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novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē (COM(2018)0179 

– C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Cienījamā priekšsēdētāja! 

Ar 2018. gada 19. novembra vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties 

pie Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā 

pamata spēkā esamību un atbilstību. 

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2018. gada 6. decembra sanāksmē. 

I. Vispārīga informācija 

 

Priekšlikuma mērķis ir grozīt Vispārīgā pārtikas aprites tiesību akta regulu1 (VPATA regula) 

un astoņus tiesību aktus2 attiecībā uz riska novērtēšanu pārtikas aprites ķēdē. 

 

Komisijas priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. pants 

par lauksaimniecību, 114. pants par iekšējā tirgus saskaņošanu un 168. panta 4. punkta 

b) apakšpunkts par sabiedrības veselību. 

 

ENVI komitejai ir iesniegts grozījums, lai juridiskajam pamatam pievienotu LESD 192. panta 

1. punktu par vidi. 

 

II. Attiecīgie Līguma panti 
 

Komisijas priekšlikumā kā juridiskie pamati tika ierosināti šādi LESD panti (izcēlums 

pievienots): 

 

LESD 43. pants par lauksaimniecību un zivsaimniecību ir formulēts šādi: 

 

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 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 

aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 

procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).  
2 Sarakstu ar pilniem šo tiesību aktu nosaukumiem un atsaucēm skatīt Juridiskā dienesta atzinuma 8. zemsvītras 

piezīmē. 
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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 iedalīšanu. 

 

[...] 

 

 

LESD 114. pants par iekšējā tirgus saskaņošanu ir formulēts šādi: 

 

114. pants 

(bijušais EKL 95. pants) 

 

1.  Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk norādītos 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.  

 

[...] 

 

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. Saskaņā ar 

attiecīgām pilnvarām arī Eiropas Parlaments un Padome tiecas sasniegt šo 

mērķi. 

 

4. Ja pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome, tikai Padome vai 

Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata par 

vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 36. pantā minēto būtisko iemeslu dēļ 

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 saskaņošanas 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 saskaņošanas pasākuma 

paredzēšanas, tā dara Komisijai zināmus plānotos noteikumus, kā arī 

pamatojumu to ieviešanai. 

 

6. Komisija sešos mēnešos pēc 4. un 5. punktā minētās paziņošanas apstiprina 

vai noraida attiecīgos valsts noteikumus, iepriekš pārbaudot, vai tie nav 
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patvaļīgas diskriminācijas līdzeklis vai slēpts ierobežojums tirdzniecībā starp 

dalībvalstīm un nerada šķēršļus iekšējā tirgus darbībai. 

 

Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, 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 

sarežģītība un cilvēku veselība netiek apdraudēta. 

 

7. Ja saskaņā ar 6. punktu dalībvalstij ļauj atstāt spēkā vai ieviest savus 

noteikumus, atkāpjoties no saskaņošanas pasākuma, Komisija tūlīt 

pārliecinās, vai ir jāiesaka pielāgošanās šim pasākumam. 

 

 

LESD 4. pants par sabiedrības veselību ir formulēts šādi: 

 

168. pants 

(bijušais EKL 152. pants) 

 

1.  Nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina 

augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis. 

 

[...] 

 

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: 

 

a) pasākumus, kas nosaka augstus kvalitātes un drošības standartus cilvēku 

izcelsmes orgāniem un vielām, kā arī asinīm un asins preparātiem; šie 

pasākumi neliedz dalībvalstīm atstāt spēkā vai ieviest stingrākus 

aizsargpasākumus; 

 

b) veterinārijas un fitosanitārijas pasākumus, kuru tiešais mērķis ir 

sabiedrības veselības aizsardzība; 

 

c) pasākumus, ar kuriem nosaka augstus kvalitātes un drošības standartus 

zālēm un medicīnas ierīcēm. 

 

[...] 

