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Ar 2015. gada 11. jūnija vēstuli Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja saskaņā ar 

Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsās pie Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš 

minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata atbilstību. 

 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir reglamentēt ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, 

laišanu tirgū un lietošanu un atcelt Padomes 1990. gada 26. marta Direktīvu 90/167/EEK, ar 

ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības 

pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu1. 

 

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir LESD 43. pants, kas attiecas uz kopējās 

lauksaimniecības politikas īstenošanu, un LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts, kas 

attiecas uz tādu veterinārijas un fitosanitārijas pasākumu pieņemšanu, kuru tiešais mērķis ir 

sabiedrības veselības aizsardzība.  

 

Šīs lietas referente C. E. Aguilera, kas pārstāv Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju, 

ir iecerējusi iesniegt grozījumu, kurš par regulas juridisko pamatu noteiktu LESD 43. panta 

2. punktu, nevis visu 43. pantu. Pārējo juridisko pamatu, proti LESD 168. panta 4. punkta 

b) apakšpunktu, viņas grozījums neskartu. Šajā sakarā Lauksaimniecības un lauku attīstības 

komiteja lūdz Juridiskās komitejas atzinumu par to, vai šāda priekšlikuma juridiskā pamata 

korekcija būtu atbilstīga.   

 

I. Pamatinformācija 

 

Līdz šim dzīvnieku slimību ārstēšanai izmantoto ārstniecisko dzīvnieku barību regulēja 

1990. gada 26. marta Direktīva 90/167/EEK, ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā 

reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu. Šī 

direktīva tika pieņemta pirms iekšējā tirgus izveides, un tā nekad nav pielāgota pēc būtības. 

Šā juridiskā instrumenta transponēšana valstu tiesību aktos ir devusi dalībvalstīm brīvību tā 

noteikumu interpretēšanā un īstenošanā. Saskaņā ar Komisiju šī elastība ir pastiprinājusi dažas 

problēmas: direktīva nenorāda, kādi standarti piemērojami, apstiprinot ražotnes vai 

pieņemamas metodes ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanai; tā nenorāda, vai 

minētajiem standartiem vajadzētu būt balstītiem uz tehnoloģijām vai rezultātiem; tā neparedz 

viendabīguma kritērijus; tajā nav aplūkota ārstnieciskās dzīvnieku barības pārnešana starp 

partijām, ārstnieciskās dzīvnieku barības īpašā marķēšana un ārstnieciskā barība 

lolojumdzīvniekiem, un direktīvā nav arī skaidri noteikts, vai barību var izgatavot barības 

ražotnē pirms receptes izrakstīšanas, un tas ļauj dalībvalstīm to interpretēt atšķirīgi. Turklāt no 

Komisijas skatpunkta spēkā esošais regulējums, ļoti iespējams, palielinās īstenošanas 

atšķirības starp dalībvalstīm, tādējādi radot nevienlīdzīgus apstākļus profesionāliem 

operatoriem vienotajā tirgū.  

 

Tāpēc priekšlikuma mērķis ir atjaunināt pašreizējo regulējumu ārstnieciskās dzīvnieku barības 

jomā, atceļot Direktīvu 90/176/EEK, vienlaikus saskaņojot ārstnieciskās dzīvnieku barības un 

starpproduktu izgatavošanu, tirdzniecību un lietošanu Eiropas Savienībā, nodrošinot augstu 

drošības līmeni. Rezultātā pieņemtā regula ļaus ārstniecisko dzīvnieku barību izgatavot 

iepriekš, to varēs sagatavot mobils barības sagatavotājs un saimniecības vietējais barības 

sagatavotājs, un noteiks parametrus šīm shēmām. Noteikumos iekļauti pasākumi saimniecībā 

neizmantotās ārstnieciskās dzīvnieku barības likvidēšanai/iznīcināšanai. Tiks noteikti ES 

                                                 
1 OV L 92, 7.4.1990., 42.–48. lpp. 
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mēroga ierobežojumi attiecībā uz veterināro zāļu pārnešanu barībā, kas būtu jāpielāgo, 

pamatojoties uz riska novērtējumu attiecībā uz dzīvniekiem un cilvēkiem saistībā ar dažādu 

veidu aktīvajām vielām.  

