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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai 2012. gada 3. jūlijā nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta
37. pantu prasījāt izskatīt jautājumu par minētā priekšlikuma juridiskā pamata iespējamu 
papildināšanu.

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts šā līguma 3. daļas 
„Savienības iekšpolitika un rīcība” 3. sadaļā „Lauksaimniecība un zivsaimniecība”. 

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

Jūs savā vēstulē uzdodat konkrētu jautājumu par to, vai LESD 43. panta 2. punkts ir 
uzskatāms par vienīgo atbilstīgo šā konkrētā priekšlikuma juridisko pamatu un vai ir 
iespējams pieņemt LESD 43. panta 2. punktu un LESD 349. pantu kā kopīgu šā likumdošanas 
priekšlikuma juridisko pamatu.

I. Pamatojums
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Zaļajā grāmatā par kopējās zivsaimniecības politikas reformu1 tika secināts, ka mērķi panākt 
ilgtspējīgu zivsaimniecību visās tās dimensijās (vides, ekonomiskajā un sociālajā) nav 
sasniegti, un Zaļajā grāmatā ir identificēta virkne strukturālu nepilnību pašreizējā KZP. Tāpēc 
Komisija secināja, ka KZP ir vajadzīga vērienīga reforma, un šajā priekšlikumā tā iesaka 
atcelt spēkā esošo Padomes regulu2 un aizstāt to ar jaunu KZP, ko ir pieņēmuši Eiropas 
Parlaments un Padome.

Priekšlikuma vispārējais mērķis ir nodrošināt tādas zvejas un akvakultūras darbības, kas 
ilgtermiņā nodrošina ilgtspējīgus vides apstākļus un pārtikas pieejamību. KZP mērķis ir dzīvo 
jūras bioloģisko resursu izmantošana tādā veidā, kas atjauno un saglabā zivju resursus tādā 
līmenī, lai iegūtu maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, un piesardzības un ekosistēmas 
pieeju ieviešana zivsaimniecības pārvaldībā. 

Komisija arī ir norādījusi, ka saistībā ar priekšlikumu tā pieņems vispārīgu paziņojumu par 
KZP nākotni, priekšlikumu regulai par zvejas un akvakultūras produktu tirgus kopīgu 
organizāciju, paziņojumu par KZP ārējo dimensiju un ziņojumu par konkrētām daļām iepriekš 
minētajā Padomes regulā.

II. Attiecīgie LESD panti

Komisijas priekšlikumā kā juridiskais pamats ir ierosināts šis pants (ar pievienoto izcēlumu 
norādīti darbības noteikumi):

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.
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 
                                               
1 COM(2009)0163.
2 Padomes 2002. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.)
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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 attālāko reģionu īpatnības un 
grūtības un neietekmējot Savienības tiesiskā regulējuma integritāti un saskaņu, tostarp 
iekšējo tirgu un kopējo politiku. 

III. Ierosinātais juridiskais pamats

LESD 43. panta 2. punkts nodrošina vispārēju kopējās zivsaimniecības politikas juridisko 
pamatu, kas paredz, ka Parlamentam un Padomei saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 
ir jāpieņem noteikumi, kas vajadzīgi tās mērķu sasniegšanai.

LESD 349. pantā ir paredzēts juridiskais pamats nosacījumiem, kādos Līgumu piemēro 
attālākajiem reģioniem, tostarp kopējā politika attiecībā uz to, kā Padome, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu un apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, pieņem īpašus pasākumus 
saistībā ar 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.

IV. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

Ar Tiesas 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 



PE496.430v01-00 4/9 AL\913202LV.doc

LV

tiesību akta mērķi un saturu”1. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu 
tiesību akta atcelšanai.

Tāpēc šajā gadījumā ir jānosaka, vai:
1) priekšlikumam ir divpusējs mērķis vai divas sastāvdaļas un vai vienu no tām iespējams 

identificēt kā galveno vai noteicošo, bet otrai ir gadījuma raksturs, vai
2) priekšlikums ir vienlaicīgi vērsts uz vairāku mērķu sasniegšanu, vai to veido vairākas 

savstarpēji nesaraujamas sastāvdaļas, no kurām neviena nav otršķirīga vai netieša 
salīdzinājumā ar citu.