 

 

LESD 192. panta 1. punkts par vidi, ko ierosina pievienot juridiskajam pamatam, ir formulēts 

šādi: 

 

192. pants 
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(bijušais EKL 175. pants) 

 

1.  Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 

Reģionu komiteju pieņem lēmumu par to, kā jārīkojas Savienībai, lai 

sasniegtu 191. pantā minētos mērķus.  

 

[...] 

 

 

LESD 191. pants ir formulēts šādi:  

 

191. pants 

(bijušais EKL 174. pants) 

 

1.  Savienības politika attiecībā uz vidi palīdz sasniegt šādus mērķus: 

 

— saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti; 

 

— aizsargāt cilvēku veselību; 

 

— apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus; 

 

— sekmējot starptautiska mēroga pasākumus, risinot reģionālas un pasaules 

vides problēmas un jo īpaši cīnoties pret klimata pārmaiņām. 

 

[...] 

 

 

LESD 193. pants ir formulēts šādi: 

 

193. pants 

(bijušais EKL 176. pants) 

 

Aizsargpasākumi, ko paredz saskaņā ar 192. pantu, neliedz dalībvalstīm 

uzturēt spēkā vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus. Šiem pasākumiem ir 

jābūt saderīgiem ar Līgumiem. Šos pasākumus dara zināmus Komisijai. 

 

 

LESD 207. pants par kopējo tirdzniecības politiku, kas bija daļa no sākotnējās VPATA 

regulas juridiskā pamata, ir formulēts šādi: 

 

207. pants 

(bijušais EKL 133. pants) 

 

1. Kopējas tirdzniecības politikas pamatā ir vienādi principi, jo īpaši attiecībā 

uz pārmaiņām tarifu likmēs, uz tarifu un tirdzniecības nolīgumu slēgšanu 

saistībā ar preču un pakalpojumu tirdzniecību un intelektuālā īpašuma 

komerciālajiem aspektiem, uz ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, uz 
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liberalizācijas pasākumu, eksporta politikas un tirdzniecības aizsardzības 

pasākumu vienādošanu, tostarp to pasākumu, ko veic dempinga vai subsīdiju 

gadījumā. Kopējo tirdzniecības politiku īsteno, ievērojot Savienības ārējās 

darbības principus un mērķus. 

 

2. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru, paredz pasākumus, kas nosaka kopējās 

tirdzniecības politikas īstenošanu. 

 

[...] 

 

 

III. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu 

 

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka “Kopienu tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 

uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz akta mērķi un saturu”1. 

Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt attiecīgā akta atcelšanas pamats. 

 

Lai gan juridiskā pamata izvēlei principā nevajadzētu būt atkarīgai no tā, kāds juridiskais 

pamats ir bijis iepriekšējiem tiesību aktiem, saskaņā ar iedibināto judikatūru tiesību akta 

juridiskais pamats jānosaka, ņemot vērā nevis juridisko pamatu, kurš izmantots citu ES tiesību 

aktu pieņemšanai, bet gan tā mērķi un saturu, lai gan noteiktos gadījumos tiesību aktiem var 

būt līdzīgas iezīmes. Taču, ja tiesību akts ir paredzēts tikai kā cita tiesību akta papildinājums 

vai labojums, nemainot tā sākotnējo mērķi, ES likumdevējiem ir pilnīgas tiesības tiesību aktu 

balstīt uz pirmā tiesību akta juridisko pamatu. 2  

 

Attiecībā uz vairākiem pamatiem ir jākonstatē, vai priekšlikums ir tāds, kas: 

1. sasniedz vairākus mērķus, vai tam ir vairāki elementi, no kuriem viens ir uzskatāms par 

galveno vai dominējošo mērķi vai elementu un pārējie ir tikai pastarpināti; vai  

2. ir vienlaicīgi vērsts uz vairāku mērķu sasniegšanu, vai to veido vairāki savstarpēji saistīti 

elementi, no kuriem neviens nav otršķirīgs vai netiešs salīdzinājumā ar citu. 