 

II. Attiecīgie Līguma panti  

 

Ierosinātais šā priekšlikuma juridiskais pamats ir LESD 43. pants un 168. panta 4. punkta 

b) apakšpunkts.  

 

LESD 43. pants ir šāds (pasvītrots 2. punkts): 

 

„43. pants 

(bijušais EKL 37. pants) 

  

 1. Komisija iesniedz priekšlikumus par kopējas lauksaimniecības politikas izstrādi un 

ieviešanu, tostarp paredzot aizstāt valstu lauksaimniecības tirgu organizācijas ar vienu no 

40. panta 1. punktā paredzētajām kopīgās organizācijas formām, kā arī priekšlikumus par to, 

kā īstenot šajā sadaļā izklāstītos pasākumus. 

Izstrādājot šos priekšlikumus, ņem vērā šajā sadaļā iztirzāto lauksaimniecības jautājumu 

savstarpējo atkarību. 

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. 

3. Padome pēc Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un 

kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu, kā arī par zvejas iespēju noteikšanu un piešķiršanu. 

4. Valstu tirgus organizācijas saskaņā ar 2. punktu var aizstāt ar tirgus kopīgo organizāciju, 

kas paredzēta 40. panta 1. punktā, ja: 

(a) tām dalībvalstīm, kas neatbalsta šo pasākumu un kam ir pašām savas organizācijas 

konkrētām ražošanas nozarēm, lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija piedāvā 

līdzvērtīgus attiecīgo ražotāju nodarbinātības un dzīves līmeņa aizsargpasākumus, ņemot 

vērā iespējamus pielāgojumus un specializāciju, kas būs vajadzīga laika gaitā; 

(b) šāda organizācija tirdzniecībai Savienībā nodrošina līdzīgus nosacījumus tiem, kas pastāv 

attiecīgās valsts tirgū. 

5. Ja kādām izejvielām ievieš lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju, pirms tā ieviesta 

attiecīgajiem pārstrādes produktiem, tad no trešām valstīm var importēt Savienībā tās 

izejvielas, ko izmanto pārstrādes produktiem, kurus paredz eksportēt uz trešām valstīm.” 

 

Saskaņā ar LESD 40. panta 1. punktu lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju izveido, 

„[l]ai sasniegtu mērķus, kas izvirzīti 39. pantā”.  

 

LESD 39. pants ir šāds: 
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„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. 

  

2. Veidojot kopējo lauksaimniecības politiku un īpašas metodes tās piemērošanai, jāņem vērā: 

  

a) lauksaimniecības īpatnības, ko rada lauksaimniecības sociālā struktūra un dažādu 

lauksaimniecības reģionu struktūras un dabas apstākļu atšķirības; 

  

b) vajadzība pakāpeniski īstenot attiecīgus pielāgojumus; 

  

c) tas, ka dalībvalstīs lauksaimniecības nozare ir cieši saistīta ar visu tautsaimniecību.” 

 

168. panta 4. punkta b) apakšpunkts ir šāds: 

 

„168. pants 

(bijušais EKL 152. pants) 

(..) 

 

4. Atkāpjoties no 2. panta 5. punkta un 6. panta a) apakšpunkta, un saskaņā ar 4. panta 2. 

punkta k) apakšpunktu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, 

veicina šajā pantā minēto mērķu sasniegšanu, lai ievērotu kopīgos drošības apsvērumus, 

paredzot: 

 

(..) 

 

b) veterinārijas un fitosanitārijas pasākumus, kuru tiešais mērķis ir sabiedrības 

veselības aizsardzība; 

 

(..)” 

 

 

III. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu 
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Juridiskā pamatojuma izvēle ir svarīga, jo Savienība savos pamatos ir balstīta uz kompetenču 

piešķiršanas principu un tās iestādes var rīkoties vienīgi veidā, kas atbilst tām ar Līgumu 

piešķirtajām pilnvarām1. 