Saskaņā ar Tiesas judikatūru pirmajā gadījumā tiesību akts pamatojams ar vienu vienīgu 
juridisko pamatu, t. i., ar to, ko prasa galvenais vai noteicošais mērķis vai sastāvdaļa, bet otrā 
gadījumā tiesību akta pieņemšanai būs vairāki atbilstoši juridiskie pamatojumi2.

Tomēr divkārša juridiskā pamata izmantošana netiktu uzreiz izslēgta, pamatojoties uz 
apstākli, ka katram atsevišķam juridiskajam pamatam noteiktās procedūras ir savstarpēji 
nesavietojamas3. Divkārša juridiskā pamata izmantošana tiek uzskatīta par pieļaujamu, ja 
tādējādi nav aizskartas Eiropas Parlamenta tiesības. Šajā gadījumā LESD 43. panta 2. punktā 
ir paredzēta parastā likumdošanas procedūra, turpretī 349. pantā noteikta vienīgi apspriešanās 
ar Parlamentu. Tiesa ir nolēmusi, ka šādā gadījumā noteicošā ir parastā likumdošanas 
procedūra, tāpēc ka tā paredz lielāku Parlamenta līdzdalību4.

V. Ierosinātās regulas mērķis un saturs

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju „priekšlikuma vispārējais mērķis ir nodrošināt tādas 
zvejas un akvakultūras darbības, kas ilgtermiņā nodrošina ilgtspējīgus vides apstākļus un 
pārtikas pieejamību”5.
Priekšlikuma galvenie konkrētie mērķi ir izklāstīti paskaidrojuma rakstā, proti, precizēt KZP 
mērķus, palielināt saskaņotību starp KZP ietilpstošajām politikas iniciatīvām, labāk saglabāt 
jūras bioloģiskos resursus, jo īpaši saistībā ar daudzgadu plāniem zvejas pārvaldībai, un 
pārtraukt izmetumus, palīdzēt īstenot ekosistēmas un vides politiku atbilstoši KZP, nodrošināt 
pasākumu reģionalizāciju, izmantojot jūras baseinu pieeju atbilstoši saglabāšanas pīlāram, 
nostiprināt datu vākšanu un zinātnisko ieteikumu izstrādi, lai veidotu saglabāšanas politikas 
zināšanu bāzi, pilnīgi integrēt ārpolitiku KZP, veicināt akvakultūras attīstību, reformēt KZP 
kopējā tirgus politiku, līdz 2014. gadam izveidot tiesisko regulējumu jaunam finanšu 
instrumentam, kas palīdz īstenot KZP mērķus un ES stratēģiju „Eiropa 2020”, turpināt 
uzlabot un racionalizēt ieinteresēto personu līdzdalību un iekļaut nesen pieņemto jauno 
kontroles režīmu KZP.
                                               
1 [EKT] 1987. gada 26. marta spriedums lietā C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences), Recueil, 
1439. lpp., 5. punkts; 2007. gada 23. oktobra spriedums lietā C-440/05 Komisija/Padome, Krājums, I-9097. lpp.; 
2009. gada 8. septembra spriedums lietā C-411/06 Komisija/Parlaments un Padome (OV C 267, 7.11.2009, 
8. lpp).
2 Sk. iepriekš minētās lietas C-411/06 46.–47. punktu.
3 2006. gada 10. janvāra spriedums lietā C-178/03, Komisija/Eiropas Parlaments un Padome, Krājums, I-
107. lpp., 57. punkts; 1991. gada 11. jūnija spriedums lietā C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), 
Recueil, I-2867. lpp., 17.–25. punkts.
4 2008. gada 6. novembra spriedums lietā C-155/07 Eiropas Parlaments/Padome, Krājums, I-8103. lpp., 75.–
79. punkts.
5 Sk. COM(2011)0425, 2. lpp.
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Zivsaimniecības komitejas ziņojuma projektā šis jautājums aplūkots plašāk un tā 
paskaidrojuma rakstā apgalvots, ka pašreizējā KZP lielā mērā ir bijusi neveiksmīga un 
ieilgušo problēmu (pārzvejas, pārmērīgas kapacitātes, daudzu zivsaimniecības nozares 
uzņēmumu sliktās ekonomiskās situācijas, sociālo problēmu, ko radījis zvejas vietu 
pagrimums daudzos piekrastes reģionos) atrisināšana izrādījusies neiespējama. Tajā ir 
secināts, ka „ar jauno pamatregulu ir jārada vērienīgs pamats, lai apvērstu ieilgušo negatīvo 
tendenci un Eiropā izveidotu ilgtspējīgu un veiksmīgu zivsaimniecības nozari”.