 

Saskaņā ar Tiesas judikatūru pirmajā gadījumā tiesību aktam ir jābūt balstītam tikai uz vienu 

juridisko pamatu, t. i., uz to, kas vajadzīgs galvenajam vai dominējošajam mērķim vai 

elementam, savukārt otrajā gadījumā tiesību akts būs jābalsta uz dažādiem attiecīgiem 

juridiskajiem pamatiem.3 

 

 

IV. Ierosinātās regulas mērķis un saturs 

 

Priekšlikuma galvenais mērķis ir palielināt riska novērtēšanā pārtikas aprites ķēdē izmantoto 

pētījumu pārredzamību un apmierināt sabiedrības prasības, nodrošinot pārredzamāku un 

neatkarīgāku riska novērtēšanas procesu un efektīvāku riska paziņošanu. Eiropas Pārtikas 

                                                 
1 Lieta C-45/86, Komisija/ Padome (Vispārējās tarifa preferences) [1987], ECR, 1439, 5. punkts; Lieta  

C-440/05 Komisija/ Padome [2007] ECR I-9097; Lieta C-411/06 Komisija/ Parlaments un Padome [2009] ECR 

I-7585. 
2 Sk. 2018. gada 21. jūnija spriedumu lietā Polija/ Parlaments un Padome, C-5/16, EU:C:2018:483, 49. lpp., 

69. lpp. un minētā judikatūra. 
3 Sk. iepriekšējo atsauci uz lietu C-411/06, 46.–47. punktu. 
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nekaitīguma iestādes (EFSA) pārvaldības stiprināšana un riska novērtēšanas ilgtspējas 

uzlabošana nodrošinās, ka arī turpmāk EFSA būs galvenā Savienības pārtikas nekaitīguma 

sistēmas struktūra, kura palīdz uzlabot Savienības iedzīvotāju veselību un labjutību, kā arī 

stimulē novatorisku un konkurētspējīgu Savienības lauksaimniecības un pārtikas nozari. 

 

Priekšlikuma konkrētais mērķis ir stiprināt ticamības, objektivitātes un neatkarības garantijas 

pētījumiem, kurus EFSA izmanto riska novērtēšanā, jo īpaši atļauju pieteikumu sakarā. Tāpēc 

ar šo priekšlikumu cenšas uzlabot dalībvalstu pārvaldību un stiprināt dalībvalstu zinātnisko 

sadarbību ar EFSA un iesaisti tās darbā, stiprināt EFSA spēju saglabāt augsta līmeņa 

zinātnisko lietpratību dažādās savas darbības jomās, jo īpaši spēju savām zinātnes ekspertu 

grupām piesaistīt izcilus zinātniekus, un izstrādāt visaptverošu un efektīvu riska paziņošanas 

stratēģiju, iesaistot Komisiju, dalībvalstis un EFSA visā riska analīzes procesā. 

 

Priekšlikumā ir 40 apsvērumi un 11 panti. 1. pantā ir ietverti VPATA regulas grozījumi, 

ieviešot 18 jaunus pantus par riska paziņošanu, EFSA pārvaldības jautājumiem, pētījumu 

reģistru, apspriešanos ar trešām pusēm, pētījumu verifikāciju, konfidencialitāti, datu 

aizsardzību un pilnvaru nodošanu, lai pieņemtu deleģētus aktus, ar kuriem izveido vispārīgu 

riska paziņošanas plānu saistībā ar jautājumiem, kas attiecas uz lauksaimniecības un pārtikas 

ķēdi. 2.–9. pantā ir ietverti nelieli grozījumi astoņos citos tiesību aktos, galvenokārt par 

pārredzamību un konfidencialitāti. Visbeidzot, 10. un 11. pants ir par pārejas pasākumiem un 

stāšanos spēkā. 