 

Attiecībā uz juridiskā pamata izvēli no Tiesas judikatūras izriet vairāki principi.  Pirmkārt, 

ņemot vērā juridiskā pamata sekas gan no materiāltiesiskās kompetences, gan procesuālā 

viedokļa, pareizai juridiskā pamata izvēlei ir konstitucionāla nozīme2. Otrkārt, ES akta 

juridiskais pamats jāizvēlas, pamatojoties uz objektīviem faktoriem, kurus var pārbaudīt tiesā; 

tajos jo īpaši ietilpst šāda akta mērķis un saturs3. Tas, ka kāda iestāde vēlas pilnvērtīgāk 

piedalīties konkrēta tiesību akta pieņemšanā, citā sakarā veiktais darbs jomā, uz kuru attiecas 

šis tiesību akts, un tā pieņemšanas konteksts nerada nekādu ietekmi4. 

 

Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par pamatu attiecīgā akta atcelšanai5. 

 

Attiecībā uz vairākiem juridiskajiem pamatiem — ja, izvērtējot ierosināto tiesību aktu, tiek 

secināts, ka tam ir divi mērķi vai tas attiecas uz divām jomām, un ja vienu no mērķiem vai 

jomām var atzīt par galveno vai svarīgāko, bet otru par pakārtotu, tad attiecīgais tiesību akts ir 

jābalsta tikai uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, kas atbilst galvenajam vai būtiskajam 

mērķim vai jomai6. Taču, 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 Līguma 

noteikumiem7. 

 

Balstīšanās uz diviem juridiskajiem pamatiem nav pieļaujama, ja procedūras, kas paredzētas 

vienam vai otram pamatam, nav saderīgas un/vai ja abu šo juridisko pamatu saistīta 

izmantošana var skart Parlamenta tiesības8.  

 

IV. Ierosinātās regulas mērķis un saturs  

 

Ierosinātās regulas darbības joma aptver ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu 

tirgū un lietošanu produktīvajiem dzīvniekiem un lolojumdzīvniekiem Eiropas Savienībā9. 

                                                 
1 Atzinums Nr. 2/00 par Kartahenas protokolu, Recueil 2001, I–9713. lpp., 5. punkts; atzinums Nr. 1/08 par 

Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību, Krājums, 2009, I–01255. lpp., 110. punkts.  
2 Atzinums Nr. 2/00 par Kartahenas protokolu, Recueil 2001, I–9713. lpp., 5. punkts; spriedums lietā C-370/07 

Komisija/Padome, Krājums, 2009, I-08917. lpp., 46.–49. punkts; atzinums Nr. 1/08 par Vispārējo vienošanos par 

pakalpojumu tirdzniecību, Krājums, 2009, I–01255. lpp., 110. punkts. 
3 Lieta C–411/06 Komisija/Parlaments un Padome, Krājums, 2009, I–7585. lpp., 45. punkts un tajā minētā 

judikatūra, kā arī lieta C–130/10 Parlaments/Padome, Krājums, 2012, 42. punkts un tajā minētā judikatūra. 
4 Lieta C-269/178 Komisija/ Padome, Recueil 2000, I-2257. lpp., 44. punkts.  
5 Atzinums Nr. 2/00 par Kartahenas protokolu, Recueil 2001, I–9713. lpp., 5. punkts. 
6 Lieta C-42/97 Komisija/Padome, Recueil 1999, I-868. lpp., 39.–40. punkts; lieta C-36/178 Spānija/Padome, 

Recueil 2001, I-779. lpp., 59. punkts; lieta C–211/01 Komisija/Padome, Recueil 2003, I–8913. lpp., 39. punkts.  
7 Lieta C-165/87 Komisija/Padome, Recueil 1988, 5545. lpp., 11. punkts; lieta C–178/03 Komisija/Eiropas 

Parlaments un Padome, Krājums, 2006, I-107. lpp., 43.–56. punkts.  
8 Lieta C-178/03 Komisija/Eiropas Parlaments un Padome, Krājums, 2006, I-107. lpp., 57. punkts; apvienotās 

lietas C-164/97 un C-165/97 Parlaments/Padome, Recueil 1999, I-1139. lpp., 14. punkts; lieta C–300/89 

Komisija/Padome, Padome, Recueil 1999, I–2867. lpp., 17.–25. punkts; lieta C–338/01 Komisija/Padome, 

