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Temats: Polijas Republikas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem 
(„Regula par vienotu TKO”)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Saskaņā ar 2. protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu 6. pantu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tā uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu Juridiskā komiteja ir atbildīga par subsidiaritātes 
principa ievērošanu.

Pielikumā informācijai pievienots Polijas Republikas Senāta pamatots atzinums par iepriekš 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

POLIJAS REPUBLIKAS SENĀTA

2011. gada 3. marta 

A T Z I N U M S

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu

kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem 

(„Regula par vienotu TKO”) (COM(2010) 799 galīgā redakcija) neatbilstību subsidiaritātes 

principam

Senāts pēc priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido 

lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības 

produktiem („Regula par vienotu TKO”) (COM(2010) 799 galīgā redakcija) pārskatīšanas konstatē, ka 

šis priekšlikums neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktā minētajam subsidiaritātes 

principam.

Priekšlikums regulai neatbilst subsidiaritātes principam, pamatojoties uz turpmāk minētajiem 

priekšlikuma noteikumiem. Tie piešķir Eiropas Komisijai (EK) pārlieku tālejošas kompetences izdot 

deleģētos aktus, kas ir uzskatāmas par nepamatotām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu:

1) 4. pants — regulā izmantotās lauksaimniecības produktu definīcijas, uz kurām attiecas regula, 

ir nozīmīgs regulas elements. Veids, kādā definēti atsevišķi jēdzieni, ieņem nozīmīgu vietu 

dotā atbalsta instrumenta funkcionēšanā;

2) 18. pants — EK nosaka „metodi, kā aprēķina resursu vispārējo piešķīrumu dalībvalstīm, 

tostarp resursus intervences produktu izplatīšanai un finanšu līdzekļus pārtikas produktu 

iepirkšanai tirgū”, un nosaka „uzskaites vērtību produktiem, kas izņemti no intervences 

krājumiem, kā arī metodi, kas jāizmanto jebkurai resursu pārdalīšanai starp dalībvalstīm 

trīsgadu plāna pārskatīšanas rezultātā”. Uz visiem šiem elementiem balstās atbalsta 

funkcionēšana;

3) 31. panta 1. punkts — prasības un nosacījumi attiecībā uz valsts intervenci izvēlētajos tirgos. 

Tie ir tie faktori, kas nosaka intervences efektivitāti, tādēļ tie ir nozīmīgs šī instrumenta 
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funkcionēšanas elements, kā arī viss no tā izrietošais ir nozīmīgs vienota kopējā tirgus 

organizācijas elements;

4) 31. panta 2. punkts — iepirkumu un pārdošanas intervences cenu izmaiņas attiecībā uz labību un 

nelobītiem rīsiem ir nozīmīgs intervences elements, pat ja tās izriet vienīgi no kvalitātes.

5) 31. panta 5. punkts — izmaksājamās atbalsta summas samazināšana, kā arī nosacījumi par avansa 

maksājuma piešķiršanu un izpildāmās prasības, ir nozīmīgs tirgus intervences elements;

6) 31. panta 7. punkts — noteikumi par tirgus dalībnieku uzņēmējdarbības veikšanu un reģistrāciju 

PVN maksātāju reģistrā, lai aizsargātu to tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus, kas piedalās 

valsts intervencē vai ar uzglabāšanu privātās noliktavās saistītos pasākumos, arī ir nozīmīgs 

intervences elements;

7) 35. pants — veids, kādā nosaka vidējo cenu ES, ir nozīmīgs jautājums no lauksaimniecības 

ražotājiem piešķirtā atbalsta viedokļa;

8) 42. pants — cukurbiešu minimālās cenas pielāgošana to kvalitātei ir nozīmīgs kopējā cukura 

sektora funkcionēšanas elements;

9) 47. pants — pasākumi, kas atvieglo piegādes pielāgošanu tirgus prasībām un kas var attiekties uz: 

dzīvu augu, liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas, aitas un kazas gaļas, olu un mājputnu gaļas nozari.