 

ENVI komitejā pieņemtajā galīgajā ziņojumā par minēto dokumentu ir ietverts 131 grozījums, 

bet, izņemot grozījumu, kas paredz mainīt juridisko pamatu, tie būtiski nemaina Komisijas 

priekšlikuma mērķi un saturu. 

 

 

V. Atbilstošā juridiskā pamata noteikšana 
 

Vispirms būtu jāatzīmē, ka VPATA regula, kurā tagad tiek izdarīti grozījumi, balstījās uz trim 

juridiskajiem pamatiem, kurus priekšlikumā ierosināja Komisija, un uz EKL 133. pantu par 

kopējo tirdzniecības politiku (tagad LESD 207. pantu). Tomēr Komisija priekšlikumā nav 

ietvērusi LESD 207. pantu, un šķiet, ka tas ir pareizi darīts, jo priekšlikumam nav nekā kopīga 

ar kopējo tirdzniecības politiku.1 

 

Juridiskais dienests ir sniedzis vērtīgu pārskatu par juridiskajiem pamatiem, kas tikuši 

izmantoti visiem deviņiem priekšlikumā aptvertajiem tiesību aktiem2: 

 

VPATA regula  EKL 37. pants, 95. pants un 152. panta 

4. punkta b) apakšpunkts  

Direktīva 2001/18/EK EKL 95. pants 

Regula (EK) Nr. 1829/2003 EKL 37. pants, 95. pants un 152. panta 

4. punkta b) apakšpunkts 

                                                 
1 Taču ENVI ziņojumā ir ietverts jauns apsvērums 4.a, kas netieši skar kopējo tirdzniecības politiku: “parakstot 

tirdzniecības nolīgumus, Savienībai ir jānodrošina, ka trešo valstu partneru pārtikas aprites tiesību akti nodrošina 

vismaz tādu pašu pārtikas nekaitīguma aizsardzību, kā Savienības tiesību akti, lai garantētu patērētāju drošību un 

novērstu negodīgu konkurenci attiecībā pret Eiropas produktiem.” 
2 Sk. Juridiskā dienesta atzinuma SJ-0333/18 15. punktu. 
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Regula (EK) Nr. 1831/2003 EKL 37. pants un 152. panta 4. punkta b) 

apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 2065/2003 EKL 95. pants 

Regula (EK) Nr. 1935/2004 EKL 95. pants 

Regula (EK) Nr. 1331/2008 EKL 95. pants 

Regula (EK) Nr. 1107/2009 EKL 37. panta 2. punkts, 95. pants un 

152. panta 4. punkta b) apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 2015/2283 LESD 114. pants 

 

Pirmām kārtām var secināt, ka visi šie grozīšanai ierosinātie tiesību akti Komisijas 

priekšlikumā ir balstīti un vienu juridisko pamatu vai trīs juridisko pamatu kombināciju 

Tomēr Regula (EK) Nr. 1107/2009 ir īpaši balstīta uz LESD 43. panta 2. punkta (bij. EKL 

37. pants) daļu, kas ir operatīvs punkts, ar kuru izdarīta atsauce uz parasto likumdošanas 

procedūru. 

 

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar iepriekš minēto judikatūru, ja tiesību akts ir paredzēts tikai kā 

cita tiesību akta papildinājums vai labojums, nemainot tā sākotnējo mērķi, ES likumdevējiem 

ir pilnīgas tiesības tiesību aktu balstīt uz pirmā tiesību akta juridisko pamatu, šķiet, ka 

Komisija ir pareizi ietvērusi trīs attiecīgos pantus juridiskajā pamatā, uzskatot, ka 

priekšlikuma mērķis nav mainīt grozīto tiesību aktu sākotnējos mērķus, bet vienkārši stiprināt 

konkrētus to aspektus. 