Recueil 2004, I– 4829. lpp. (Netiešo nodokļu atmaksāšana), 57. punkts.  
9 Regula netiktu piemērota veterinārajām zālēm, ko izmanto kā ārstnieciskās dzīvnieku barības ārstnieciskās 

sastāvdaļas, jo uz tām attiecas īpaši veterināro zāļu tiesību akti.  
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Priekšlikuma 2. apsvērumā teikts, ka „[l]opkopībai ir ļoti liela nozīme Savienības 

lauksaimniecībā. Noteikumi par ārstniecisko dzīvnieku barību būtiski ietekmē dzīvnieku, 

tostarp neproduktīvo dzīvnieku, turēšanu un audzēšanu un dzīvnieku izcelsmes produktu 

ražošanu.” 

 

Ja šī regula tiks pieņemta, tā atcels Padomes Direktīvu 90/167/EEK. Priekšlikuma 

4. apsvērumā minēts, ka „[p]ieredze, kas gūta, piemērojot Direktīvu 90/167/EEK, ir 

parādījusi, ka būtu jāveic turpmāki pasākumi, lai stiprinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību un 

skaidri dotu un uzlabotu iespēju ārstēt neproduktīvos dzīvniekus ar ārstniecisko dzīvnieku 

barību”.  

 

Šajā sakarā priekšlikuma paskaidrojuma rakstā teikts, ka „[ā]rstnieciskās dzīvnieku barības 

noteikumu pārskatīšanas mērķis ir saskaņot ārstnieciskās dzīvnieku barības un starpproduktu 

izgatavošanu, tirdzniecību un lietošanu ES, nodrošinot augstu drošības līmeni, un atspoguļot 

tehnikas attīstību šajā jomā”, kā arī uzsvērts, ka „spēkā esošie tiesību akti varētu vēl vairāk 

veicināt īstenošanas atšķirības starp dalībvalstīm. Tas rada nevienlīdzīgus apstākļus 

profesionāliem operatoriem vienotajā tirgū. Nepieciešams saskaņot tiesību aktu īstenošanu, 

samazināt finanšu un administratīvo slogu un atbalstīt inovāciju.”  

 

Savukārt priekšlikuma 24. apsvērumā, kurā galvenokārt skatīti subsidiaritātes un 

proporcionalitātes jautājumi, ir skaidri minēti regulas mērķi, proti, „panākt cilvēku un 

dzīvnieku augstu veselības aizsardzības līmeni, sniegt lietotājiem pienācīgu informāciju un 

stiprināt iekšējā tirgus efektīvu darbību”. 

 

Ar ierosināto regulu paredz noteikumus par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, 

sastāvu, laišanu tirgū un lietošanu. Piemēro Regulā (EK) Nr. 183/20051 noteiktās vispārējās 

ražošanas prasības. Ierosinātās regulas 4. pants ārstnieciskās dzīvnieku barības uzņēmumu 

operatoriem uzliek pienākumu ieviest, īstenot un uzturēt pastāvīgas rakstiskas procedūras, 

pamatojoties uz riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas sistēmu. Turklāt saskaņā 

ar 5. pantu ārstniecisko dzīvnieku barību var izgatavot tikai no veterinārajām zālēm, kas 

atļautas saskaņā ar veterināro zāļu tiesību aktiem2.  

 

Priekšlikumā paredzēti arī noteikumi par veterināro zāļu vienmērīgu iestrādāšanu 

ārstnieciskajā dzīvnieku barībā un prasības, lai izvairītos no veterināro zāļu aktīvo vielu 

pārnešanas nemērķa barībā. Priekšlikums ietver arī noteikumus par ārstnieciskās dzīvnieku 

barības iepriekšēju izgatavošanu, marķēšanu un iepakojumu. Priekšlikuma 12.–14. pants 

regulē barības uzņēmumu operatoru apstiprināšanu un paredz noteikumus, kas šiem 

operatoriem jāievēro, lai izgatavotu ārstniecisko dzīvnieku barību.  

