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Priekšsēdētāja kungs!

Juridiskajai komitejai 2011. gada 8. jūnijā nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu prasījāt izskatīt jautājumu par minētā priekšlikuma juridiskā pamata papildināšanu.

Komisija kā juridisko pamatu ierosinājusi LESD 42. panta pirmo daļu un 43. panta 2. punktu, 
kuri abi iekļauti LESD Trešās daļas ar nosaukumu „Savienības iekšpolitika un rīcība” 
III sadaļā „Lauksaimniecība un zivsaimniecība”. 

Ir ierosināts papildināt juridisko pamatu ar LESD 349. pantu, kas iekļauts LESD Septītajā 
daļā „Vispārīgi un nobeiguma noteikumi”, kuras pantos ir noteikta procedūra īpašu pasākumu 
pieņemšanai, kuru mērķis jo īpaši paredzēt nosacījumus Līgumu piemērošanai attiecība uz 
Savienības attālākajiem reģioniem.

I. Priekšvēsture



PE469.828v01-00 2/8 AL\873435LV.doc

LV

Ar šo priekšlikumu Komisija ir uzsākusi 2006. gada 30. janvāra Regulas (EK) Nr. 247/2006, 
ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības 
reģioniem1 pārstrādāšanas procedūru, lai nodrošinātu skaidrību un atbilstību Lisabonas 
līgumam jo īpaši attiecībā uz deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem saskaņā ar LESD 
290. un 291. pantu.

Regulas (EK) Nr. 247/2006 juridiskie pamati bija EK līguma 36. un 37. pants un 299. panta 
2. punkts, kas attiecīgi atbilst LESD līguma 42., 43. un 349. pantam.

Regulai (EK) Nr. 247/2006 ir pievienota Komisijas regula2, kas pieņemta, balstoties uz 
pamatakta 25. pantu, kurā paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par akta piemērošanu, un šī 
Komisijas regula ir grozīta trīs reizes — pēdējo reizi 2009. gadā.

Attiecīgajos atzinumos par priekšlikumu Reģionālās attīstības komiteja un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ieteikušas papildināt juridisko pamatu ar LESD 
349. pantu.

II – attiecīgie LESD panti 

Komisijas priekšlikumā kā juridiskie pamati ierosināti šādi panti (ar pievienoto izcēlumu 
norādīti darbības noteikumi):

39. 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 krājumu pieejamību;
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 
                                               
1 OV L 42, 14.2.2006., 1. lpp.
2 Komisijas 2006. gada 12. aprīļa Regula (EK) Nr. 793/2006, ar kuru paredz atsevišķus sīki izstrādātus 
noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem (OV L 145, 31.5.2006., 1. lpp.).
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tautsaimniecību.

40. pants
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.
2. Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija, kas izveidota saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, var aptvert visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 
39. pantā izvirzītos mērķus, jo īpaši cenu regulēšanu, atbalstu dažādu 
produktu ražošanai un tirdzniecībai, glabāšanas un pārvadāšanas noteikumus 
un kopīgus paņēmienus importa un eksporta stabilizācijai.
Kopīgā organizācija darbojas vienīgi 39. pantā izvirzīto mērķu sasniegšanai 
un nepieļauj ražotāju un patērētāju diskrimināciju Savienībā.
Kopējā cenu politika pamatojas uz kopīgiem kritērijiem un vienādām 
aprēķinu metodēm.

42. 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.
Padome pēc Komisijas priekšlikuma var atļaut piešķirt atbalstu:
a) lai aizsargātu uzņēmumus, kuriem traucējumus rada strukturāli vai dabas 
apstākļi;
b) saskaņā ar ekonomikas attīstības programmām.

43. 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.
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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.