Šāda veida instrumentu ieviešana ir nozīmīgs kopējās tirgus organizācijas funkcionēšanas 

elements;

10) 55. panta 2. punkts — produktu sarakstu, kuru ražošanā var izmantot rūpniecisko cukuru, 

rūpniecisko izoglikozi vai rūpniecisko inulīna sīrupu, ir nozīmīgs cukura nozares atbalsta 

funkcionēšanas elements;

11) 78. panta 2. punkts — definīcijas attiecībā uz cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa produkciju, 

uzņēmuma produkciju, ir galvenās definīcijas, kas skar cukura nozares funkcionēšanu;

12) 101. panta 1. punkts — nosacījumi un normas vājpienam un sausajam vājpienam, no kuriem ir 

atkarīgas piemaksas tiem produktiem, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, ir nozīmīgs piena 

nozares atbalsta funkcionēšanas elements;

13) 102. panta 1. punkts — nosacījumi un standarti attiecībā uz vājpienu, kas pārstrādāts kazeīnā un 

kazeinātos ir nozīmīgs vājpiena, kas pārstrādāts kazeīnā un kazeinātos, piemaksu funkcionēšanas 

elements;

14)103. pants — produktus, par kuriem var saņemt šādu atbalstu, un paredzēt nosacījumus un 

standartus attiecībā uz produktu izmantošanu un to uzņēmumu apstiprināšanu vai apstiprinājuma 
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atsaukšanu, kuri izmanto produktus atbalsta vājpienam, kas pārstrādāts kazeīnā un kazeinātos, kā 

arī vājpienam un sausajam vājpienam, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, pieprasīšanas 

nolūkā;

15)118. pants — lauksaimniecības ražotāju grupu atbalsta funkcionēšanas veids. Līdz šim atsevišķas 

dalībvalstis noteica risinājumus šajā jomā, balstoties vienīgi uz minimālajām EK izvirzītajām 

prasībām;

16)126. pants — darbības fondi, valstu finansiālais atbalsts, krīzes novēršanas un pārvarēšanas 

līdzekļi. Visi jautājumi attiecībā uz dažādām atbalsta formām ir nozīmīgs lauksaimniecībai 

paredzētā atbalsta funkcionēšanas elements un nosaka tās jomu un veidu. Atbalsta instrumentu 

veidam ir jābūt noteiktam vienīgi valsts līmenī vai sadarbojoties ar dalībvalstīm to izveidē, jo tam 

ir nepieciešamas valsts līmeņa zināšanas un kompetences;

17)129. pants — programma skolu apgādei ar augļiem. Orientējošais atbalsta sadalījums starp 

dalībvalstīm, metodes atbalsta pārdalīšanai starp dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem

pieteikumiem, un visiem samazinājumiem, kas jāpiemēro programmas noteikumu neievērošanas 

dēļ, kā arī pārējie šajā pantā minētie jautājumi ieņem nozīmīgu vietu programmas ietvaros 

piedāvātā atbalsta funkcionēšanā.

18)153. pants — attiecībā uz biškopības programmām noteiktie nosacījumi par Savienības finansiālā 

ieguldījuma sadalījumu iesaistītajām dalībvalstīm. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi biškopības 

nozarē ir nozīmīgs biškopības atbalsta sistēmas funkcionēšanas elements un būtiski ietekmē šīs 

ražošanas situāciju;

19)156. pants — zīdtārpiņu audzētājiem piešķirtais atbalsts. Oliņu minimālais daudzums un citi 

nosacījumi attiecībā uz sekmīgu audzēšanu, kā arī noteikumi, kas jāievēro apstiprinātajām 

organizācijām, kas piegādā lauksaimniekiem oliņu kastītes un vēlāk savāc saražotos kokonus, ir 

nozīmīgs atbalsta piešķiršanas elements šajā sektorā;

20) 160. pants — prasības attiecībā uz vispārējiem tirdzniecības standartiem, kā arī atkāpes no šīm 

prasībām. Tas ir būtisks lauksaimniecības-pārtikas produktu tirdzniecības elements;

21) 162. pants — tirdzniecības normas. Tas ir būtisks lauksaimniecības-pārtikas produktu 

tirdzniecības elements;

22) 169. pants — noteikumi attiecībā uz prasībām, kas attiecas uz importējamajiem un 

eksportējamajiem produktiem. Tas ir būtisks lauksaimniecības-pārtikas produktu tirdzniecības 

elements;
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23) 193. pants — vīna tirgus. Visi šajā pantā minētie jautājumi, jo sevišķi īpaši pasākumi saistībā ar 

valsts procedūrām, kas piemērojamas pārrobežu pieteikumiem, ir nozīmīgs reglamentācijas 

elements, jo nosaka konkurētspējas nosacījumus šajā tirgū.