Tikai priekšlikuma 6. panta 3. punktā ir sniegta skaidra atsauce uz attālākajiem reģioniem. 
Priekšlikumā dalībvalstīm ir atļauts ierobežot zveju, atļaujot to veikt tikai Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu ostās reģistrētiem kuģiem. Tomēr būtu jānorāda, ka saskaņā ar 
35. pantu uz dalībvalstīm attiecināmā maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte ir izklāstīta 
ierosinātās regulas II pielikumā un šajā pielikumā minētā maksimāli pieļaujamā kapacitāte 
attiecībā uz atsevišķām valstīm nepārprotami ietver attālākos reģionus, turklāt tajā ir norādīta 
maksimāli pieļaujamā kapacitāte attiecībā uz šiem reģioniem. 35. panta 2. punktā Komisijai ir 
noteiktas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus par maksimāli pieļaujamās zvejas kapacitātes 
pārrēķināšanu. Būtu jānorāda, ka pašlaik spēkā esošajā tiesību aktā, Padomes Regulā (EK) 
Nr. 2371/2002, nav iekļautas īpašas pozīcijas attiecībā uz attālākajiem reģioniem.

Zivsaimniecības komitejas ziņojuma projektā ir iekļauti 227 grozījumi Komisijas ierosinātajā 
tekstā. Tikai vienā no šiem grozījumiem (54. apsvēruma grozījumā Nr. 23) ir minēti attālākie 
reģioni:

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Ir lietderīgi, lai Komisija būtu 
pilnvarota ar deleģētiem aktiem izveidot 
jaunu konsultatīvo padomi un grozīt 
pašreizējo padomju kompetences jomas, jo 
īpaši ņemot vērā Melnās jūras specifiku.

(54) Ir lietderīgi, lai Komisija būtu 
pilnvarota ar deleģētiem aktiem izveidot 
jaunu konsultatīvo padomi un grozīt 
pašreizējo padomju kompetences jomas, jo 
īpaši ņemot vērā Melnās jūras un attālāko 
reģionu specifiku.

Šajā apsvērumā ir sniegta atsauce uz konsultatīvajām padomēm, kuras jāizveido atbilstīgi 
priekšlikuma 52.–54. pantam un kuru skaits un pilnvaras jānosaka Komisijai deleģētajos 
aktos, kas jāpieņem atbilstīgi priekšlikuma 55. pantā izklāstītajai procedūrai.

Attiecībā uz ziņojuma projektu ir iesniegti vēl 2322 grozījumi. Daudzi no šiem grozījumiem 
attiecas uz attālākajiem reģioniem, jo īpaši grozījums Nr. 228 un grozījums Nr. 1780, kuru 
mērķis ir LESD 349. panta kā juridiskā pamata noteikšana un jauna panta iekļaušana, kur ir 
paredzēta attālāko reģionu konsultatīvās padomes izveide, kura būtu nošķirta no pārējām 
konsultatīvajām padomēm, kas tiks izveidotas saistībā ar iekšējiem ūdeņiem:
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Grozījums Nr. 228
Alain Cadec
Normatīvās rezolūcijas projekts
3.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 349. pantu,

Grozījums Nr. 1780
Alain Cadec
Regulas priekšlikums
3. daļa – 24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
Apspriešanās ar konsultatīvajām 

padomēm
1. Konsultatīvo padomi attālākajos 
reģionos izveido saskaņā ar 53. pantu.
2. Iekšzemes zvejas konsultatīvo padomi 
izveido saskaņā ar 53. pantu.

Arī grozījumā Nr. 320 (tas ir identisks ar grozījumu Nr. 321) un grozījumā Nr. 2036 ir sniegta 
atsauce uz LESD 349. pantu un vērsta uzmanība uz jautājumu par attālāko reģionu īpašo 
situāciju:

Grozījums Nr. 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ir jāatbalsta attīstība galvenajās 
nozarēs, piemēram, zivsaimniecībā un 
akvakultūrā, kurās attālākajiem 
reģioniem ir iespējas specializēties un 
spēcīgas salīdzinošas priekšrocības. Lai 
īstenotu reģionalizētu kopējo 
zivsaimniecības politiku, ir jāatzīst to 
īpašais statuss un jāpiemēro LESD 
349. pants un 355. panta 1. punkts.
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Grozījums Nr. 2036
Luís Paulo Alves
Regulas priekšlikums
5. daļa – 34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nepalielinot zvejas piepūli, attālāko 
reģionu flotes, ņemot vērā to īpatnības un 
saskaņā ar LESD 349. pantu, turpina 
saņemt īpašu atbalstu flotu 
modernizācijai nolūkā uzlabot darbības 
drošumu un ekspluatācijas apstākļus.