 

Saskaņā ar VPATA regulas 1. pantu par tās mērķi un darbības jomu regula ir uzskatāma par 

pamatu, lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību cilvēku veselībai un patērētāju interesēm 

saistībā ar pārtiku, vienlaikus nodrošinot iekšējā tirgus efektīvu darbību, un tā nosaka vienotus 

principus un atbildību, līdzekļus, ar kuriem izveidot spēcīgu zinātnisko bāzi, kā arī efektīvu 

organizatorisko kārtību un procedūras, kas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumus ar pārtikas 

un barības nekaitīgumu saistītos jautājumos.  

 

Pašreizējais priekšlikums nekādā veidā nemaina VPATA regulas mērķus, bet drīzāk cenšas 

stiprināt konkrētus tās aspektus, jo īpaši tos, kas attiecas uz riska novērtēšanas pārredzamību, 

un noteiktus ar VPATA regulu izveidotās EFSA pārvaldības aspektus. Pārējos astoņos tiesību 

aktos grozījumi ir izdarīti galvenokārt tikai attiecībā uz pārredzamības un konfidencialitātes 

aspektiem, un šie grozījumi neietekmē to sākotnējie mērķus. Šo iemeslu dēļ būtu pareizi 

balstīt Komisijas priekšlikumu uz sākotnējo tiesību aktu juridiskajiem pamatiem, t. i., trim 

Komisijas ierosinātajiem pantiem, kā parādīts tabulā iepriekš. 

 

Tagad jautājums ir par to, vai visi trīs šie panti ir jāiekļauj juridiskajā pamatā vai arī pietiktu 

tikai ar vienu vai diviem no tiem.  

 

Kā norāda Juridiskais dienests, LESD 114. pants (bij. EKL 95. pants) jau ir juridiskais pamats 

visiem tiesību aktiem, izņemot vienu, un, ņemot vērā, ka šā priekšlikuma mērķis ir stiprināt 

procedūru sistēmu un atļauju piešķiršanas pārredzamību, varētu apgalvot, ka tā galvenais 

mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību, un tāpēc principā varētu pietikt ar atsauci 

uz LESD 114. pantu kā juridisko pamatu.1  

 

Tādēļ saskaņā ar iepriekš minēto judikatūru ir jānosaka, vai šie iekšējā tirgus aspekti ir 

                                                 
1 Turpat, 18. punkts. 
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galvenais vai dominējošais mērķis vai elements, savukārt LESD 43. pantā minētā 

lauksaimniecība un zivsaimniecība un LESD 168. panta 4. punktā minētā sabiedrības veselība 

uzskatāma tikai par pastarpinātu mērķi; jānosaka arī, vai šie visi trīs mērķi tiek sasniegti 

vienlaikus un vai tie ir nesaraujami saistīti cits ar citu, neviens nebūdams sekundārs mērķis un 

nebūdams netiešā saiknē cits ar citu.  

 

Ņemot vērā, ka VPATA regulā ir noteikti vispārīgi pārtikas aprites tiesību aktu principi un 

prasības un ka ar to arī izveido EFSA, kas ir Savienības atbildīgā iestāde par riska novērtēšanu 

ar pārtikas un barības nekaitīgumu saistītos jautājumos, nevarētu apgalvot, ka 

lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju izveide un kopējā lauksaimniecības un 

zivsaimniecības politika (LESD 43. panta 2. punkts), kā arī pasākumi veterinārijas un 

fitosanitārijas jomā, kuru tiešais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība (LESD 168. panta 

4. punkta b) apakšpunkts), ir sekundāri vai netieši attiecībā uz vispārējo iekšējā tirgus mērķi, 

bet tie ir jāuzskata par tādiem, kas jāsasniedz vienlaikus un kas ir nesaraujami saistīti cits ar 

citu.   

 

Tāpēc LESD 43. panta 2. punkts un 168. panta 4. punkts ir jāapvieno ar LESD 114. pantu, lai 

tie visi kopā veidotu priekšlikuma juridisko pamatu. 