 

Ierosinātās regulas 15.–17. pantā ir paredzēti īpaši noteikumi par receptēm, recepšu derīguma 

termiņu, tādas ārstnieciskās dzīvnieku barības lietošanu produktīvajiem dzīvniekiem, kuras 

sastāvā ir antimikrobiālas vielas, un daudzumiem, kas vajadzīgi dzīvnieku ārstēšanai ar 

ārstniecisko dzīvnieku barību. Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavotājiem, izplatītājiem 

un lietotājiem ir jāveic ikdienas uzskaite, lai varētu efektīvi izsekot ārstnieciskajai dzīvnieku 

                                                                                                                                                         
 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības 

higiēnas prasības (OV L 35, 8.2.2005., 1.–22. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas 

attiecas uz veterinārajām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 1.–66. lpp.). 
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barībai. Attiecībā uz veterinārajām zālēm, kas atļautas valsts līmenī, ierosinātā regula nosaka 

Savienības iekšējos noteikumus tirdzniecībai ar ārstniecisko dzīvnieku barību, lai novērstu 

konkurences kropļojumus.  

 

Priekšlikumā valstīm noteikts arī pienākums pieņemt noteikumus par sankcijām, ko piemēro 

par regulas pārkāpumiem, un veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto 

noteikumu izpildi.  

 

 

V. Atbilstošā juridiskā pamata noteikšana  

 

Tā kā priekšlikuma mērķis (kam atbilst tā saturs) ir ar regulu saskaņot tādas ārstnieciskās 

dzīvnieku barības izgatavošanu, tirdzniecību un lietošanu, ko parasti izmanto dzīvnieku 

slimību ārstēšanai lielās dzīvnieku grupās, lai panāktu cilvēku un dzīvnieku augstu veselības 

aizsardzības līmeni, sniegtu lietotājiem pienācīgu informāciju un stiprinātu iekšējā tirgus 

efektīvu darbību, LESD 43. pants un 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts ir atbilstošais 

regulas juridiskais pamats.  

 

LESD 43. panta sakarā šķiet vērts pieminēt, ka saskaņā ar Tiesas judikatūru šis pants ir 

atbilstošais juridiskais pamats visiem tiesību aktiem, kas attiecas uz Līguma I pielikumā 

uzskaitīto lauksaimniecības produktu izgatavošanu un tirdzniecību un kas veicina viena vai 

vairāku Līguma 39. pantā minēto kopējās lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanu. Šajā 

sakarā judikatūrā ir arī skaidri noteikts, ka, ja tiesību akts ir būtisks līdzeklis lauksaimniecības 

ražīguma celšanai (Līguma 39. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikts mērķis), tas jāpieņem 

uz Līguma 43. panta pamata, pat ja, būtībā attiekdamies uz I pielikuma produktiem, tas netieši 

attiecas arī uz pielikumā neiekļautiem produktiem1. 

 

Ierosinātās regulas mērķis ir veicināt LESD 39. pantā noteikto kopējās lauksaimniecības 

politikas mērķu sasniegšanu, proti, 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 un e) 

panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem par samērīgām cenām. 

                                                 
1 Lieta C-180/96 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā karaliste/Eiropas Savienības Padome, Recueil 1998, I-

02265. lpp., kā arī tur minētā judikatūra; lieta C-11/88 Komisija/Padome (Nevēlamas vielas un produkti 

dzīvnieku uzturā — juridiskais pamats), Recueil 1989, 3799. lpp., 15. punkts, kopsavilkums, kur norādīts: 

„Līguma 43. pants ir atbilstošais juridiskais pamats visiem tiesību aktiem, kas attiecas uz Līguma II pielikumā 

uzskaitīto lauksaimniecības produktu izgatavošanu un tirdzniecību un kas veicina viena vai vairāku Līguma 

39. pantā minēto kopējās lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanu.  Pat ja šāds tiesību akts ir vērsts gan uz 

lauksaimniecības politikas, gan uz citas jomas mērķiem, kas, nepastāvot īpašiem noteikumiem, tiek īstenoti uz 

Līguma 100. panta pamata, tas var ietvert dalībvalstu tiesību aktu noteikumu saskaņošanu arī šajā pēdējā jomā 

bez vajadzības izmantot 100. pantu. Ņemot vērā, ka Līguma 38. panta 2. punkts īpašiem lauksaimniecības jomas 

noteikumiem piešķir prioritāti pār vispārīgiem noteikumiem par kopējā tirgus izveidi, 100. pantu nevar izmantot 

par pamatu 43. panta piemērošanas jomas ierobežošanai (sk. 1988. gada 23. februāra spriedumus lietās 68/86 un 