Būtu jānorāda, ka 2012. gada 18. aprīlī Parlaments pieņēma rezolūciju par kohēzijas politikas 
nozīmi attālākajos reģionos, kurā cita starpā ir teikts šādi (pievienots izcēlums):

pauž nožēlu, ka priekšlikumā par kopējās zivsaimniecības politikas reformu nav pietiekami 
ņemta vērā attālāko reģionu situācija un reālie apstākļi tajos; uzsver attālāko reģionu jūrlietu 
dimensiju un zivsaimniecības nozīmi teritorijas plānošanā un vietējo iedzīvotāju 
nodarbinātības veicināšanā, ņemot vērā šo reģionu ekskluzīvo ekonomisko zonu, kuras 
potenciāls jāattīsta ar konkrētiem un saskaņotiem pasākumiem funkcionējošai 
zivsaimniecības ekonomikai un kura pienācīgi jāņem vērā ES integrētās jūrlietu politikas 
programmā; atgādina par aizvien pieaugošo ekonomisko interesi par attālāko reģionu jūras 
dzelmju milzīgo bioģenētisko un minerālu bagātību un to, ka ir svarīgi to ņemt vērā „jaunajā 
Eiropas stratēģijā attālākajiem reģioniem”, lai nodrošinātu tādas zināšanu ekonomikas 
attīstību, kuras pamatā ir jūras resursi; šajā sakarībā atbalsta to, ka attālākajiem reģioniem 
ir jābūt Savienības jūrlietu politikas centrā, uzsverot to lomu jūru un piekrastes zonu 
ilgtspējīgā izmantošanā, kā arī starptautiskās jūrniecības pārvaldības ziņā, un ka Atlantijas 
okeāna attālākie reģioni būtu jāiekļauj Atlantijas reģiona stratēģijā, kura šobrīd ir izstrādes 
procesā1.

Turklāt subsidiaritātes pārbaudes procedūras kontekstā atbilstīgi LESD 2. protokolam 
Francijas Senāts, reaģējot uz šo jautājumu, iesniedza šādu paziņojumu:

Tāpat kā Eiropas Parlaments, uzskata, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pants, 
kurš ļauj izdot īpašus noteikumus attiecībā uz tālākajiem reģioniem, lai ņemtu vērā to 
nelabvēlīgos apstākļus, nav ticis pietiekami izmantots, un tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
tā regulās par kopējo zivsaimniecības politiku un par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz tālākajiem reģioniem2.

VI. Atbilstīga juridiskā pamata noteikšana

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2012. gada 18. aprīļa rezolūcija par kohēzijas politikas nozīmi Eiropas Savienības 
attālākajos reģionos stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā, P7_TA(2012)0125, 17. punkts.
2 2012. gada 3. jūlija Eiropas rezolūcija, kuras mērķis ir panākt, lai Eiropas Savienība ņem vērā reālo stāvokli 
zivsaimniecības jomā Francijas tālākajos reģionos.
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Lai noteiktu atbilstīgu juridisko pamatu, šajā gadījumā ir jāaplūko jautājums, vai priekšlikuma 
galvenais vai noteicošais mērķis ir paredzēt noteikumus, kas ir vajadzīgi kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķu īstenošanai, vai arī mērķis par īpašu ar zivsaimniecību 
saistītu pasākumu pieņemšanu attiecībā uz attālākajiem reģioniem ir nesaraujami saistīts, bet 
nav otršķirīgs un netiešs.

Komisijas priekšlikuma vispārējais mērķis ir nodrošināt tādas zvejas un akvakultūras 
darbības, kas ilgtermiņā nodrošina ilgtspējīgus vides apstākļus un pārtikas pieejamību, 
savukārt Zivsaimniecības komitejas ziņojuma projektā ir uzsvērts, ka ierosinātajai regulai 
būtu jārada vērienīgs pamats, lai labotu ieilgušo negatīvo problēmu tendenci zivsaimniecības 
jomā un Eiropā izveidotu ilgtspējīgu un veiksmīgu zivsaimniecības nozari.