24) 207. pants — vīna tirgus. Definīcijas, noteikumi un ierobežojumi attiecībā uz marķējumu un 

noformējumu vīna nozarē ir būtisks konkurētspējas nosacījums šajā nozarē;

25) 230. panta 1. punkts — ražotāju organizācijas. Visi šajā punktā minētie jautājumi ieņem nozīmīgu 

vietu ražotāju organizāciju funkcionēšanā, un viss no tā izrietošais ieņem nozīmīgu vietu 

lauksaimniecības nozarē;

26) 249. pants — atsevišķu lauksaimniecības produktu imports. Visi ar importu saistītie jautājumi, kas 

ir nosaukti šajā pantā, kā piem., kvalitātes prasību minimums, kas jāievēro, lai varētu izmantot 

samazinātu ievedmuitas likmi, ir būtiski elementi, kas veido ES lauksaimniecības nozares 

funkcionēšanu;

27) 253. pants — importa tarifu kvotas. Nosacījumi un atbilstības prasības, kas tirgus dalībniekam 

jāizpilda, lai iesniegtu pieteikumu importa tarifu kvotas ietvaros, kā arī visi pārējie šajā punktā 

minētie jautājumi ir būtiski rādītāji, kas ļauj tirgus dalībniekiem izmantot šīs kvotas;

28) 261. pants — cukura, kas paredzēts rafinēšanai, imports. Nosacījumi un atbilstības prasības, kas 

jāizpilda tirgus dalībniekam, lai iesniegtu importa atļaujas pieteikumu, tostarp prasību iemaksāt 

nodrošinājumu, kā arī pārējie šajā pantā minētie jautājumi ir būtisks cukura importa 

reglamentācijas elements, un viss no tā izrietošais ir būtisks cukura nozares funkcionēšanas 

elements; 

29) 264. panta 3. punkts — apiņu imports. Nosacījumi, kad nepiemēro ar līdzvērtības apliecinājumu 

un iepakojuma marķēšanu saistītos pienākumus nosaka apiņu importēšanas iespējas, un viss no tā 

izrietošais veido šī tirgus situāciju;

30) 268. pants — atsevišķu lauksaimniecības produktu imports. Saraksts ar nozaru produktiem, kuru 

eksportam ir vajadzīga eksporta atļauja, kā arī visi pārējie šajā pantā minētie jautājumi ir būtisks 

Kopienas lauksaimniecības nozares funkcionēšanas elements, kas var ietekmēt ES 

lauksaimniecības konkurētspējas līmeni globālajā tirgū;

31) 271. panta 3. punkts — noteikumi par produktu un tirgus dalībnieku tiesībām pretendēt uz 

eksporta kompensācijām attiecībā uz konkrētiem no graudiem ražotiem alkoholiskajiem 

dzērieniem, jo īpaši noteikumi par produktu definīciju un īpašībām, kā arī koeficentu eksporta 
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kompensāciju aprēķināšanai noteikšana ņemot vērā attiecīgo produktu nogatavināšanas procesu. 

Visiem minētajiem elementiem ir būtiska nozīme šī sektora eksporta kompensāciju funkcionēšanā;

32) 274. pants — eksporta kompensācijas piešķiršana. Visi ar eksporta kompensācijām saistītie 

jautājumi, tostarp ex-post atļauju piešķiršana inkubējamo olu un dienu vecu cāļu eksportam, ir 

būtisks ES lauksaimniecības atbalsta instrumentu funkcionēšanas elements. Eksporta 

kompensācijas atsevišķās jomās var ieņemt nozīmīgu vietu dotās lauksaimniecības nozares 

situācijā;

33) 277. pants — eksporta kompensācijas un eksporta atļaujas. Īpašas prasības un nosacījumi, kas 

piemērojami tirgus dalībniekiem un produktiem, kuri ir tiesīgi pretendēt uz eksporta 

kompensāciju, ir būtiski elementi, kuri nosaka iespēju saņemt kompensācijas, kas ir Kopienas 

lauksaimniecības atbalsts instruments, un eksporta atļaujas būtiski ietekmē ES lauksaimniecības 

produktu konkurētspēju globālajā tirgū.

SENĀTA MARŠALS
/paraksts/

Bogdan Borusewicz