131/86 Apvienotā Karaliste/Padome, Recueil 1988, 855. un 905. lpp.). Lai gan Direktīva 87/519, ar ko groza 

Direktīvu 74/63 par nevēlamām vielām un produktiem dzīvnieku uzturā, var netieši attiekties uz dažādiem 

produktiem, kas nav ietverti II pielikumā, pamatā tā piemērojama pielikumā minētajiem produktiem; turklāt tas 

ir būtisks faktors lauksaimniecības ražīguma celšanā, kas ir Līguma 39. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais 

mērķis.”  
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LESD 43. pantam ir pieci punkti, no kuriem divi ir juridiskais pamats. 2. punkts pilnvaro 

Eiropas Parlamentu un Padomi saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru izveidot 

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. Savukārt 3. punkts pilnvaro Padomi pēc Komisijas priekšlikuma 

paredzēt pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu, kā 

arī par zvejas iespēju noteikšanu un piešķiršanu.  

 

Ierosinātās regulas saturs skaidri liecina, ka tā neietver nekādus elementus, kas būtu saistīti ar 

LESD 43. panta 3. punktu, un ka līdz ar to šis punkts priekšlikuma sakarā nav svarīgs. LESD 

43. panta 2. punkts aptver visus priekšlikumā ietvertos kopējās lauksaimniecības politikas 

aspektus. Tāpēc korekcija, kas juridisko pamatu ierobežotu uz LESD 43. panta 2. punktu, 

būtu atbilstīga. Pie šāda secinājuma nonācis arī Parlamenta Juridiskais dienests1.  

 

Runājot par LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, no ierosinātās regulas apsvērumiem 

un satura skaidri secināms, ka tās mērķis ir arī aizsargāt sabiedrības veselību, pieņemot 

veterinārijas un fitosanitārijas pasākumus. Ar ierosināto regulu paredzēts regulēt ārstnieciskās 

dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, nosakot, ka tā būtu jāizgatavo tikai 

ar atļautām veterinārajām zālēm un būtu jānodrošina visu izmantoto sastāvdaļu atbilstība, lai 

produkts būtu drošs un iedarbīgs. 

 

Saskaņā ar judikatūru, kas attiecas uz minētajiem juridiskajiem pamatiem, divkāršs juridiskais 

pamats ir iespējams vien tad, ja var noteikt, ka tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai 

jomas, kas ir savstarpēji nesaraujami saistīti un neviens nav pakārtots un mazāk svarīgs 

attiecībā pret otru. Šķiet, šis priekšlikums ir tieši tāds gadījums. Var pat secināt, ka 

priekšlikumam ir divi galvenie mērķi, kas ir cieši saistīti, proti, panākt cilvēku un dzīvnieku 

augstu veselības aizsardzības līmeni un stiprināt iekšējā tirgus efektīvu darbību, un neviens no 

tiem nešķiet pakārtots attiecībā pret otru.   

 

Turklāt abi noteikumi paredz parasto likumdošanas procedūru, tāpēc nerodas arī nekādas abu 

juridisko pamatu nesaderības problēmas.  

 

VI. Secinājums un ieteikumi 

 

Juridiskā komiteja 2015. gada 13. jūlija sanāksmē ar 21 balsi par un 2 balsīm pret2 nolēma, ka 

LESD 43. panta 2. punkts un 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts ir atbilstošais priekšlikuma 

juridiskais pamats un tāpēc Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai iesakāms koriģēt 

atsauci uz LESD 43. pantu, to ierobežojot tikai uz minētā panta 2. punktu.  

                                                 
1 Sk. Juridiskā dienesta 2015. gada 19. jūnija piezīmi.  
2 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), 

Axel Voss (priekšsēdētāja vietnieks), Mady Delvaux (priekšsēdētāja vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, 

Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (aizstāja 

Jiří Maštálka saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Bogdan Brunon Wenta (aizstāja Therese Comodini 

Cachia saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu). 
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(Attiecas uz tekstu visās valodās.) 