Ņemot to vērā, pašreizējiem priekšlikumā minētiem noteikumiem, kuri paredz īpašus 
pasākumus attālākajos reģionos, proti, 6. panta 3. punktam par reģistrētiem zvejas kuģiem un 
35. pantam par maksimāli pieļaujamo zvejas kapacitāti, darbības joma ir ierobežota, un 
tādējādi tiem ir nejaušs raksturs un tie nav saistīti ar noteicošo mērķi noteikt galvenos 
noteikumus, kuri veido kopējās zivsaimniecības politikas pamatu. 

Tomēr būtu jānorāda, ka gadījumā, ja tiks pieņemts kāds no iepriekš minētajiem grozījumiem, 
kuru mērķis ir īpašu, ar attālākajiem reģioniem saistītu pasākumu ieviešana, piemēram, 
grozījumi ar mērķi izveidot attālāko reģionu konsultatīvo padomi, šī analīze, iespējams, būs 
jāpārskata, jo grozījumu pieņemšana varētu ietekmēt iepriekš minēto izvērtēšanu un noteikt, 
ka šie pasākumi vairs nav otršķirīgi un netieši salīdzinājumā ar kopējo zivsaimniecības 
politiku. Šo secinājumu pamato arī iepriekš minētā Parlamenta rezolūcija par kohēzijas 
politikas nozīmi attālākajos reģionos un Francijas Senāta iesniegums saistībā ar 
subsidiaritāti — abos dokumentos ir pausts aicinājums iekļaut ierosinātajā regulā īpašus 
pasākumus saistībā ar attālākajiem reģioniem.

Ja izrietošās likumdošanas procedūras un iespējamo sarunu par otrā lasījuma vienošanos 
rezultātā priekšlikumā tiek veikti citi grozījumi, iekļaujot šādus papildu noteikumus, kuri 
paredz īpašus pasākumus saistībā ar attālākajiem reģioniem tiešā veidā vai deleģējot 
likumdošanas pilnvaras, Juridiskajai komitejai būtu vēlreiz jāpārbauda juridiskais pamats, lai 
noteiktu, vai šie noteikumi kopējās zivsaimniecības politikas kontekstā ir nejauši vai arī tie 
veido mērķi, kas nav otršķirīgs un netiešs, tādējādi nosakot vajadzību papildināt juridisko 
pamatu ar LESD 349. pantu.

Saistībā ar otru Zivsaimniecības komitejas uzdoto jautājumu būtu jānorāda, ka, lai gan LESD 
349. pants atšķirībā no LESD 43. panta 2. punkta neparedz parastās likumdošanas procedūras 
piemērošanu, tas nosaka, ka Padomei ir jārīkojas atbilstīgi kvalificētam balsu vairākumam. 
Tādējādi abi šie panti no procedūras viedokļa nav nesaderīgi.

VII. Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, uz Zivsaimniecības komitejas jautājumiem būtu 
jāatbild šādi:
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1. LESD 43. panta 2. punkts ir uzskatāms par vienīgo atbilstīgo šā priekšlikuma redakcijas 
juridisko pamatu, tomēr, ja priekšlikumā tiktu veikti grozījumi, iekļaujot papildu 
noteikumus, kas paredz konkrētus pasākumus attiecībā uz attālākiem reģioniem, būtu 
atkārtoti jāizskata jautājums par to, vai šie noteikumi rada mērķi, kurš kopējās 
zivsaimniecības politikas kontekstā nav tikai nejaušs, tādējādi radot vajadzību iekļaut arī 
LESD 349. pantu.

2. LESD 43. panta 2. punktu un LESD 349. pantu var pieņemt kā kopīgu juridisko pamatu, 
lai gan tajos ir paredzēta atšķirīgu likumdošanas procedūru piemērošana.

Juridiskā komiteja 2012. gada 17. aprīļa sanāksmē vienprātīgi1 nolēma Jums ieteikt, ka 
vienīgais šā priekšlikuma pašreizējās redakcijas atbilstīgais juridiskais pamats ir LESD 
43. panta 2. punkts.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās: Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Edit Bauer (saskaņā ar 
Reglamenta 187. panta 2. punktu), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), 
Piotr Borys, Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Christian Engström, Marielle Gallo, 
Eva Lichtenberger (referente), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (priekšsēdētāja 
vietniece), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, 
Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (saskaņā ar Reglamenta 187. panta 2. punktu).