Ir ierosināts juridisko pamatu papildināt ar šo pantu:

349. pants
Ņemot vērā Gvadelupas, Franču Gviānas, Martinikas, Reinjonas, 
Senbertelemī, Senmartēnas, Azoru salu, Madeiras salu un Kanāriju salu 
struktūras sociālo un ekonomisko stāvokli, ko vēl vairāk apgrūtina tādi faktori 
kā attālums, tas, ka tās ir salas, maza teritorija, sarežģīts reljefs un klimats, 
tautsaimniecības atkarība no dažiem ražojumiem, kas, nemainoties un cits 
citu papildinot, nopietni kavē to attīstību, Padome pēc Komisijas priekšlikuma 
un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu paredz īpašus pasākumus, lai 
izstrādātu nosacījumus Līgumu piemērošanai minētajiem reģioniem, tostarp 
kopēju politiku. Ja attiecīgos īpašos pasākumus pieņem Padome saskaņā ar 
īpašu likumdošanas procedūru, tā arī pieņem lēmumu, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu un apspriedusies ar Eiropas Parlamentu.
Pirmajā daļā minētie pasākumi jo īpaši skar muitas un tirdzniecības politiku, 
fiskālo politiku, brīvās tirdzniecības zonas, lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politiku, nosacījumus izejvielu un plaša patēriņa preču 
piegādei, valsts atbalstu un nosacījumus, lai piekļūtu struktūrfondiem un 
Savienības horizontālajām programmām.
Padome paredz pirmajā daļā minētos pasākumus, ņemot vērā tālāko reģionu 
īpatnības un grūtības un neietekmējot Savienības tiesiskā regulējuma 
integritāti un saskaņu, tostarp iekšējo tirgu un kopējo politiku.

Ierosinātie juridiskie pamati

LESD 42. panta pirmajā daļā paredzēts, ka Parlaments un Padome atbilstīgi LESD 43. panta 
2. punktam nosaka, ciktāl noteikumi par konkurenci attiecas uz lauksaimniecības produktu 
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ražošanu un tirdzniecību. To darot, Parlaments un Padome ņem vērā kopējās lauksaimniecības 
politikas mērķus, kas noteikti 39. pantā.

LESD 43. panta 2. punktā ir paredzēts kopējās lauksaimniecības politikas vispārējais 
juridiskais pamats, ar ko Parlamentam un Padomei ir jāizveido lauksaimniecības tirgu kopīgā 
organizācija, kā noteikts LESD 40. pantā, izmantojot parasto likumdošanas procedūru.

LESD 349. pantā ir paredzēts juridiskais pamats nosacījumiem, kādos piemēro Līgumu 
noteikumus, tostarp kopējo politiku, kā Padome pieņem arī lēmumu, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu un apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, pieņem īpašus pasākumus attiecībā uz šiem 
reģioniem. Saskaņā ar šo pantu Padome pieņem pasākumus, bet ar Parlamentu notiek vienīgi 
apspriešanās. Tomēr ir svarīgi norādīt, ka saskaņā ar ES līguma 16. panta 3. punktu Padome 
pasākumus pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, ja LESD 349. pantā nav paredzēts citādi.

Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

Ar judikatūru ir iedibināts, ka „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēlei jābūt balstītai 
uz objektīviem faktoriem, ko iespējams pārskatīt tiesā, un šie faktori jo īpaši aptver tiesību 
akta mērķi un saturu”1. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu tiesību 
akta atcelšanai.

Attiecībā uz pasākumu, kam vienlaicīgi ir vairāki mērķi vai vairāki komponenti, kuri ir 
nesaraujami saistīti un visi ir vienādā mērā svarīgi, Tiesa uzskata, ka šāds pasākums jābalsta 
ar vairākiem atbilstošiem juridiskiem pamatiem, ja tādēļ ir jāpiemēro Līguma dažādi 
noteikumi2.

V. Ierosinātās regulas mērķis un saturs

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka tā galvenais mērķis ir saskaņot 
Regulu (EK) Nr. 247/2006 ar LESD.

