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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai 2012. gada 7. jūnijā nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu prasījāt sniegt atzinumu par to, vai ir atbilstīgi saskaņā ar Komisijas ierosinājumu 
aizstāt LESD 42. un 43. pantu ar LESD 42. pantu un 43. panta 2. punktu, kas būtu juridiskais 
pamats priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (COM(2011)0627).

Pamatojums

I. Priekšlikums

Priekšlikums ir daļa no kopējās lauksaimniecības politikas tiesiskā regulējuma laika posmam 
no 2014. līdz 2020. gadam. Ar to ir paredzēts aizstāt Padomes 2005. gada 20. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai1, un tas pamatojas uz priekšlikumu, kuru Komisija iesniedza 2011. gada 
6. oktobrī un kurā izklāstīti kopīgi noteikumi par visiem fondiem, kas darbojas vienotajā 
stratēģiskajā satvarā2. Ir paredzēts, ka jaunā ELFLA regula iekļausies jaunajā vienotajā 
                                               
1 OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.
2  Komisijas 2011. gada 6. oktobra priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus 
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stratēģiskajā satvarā, kurš piemērojams arī Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas 
Sociālajam fondam, Kohēzijas fondam un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam, lai 
izpildītu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus (ilgtspējīga izaugsme, gudra izaugsme, integrējoša 
izaugsme).

Priekšlikums balstās uz pamatideju, kas radusies saistībā ar pašreizējo lauku attīstības 
koncepciju par daudzgadu shēmām, kuras izstrādā un līdzfinansē dalībvalstis (vai reģioni). 
Līdzšinējo trīs asu vietā, kas sasaistīja ekonomikas, vides un sociālos jautājumus ar katrai asij 
paredzēto maksimālo izdevumu prasībām, jaunajā plānošanas periodā būs sešas prioritātes: 
veicināt zināšanu nodošanu un inovāciju; uzlabot konkurētspēju; veicināt pārtikas aprites 
organizēšanu un riska pārvaldību; atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas; veicināt resursu 
efektivitāti un pāreju uz zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju; 
veicināt sociālo integrāciju, nabadzības samazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos.
Dalībvalstīm joprojām ir jāsaglabā 25 % no lauku attīstībai paredzētā finansējuma 
jautājumiem, kas saistīti ar zemes apsaimniekošanu un cīņu pret klimata pārmaiņām. Lai 
izpildītu kvantitatīvos mērķus, kas noteikti saistībā ar šīm prioritātēm (un ņemtu vērā 
dalībvalstu/reģionu īpašās vajadzības), dalībvalstīm/reģioniem jāveido no racionalizētu 
pasākumu kopuma izraudzītu pasākumu kombinācijas. Ierosinātajā regulā ir ietverti 
noteikumi par programmu sagatavošanu, apstiprināšanu un pārskatīšanu, kopumā saglabājot 
pašreizējos noteikumus, un pavērta iespēja izveidot apakšprogrammas (piem., jaunajiem 
lauksaimniekiem, mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem, īsām piegādes ķēdēm), kurām 
paredzēta augstāka atbalsta intensitāte. Šis priekšlikums papildus stiprina pašreizējo 
sadarbības pasākumu un ietver riska pārvaldības instrumentu kopumu, tostarp atbalstu 
kopfondiem un jaunu ienākumu stabilizācijas instrumentu.

II. Apspriežamie juridiskie pamati

1. Priekšlikuma juridiskais pamats

Priekšlikums pamatojas uz LESD 42. un 43. pantu šādā redakcijā:

„LESD 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.

LESD 43. pants.

1. Komisija iesniedz priekšlikumus par kopējas lauksaimniecības politikas izstrādi un 
                                                                                                                                                  
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2011) 615).
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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.

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 1. 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.”

2. Ierosinātās juridiskā pamata izmaiņas

Juridiskajai komitejai 2012. gada 7. jūnijā nosūtītajā vēstulē Jūs prasījāt sniegt atzinumu par 
to, vai attiecībā uz juridisko pamatu ir atbilstīgi aizstāt LESD 42. un 43. pantu ar LESD 
42. pantu un 43. panta 2. punktu, ņemot vērā to, ka AGRI referents Luis Manuel Capoulas 
Santos šajā sakarībā ir iesniedzis ziņojuma projekta grozījumu. Turklāt Jūs norādāt, ka 
uzskatāt šo izmaiņu drīzāk par juridiskā pamata korekciju, nevis grozījumu. 

III. Analīze 

Atsevišķi principi attiecībā uz juridiskā pamata izvēli izriet no Tiesas judikatūras. Pirmkārt, 
ņemot vērā juridiskā pamata sekas gan no materiāltiesiskās kompetences, gan procesuālā 
viedokļa, pareizai juridiskā pamata izvēlei ir konstitucionāla nozīme1. Otrkārt, saskaņā ar LES 
13. panta 2. punktu katra iestāde darbojas saskaņā ar Līgumā noteiktajām pilnvarām2.
Treškārt, saskaņā ar Tiesas judikatūru, „izvēloties Kopienas pasākuma juridisko pamatu, 
jābalstās uz objektīviem faktoriem, ko var pārbaudīt tiesā, un pie tādiem faktoriem cita starpā 

                                               
1 Atzinums lietā 2/00 Carthagna Protocol, 2001., Recueil, I-9713. lpp., 5. punkts; 2009. gada 1. oktobra 
spriedums lietā C-370/07 Komisija/Padome, Krājums, I-8917. lpp., 46.–49. punkts; atzinums lietā 1/08 General 
Agreement on Trade in Services, 2009., Krājums, I–11129. lpp., 110. punkts.
2 Lieta C-403/05 Parlaments/Komisija, 2007., Krājums, I-9045. lpp., 49. punkts un tajā citētā judikatūra.
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pieder arī pasākuma mērķis un saturs”1.

LESD 42. pants attiecas uz konkurences noteikumu piemērošanu un valsts atbalsta 
piešķiršanas atļaušanu.

LESD 43. panta 2. punktā ir paredzēts kopējās lauksaimniecības politikas vispārējais 
juridiskais pamats, ar kuru saskaņā Parlamentam un Padomei, izmantojot parasto 
likumdošanas procedūru, ir jāizveido lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija, kā noteikts 
LESD 40. pantā. Pārējie 43. panta punkti šajā gadījumā nešķiet piemēroti (1. punkts par 
Komisijas priekšlikumu iesniegšanu, 3. punkts par Padomes pasākumu pieņemšanu, 4. punkts 
par nosacījumiem valstu tirgus organizācijas aizstāšanai, 5. punkts par noteiktu izejvielu 
kopīgo organizāciju), tādēļ nav nepieciešams tos iekļaut juridiskajā pamatā.

Tādējādi attiecīgajai regulai atbilstošais juridiskais pamats ir LESD 42. pants un 43. panta 
2. punkts.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2012. gada 10. jūlija sanāksmē. Šajā sanāksmē 
vienprātīgi tika nolemts2 ieteikt par atbilstošo juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) izmantot LESD 42. pantu un 43. panta 2. punktu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Skatīt jaunāko spriedumu lietā C-411/06 Komisija/Parlaments un Padome, 2009., Krājums, I-7585. lpp.
2 Galīgajā balsošanā piedalījās: Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), 
Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Axel Voss
(referents), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, 
Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


