var atzīt par galveno vai izšķirošo, bet otram ir tikai palīgraksturs, tad šis 

tiesību akts ir jāpamato tikai ar vienu juridisko pamatu, proti, ar to, ar ko ir saistīts galvenais 

vai izšķirošais mērķis vai sastāvdaļa.3  

Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai jomas, kas ir savstarpēji nesaraujami 

saistīti un neviens nav pakārtots un mazāk svarīgs attiecībā pret otru, tad šāds tiesību akts 

jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem4, ja procedūras, 

kas noteiktas attiecīgajos juridiskajos pamatos nav nesavienojamas un tās neierobežo Eiropas 

Parlamenta tiesības.5 

 

IV — Priekšlikuma mērķis un saturs  

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

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

Padome, 2009. g., Krājums, I-7585. lpp. 
2 Lieta C-269/97 Komisija/Padome, 2000. g., Recueil, I-2257. lpp., 44. punkts. 
3 Lieta C-137/12 Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-490/10 Komisija/Padome, 

EU:C:2012:525, 45. punkts; lieta C-155/07 Parlaments/Padome, 2008. g., Krājums, I-08103. lpp., 34. punkts. 
4 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, 2003. g., Recueil, I-08913. lpp., 40. punkts; lieta C-178/03 Komisija/Eiropas 

Parlaments un Padome, 2006. g., Krājums, I-107. lpp., 43.–56. punkts.  
5 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (”Titanium Dioxide”), 1991. g., Recueil, I-2867. lpp., 17.–25. punkts; 

lieta C-268/94 Portugāle/Padome, 1996. g., Recueil, I-6177. lpp. 
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Kā jau minēts, Komisijas priekšlikumu izstrādāja, lai uzlabotu tiesību aktus par bioloģisko 

ražošanu, likvidējot bioloģiskās ražošanas Savienībā ilgtspējīgas attīstības šķēršļus; garantētu 

lauksaimnieku un operatoru godīgu konkurenci un nodrošinātu efektīvāku iekšējā tirgus 

darbību; saglabātu vai vairotu patērētāju uzticēšanos bioloģiskajiem produktiem. 

 

Priekšlikuma 1. pantā nosaka bioloģiskās ražošanas principus un paredz noteikumus par 

bioloģisko ražošanu un ar to saistīto norāžu izmantošanu marķējumā un reklāmā. 

Priekšlikuma 4. pantā ir noteikti vispārīgie principi, saskaņā ar kuriem īsteno bioloģiskās 

ražošanas ilgtspējīgas pārvaldības sistēmu. 

 

Priekšlikuma 49. apsvērumā ir atkārtoti pausts viedoklis par to, ka, tā kā nav konkrētu 

Savienības noteikumu par neatļautu vielu esamību bioloģiskajos produktos, visā Savienībā ir 

izstrādātas dažādas pieejas. Tā 51. apsvērumā tādēļ ir teikts, ka lauksaimniekiem ir jāveic 

pasākumi, ar kuriem novērš piesārņojuma ar neatļautiem produktiem vai vielām risku, un ka, 

neskatoties uz šādiem pasākumiem, lauksaimniekiem var būt liegtas iespējas pārdot savus 

lauksaimniecības produktus kā bioloģiskus. Šajos gadījumos saskaņā ar LESD 42. pantu 

Komisija var atļaut dalībvalstīm piešķirt valsts maksājumus, ar kuriem kompensē radušos 

zaudējumus.  

 

Līdzīgā veidā priekšlikuma 20. panta 3. punktā tiek saskaņota rīcība, kas ir jāīsteno, kad tiek 

konstatēti neatļauti produkti vai vielas, izmantojot iespēju atkāpties no Regulas (ES) 

Nr. 1308/20131 211. panta 1. punkta, lai Komisija varētu dalībvalstīm atļaut piešķirt valsts 

maksājumus, ar kuriem kompensē lauksaimnieku ciestos zaudējumus gadījumos, kad viņiem 

ir liegta iespēja pārdot savus produktus kā bioloģiskus, jo tajos ir atklāti neatļauti produkti vai 

vielas, kas tajos ir nokļuvušas nejauši; Turklāt dalībvalstis var izmantot kopējās 

lauksaimniecības politikas instrumentus, lai pilnībā vai daļēji segtu šādus zaudējumus. 

 

Tomēr sarunu laikā Parlaments un Padome vienojās par pilnīgi atšķirīgu pieeju 

piesārņojumam. Regulā vairs nav iekļauts vispārējais beznosacījumu aizliegums piesārņotos 

produktus marķēt vai pārdot kā bioloģiskus. Ir dzēsta arī norma par kompensāciju.  Tā kā 

teksts, par kuru visbeidzot vienojās 2017.gada 28. jūnija 18. trialogā, vairs nesatur nekādas 

normas par valsts atbalstu, LESD 42. pants no šā tiesību akta jurdisko pamatu klāsta ir 

svītrots.  

 

 

V — Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana 

 

 

LESD 43. panta 2. punktā ir noteikts, ka Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru pieņem normas, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu kopējās 

lauksaimniecības politikas mērķus. Saskaņā ar LESD 42. pantu Eiropas Parlaments un 

Padome atbilstīgi LESD 43. panta 2. punktam nosaka, ciktāl Līguma nodaļa, kurā ir 

reglamentēta konkurence, attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību. 

42. pantu izmanto kā juridisko pamatu tikai kopsakarā ar LESD 43. panta 2. punktu.  

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido 

lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) 

Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007. 
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Saskaņā ar iedibināto Eiropas Savienības Tiesas judikatūru divkāršs juridiskais pamats ir 

attaisnojams tikai tad, kad apspriežamajam tiesību aktam ir divi nesaraujami saistīti mērķi vai 

sastāvdaļas un neviena no tām nav nedz pakārtota, nedz netieša attiecībā uz otru.  

 

Tā kā Komisijas sākotnējā priekšlikumā ir iekļauta norma par valsts atbalstu, LESD 42. panta 

kā juridiskā pamata nosaukšana šķiet pareiza. Savukārt, ja minētā norma regulas galīgajā 

tekstā iekļauta nav, LESD 42. panta izvirzīšana par juridisku pamatu zaudē pamatojumu.  

 

 

VI - Secinājumi un ieteikums 

 

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, no juridiskajiem pamatiem ir jāsvītro LESD 42. panta 

pirmā daļa, kas nepastarpināti izriet arī no 20. panta 3. punkta svītrošanas no Komisijas 

sākotnējā priekšlikuma. 

  

Juridiskā komiteja 2018. gada 22. februāra sanāksmē attiecīgi nolēma vienbalsīgi1 — ar 

22 balsīm par — ieteikt, lai Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja LESD 43. panta 

2. punktu saglabā kā vienīgo priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 

bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 834/2007 atcelšanu. 

Ar cieņu 

Pavel Svoboda 

 

(Attiecas uz tekstu visās valodās.) 

 

 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs), Mady Delvaux, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (priekšsēdētāja vietnieki), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi 

Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, 

Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, un Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (saskaņā ar 

Reglamenta 200. punkta 2. punktu). 