Attiecībā uz deleģētajiem aktiem saskaņā ar šo priekšlikumu likumdevējam tiek saglabātas 
tiesības  pieņemt būtiskus elementus īpašajā režīmā attiecībā uz dažiem attālāko reģionu 
lauksaimniecības produktiem, lai pārvarētu grūtības, kuras rada šo reģionu izolētā un nomaļā 
ģeogrāfiskā atrašanās (Salu un nomaļo reģionu īpašu iespēju (POSEI) programmas)). Šā 
režīma vispārīgās nostādnes un vispārīgos principus nosaka likumdevējs. Saskaņā ar LESD 
290. pantu likumdevējs uztic Komisijai papildināt vai grozīt dažus nebūtiskus elementus. Ar 
Komisijas pieņemtu deleģētu aktu tātad var noteikt papildu elementus, kas vajadzīgi 
likumdevēja noteiktā režīma pareizai darbībai. Priekšlikumā ir noteikts, ka tālab Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus, var pieņemt nosacījumus un pasākumus, kas paredzēti POSEI
programmās.

                                               
1 Lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences) [1987] , Recueil, 1439. lpp., 5. punkts; Lieta C–
440/05, Komisija/Padome [2007], Krājums, I–9097. lpp.; lieta C–411/06, Komija/Parlaments un Padome 
(2009. gada 8. septembris). (OV C 267 7.11.2009., 8. lpp.)
2  Lieta 155/07, Parlaments/Padome, [2008],  Krājums, I–8103. lpp., 36. punkts.
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Dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantu ir jāīsteno 
likumdevēja noteiktais režīms. Atbilstoši Komisijas viedoklim tomēr šķiet, ka būtu  
nepieciešams nodrošināt POSEI programmu režīma vienādu īstenošanu dalībvalstīs, lai 
novērstu konkurences izkropļojumus un diskrimināciju starp tirgus dalībniekiem. Atbilstoši 
priekšlikumam likumdevējs tālab saskaņā ar Līguma 291. pantu 2. punktu piešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras attiecībā uz noteiktiem programmas aspektiem.

Priekšlikuma pirmie pieci apsvērumi ir šādi (izcēlums pievienots):

(1) Lai mazinātu grūtības, ko rada to Savienības attālāko reģionu īpašā 
situācija, kuri uzskaitīti Līguma 349. pantā, ar Padomes 2006. gada 
30. janvāra Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, 
noteikti īpaši pasākumi lauksaimniecības jomā1. Šie pasākumi konkrēti 
noteikti ar katram reģionam izstrādātām atbalsta programmām, kuras 
ir būtisks instruments šo reģionu apgādei ar lauksaimniecības 
produktiem. To jauno grozījumu dēļ, kuri izrādījušies vajadzīgi pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ir jāatceļ Regula (EK) Nr. 247/2006 
un jāaizstāj tā ar jaunu tekstu.

(2) Jānosaka galvenie mērķi, kuru sasniegšanu veicina Savienības 
attālāko reģionu labā izveidotais režīms.

(3) Jāprecizē saturs salu un nomaļo reģionu īpašu iespēju programmām 
(turpmāk POSEI programmas), kuras, piemērojot subsidiaritātes 
principu, jānosaka dalībvalstīm, uz kurām tās ģeogrāfiskajā ziņā 
attiecas vistiešākajā veidā, un dalībvalstīm tās jāiesniedz Komisijai 
apstiprināšanai.

(4) Lai labāk īstenotu Savienības attālāko reģionu labā izveidotā režīma 
mērķus, POSEI programmās jāiekļauj pasākumi, ar ko garantē 
lauksaimniecības produktu piegādi, kā arī uzglabāšanu, kā arī vietējās 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību. Ir jātuvina attiecīgo reģionu 
plānošanas līmenis un jāsistematizē partnerattiecību pieeja starp 
Komisiju un dalībvalstīm.