 

Visbeidzot, ir atlicis vēl pēdējais jautājums par to, vai juridiskajam pamatam būtu jāpievieno 

LESD 192. panta 1. punkts.  

 

ENVI komitejā pieņemtais grozījums, kura mērķis ir papildināt juridisko pamatu ar pantu par 

vidi, tika pamatots šādi: “Atļauja kultivēt vai laist apritē ģenētiski modificētus organismus, 

augus vai dzīvniekus, kā arī atļauja lietot aktīvās vielas būtiski ietekmē dabisko vidi un 

cilvēka veselību. Cilvēku veselības aizsardzība ir daļa no ES vides politikas.” 

 

Lai gan no Līguma ir skaidrs, ka Savienības vides politika sekmē sabiedrības veselības 

aizsardzības mērķi, vides aizsardzība gluži vienkārši nav primārais mērķis un šā priekšlikuma 

saturs. Kā izklāstīts iepriekš, drīzāk ir uzskatāms, ka šā priekšlikuma mērķis un saturs ir ar 

lauksaimniecību/zivsaimniecību un sabiedrības veselību saistīti aspekti atļauju piešķiršanas 

procesos iekšējā tirgū. 

 

Turklāt LESD 114. panta 3 punktā jau ir prasība par to, ka Parlamentam, Padomei un 

Komisijai saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām kā pamats ir jāpiemēro augsta līmeņa 

aizsardzība, risinot jautājumus par vides aizsardzību visos to noteikumu tuvināšanas 

pasākumos, kuru priekšmets ir iekšējā tirgus izveide un darbība, tostarp jo īpaši jāņem vērā 

visi jaunie sasniegumi, kas pamatojas uz zinātniskiem faktiem. 

 

Visbeidzot, kā norāda arī Juridiskais dienests, jebkurā gadījumā pastāv saskaņā ar LESD 114. 

un 192. pantu piemērojami atšķirīgi tiesiskie režīmi, kas saistīti ar dalībvalstīm paredzēto 

iespēju pieņemt stingrākus valsts līmeņa pasākumus.1 Tā kā LESD 193. pantā ir skaidri 

noteikts, ka saskaņā ar LESD 192. pantu pieņemtie aizsardzības pasākumi neliedz 

dalībvalstīm saglabāt vai īstenot stingrākus aizsardzības pasākumus, LESD 114. pantā ir 

paredzēta komplicēta atšķirīgu valsts pasākumu pārbaudes sistēma, kas Komisijai piešķir 

būtisku lomu noteikt, vai šādi valsts pasākumi nav patvaļīgas diskriminācijas līdzeklis vai 

slēpts ierobežojums tirdzniecībā starp dalībvalstīm un vai tie nerada šķēršļus iekšējā tirgus 

                                                 
1 Sk. Juridiskā dienesta atzinuma SJ-0333/18 24. punktu. 
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darbībai. Minētie divi tiesiskie režīmi ir nepārprotami nesaderīgi viens ar otru. 

 

Tāpēc LESD 192. panta 1. punktu nevar pievienot priekšlikuma juridiskajam pamatam.  

 

 

VI. Secinājums un ieteikums 

 

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, priekšlikuma pareizais juridiskais pamats ir LESD 

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

 

Tāpēc Juridiskā komiteja savā 2018. gada 6. decembra sanāksmē ar attiecīgi 10 balsīm “par”, 

0 — “pret” un 7 locekļiem atturoties1 nolēma ieteikt Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komitejai turpmākajā ar šo dokumentu saistītajā procedūrā nepievienot 

juridiskajam pamatam LESD 192. panta 1. punktu. 

 

 

 

Ar cieņu 

Pavel Svoboda 

 

(Attiecas uz tekstu visās valodās.) 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 

(priekšsēdētāja vietnieki), Axel Voss (atzinuma sagatavotājs), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy 

Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, 

Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau (aizstāj Marie-Christine 

Boutonnet saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu). 