(5) Piemērojot subsidiaritātes principu un ievērojot elastību, kas ir 
pamatā plānošanas pieejai, kura pieņemta režīmam attālāko reģionu 
labā, dalībvalstu iestādes var ierosināt programmas grozījumus, lai 
pielāgotu šo programmu attālāko reģionu realitātei. Tādā pašā garā 
programmu grozīšanas procedūra jāpielāgo katra grozījumu veida 
piemērotības līmenim.

Priekšlikuma 2. pantā, kura nosaukums ir „Mērķi”, ir paredzēts, ka tiesību aktu ir mēģināts 
veicināt šādu mērķu sasniegšanu (izcēlums pievienots):

a) [nodrošināt] attālāko reģionu apgādi ar produktiem, kas būtiski 
cilvēka uzturam vai pārstrādei un kā lauksaimnieciskās ražošanas 

                                               
1 OV L 42, 14.2.2006., 1. lpp.
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resursus, tādējādi atvieglinot papildu izmaksas, ko rada šo reģionu 
attālā, izolētā un nomaļā ģeogrāfiskā atrašanās;
b) [saglabāt un attīstīt] attālāko reģionu lauksaimniecisko ražošanu, 
ieskaitot vietējo produktu ražošanu, pārstrādi un laišanu tirdzniecībā.

Papildus noteikumu iekļaušanai par deleģētajiem un īstenošanas aktiem, priekšlikumā ir 
iekļauti arī noteikti mazāk nozīmīgi aktualizējoši grozījumi, lai ņemtu vērā izmaiņas 
Savienības tiesību aktos un 2006. gada regulas praktisko īstenošanu.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojuma projektā ir iekļauti 74 grozījumi 
Komisijas ierosinātajā tekstā, un ar pirmo no šiem grozījumiem ir piedāvāts par papildu 
juridisko pamatu noteikt LESD 349. pantu. Turklāt 19. grozījumā ir norādīts, ka šīs LESD 
pants būtu jāņem vērā, piešķirot „atšķirīga regulējuma piemērošanu attālākajiem reģioniem, 
lai veicinātu to attīstību un taisnīgu integrāciju Savienībā, īstenojot īpašas programmas un 
instrumentus, kas pielāgoti to īpašajai situācijai”. Pārējie ziņojuma projektā iekļautie 
grozījumi pamatā attiecas deleģēto un īstenošanas aktu tehniskajiem noteikumiem.

VI – Atbilstoša juridiskā pamata noteikšana

Ņemot vērā to, ka Regula (EK) Nr. 247/2006, kura ir jāpārstrādā ar priekšlikumu, daļēji bija 
balstīta uz pantu EK līgumā, kas atbilda LESD 349. pantam, un ka priekšlikuma mērķis un 
saturs tieši attiecas uz attālākajiem reģioniem paredzētu īpašu pasākumu darbības jomu un 
saturu, kā arī uz šo pasākumu īstenošanu, pilnīgi noteikti LESD 349. pants ir jāiekļauj 
juridiskajā pamatā.

Lai gan LESD 349. pants atšķirībā no LESD 43. panta 2. punkta neparedz parastās 
likumdošanas procedūras piemērošanu, ar to nosaka, ka Padomei lēmums ir jāpieņem ar 
kvalificētu balsu vairākumu. Tādējādi abi šie panti no procedūras viedokļa nav nesaderīgi.

VII – Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš veikto analīzi, LESD 349. pantam līdzās LESD 42. panta pirmajai daļai 
un 43. panta 2. punktam ir jāveido ierosinātās regulas juridiskais pamats.
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Juridiskā komiteja 2011. gada 11. jūlija sanāksmē atbilstīgi ar 21 balsi „par”, nevienam 
neatturoties1, nolēma sniegt šādu ieteikumu — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības 
reģioniem [COM(2010)0498] būtu jābalsta uz LESD 42. panta pirmo daļu, LESD 43. panta 
2. punktu un LESD 349. pantu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Galīgajā balsošanā piedalījās:
Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Luigi Berlinguer (priekšsēdētāja vietnieks), Raffaele Baldassarre

(priekšsēdētāja vietnieks), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja 
vietnieks), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


