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Temats: Luksemburgas Lielhercogistes Deputātu palātas 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 Luksemburgas Lielhercogistes Deputātu palātas pamatots 
atzinums par iepriekš minēto priekšlikumu.
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Deputātu palāta,

• ņemot vērā Deputātu palātas Reglamenta 168. pantu;

• atgādinot, ka Lauksaimniecības, vīnkopības un lauku attīstības komitejai ir sniegts priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz 
īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem („Regula par vienotu TKO”), Eiropas Komisijas 
sagatavots likumdošanas priekšlikums (COM(2010) 799), uz ko attiecas subsidiaritātes kontrole;

• konstatējot, ka Lauksaimniecības, vīnkopības un lauku attīstības komiteja 2011. gada 7. marta sanāksmē 
pieņēma pamatotu atzinumu par minēto likumdošanas iniciatīvu,

nolemj atbalstīt šo Lauksaimniecības, vīnkopības un lauku attīstības komitejas 
pamatoto atzinumu, kura saturs ir šāds:

„Lauksaimniecības, vīnkopības un lauku attīstības komiteja, izanalizējot priekšlikuma Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem 
lauksaimniecības produktiem („Regula par vienotu TKO”), noteikumu savietojamību ar subsidiaritātes principu, 
pauž iebildes saistībā ar šo priekšlikumu turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ:

Sākotnējie novērojumi

Lauksaimniecības, vīnkopības un lauku attīstības komiteja konstatē, ka Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko 
izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības 
produktiem („Vienotā TKO regula”), jāpielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) ieviešanai, īpaši 
LESD 290. un 291. pantam.

Lauksaimniecības, vīnkopības un lauku attīstības komiteja atgādina, ka Eiropas tiesību aktu pielāgošana Lisabonas 
līgumam jāpamato uz pietiekamas un atbilstošas likumdošanas stabilitātes nodrošinājumu.

Eiropas Parlamenta komiteja uzsver, ka izvēli izmantot deleģētos aktus (LESD 290. pants) jāizdara apdomīgi un tā 
veicama īpašos un ierobežotos gadījumos. Tomēr priekšlikums kopumā paredz pārāk lielu skaitu deleģēto aktu, kas 
turklāt nav pietiekami noteikti attiecībā uz to mērķiem, saturu un ietekmi.

Tādējādi Eiropas Parlamenta komiteja kritizē formulējuma „Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt (..)” 
lietojumu kā neprecīzu, tādā nozīmē, ka varētu rasties juridiska rakstura pretrunas.
Turklāt liela daļa šo aktu ir tehniska rakstura un tiecas panākt vienotu tiesību aktu īstenošanu Eiropas Savienības 
teritorijā.

Principā par lielu skaitu paredzēto noteikumu un pasākumu vajadzētu lemt ar īstenošanas aktu, nevis deleģēto aktu 
starpniecību.

Tāpat jāuzsver, ka, lai nodrošinātu deleģēto aktu nepieciešamo kvalitāti un piemērojamību, noteiktā laikā ir jāveic 
apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem un Eiropas Komisijai būs pienācīgi jāņem vērā to paustais viedoklis.

Vienotā TKO īstenošana pašlaik pamatojas uz ciešu sadarbību ar dalībvalstīm, kuras pārstāv valstu eksperti, īpaši 
„Vienotā TKO” vadības komitejā.

Lauksaimniecības, vīnkopības un lauku attīstības komiteja uzskata, ka ierosinātā pielāgošana, piešķirot tik lielas 
pilnvaras Eiropas Komisijai, nopietni samazinās dalībvalstu tiesības aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas 
procesā, kā rezultātā vairs nevarēs ņemt vērā atšķirīgus ekspertu atzinumus, kas iegūti dalībvalstīs reģionu līmenī un 
kas ir īpaši būtiski, lai atbilstoši piemērotu jebkādus tiesību aktus tirgu kopīgas organizācijas jomā.
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Pārbaude attiecībā uz regulas priekšlikuma noteikumu savietojamību ar subsidiaritātes principu

Eiropas Komisijas priekšlikumā ir atcelti daži punkti V pielikumā, vienīgi Komisijai piešķirot kompetenci šajā 
jomā, ar deleģēto aktu starpniecību pieņemot minētos pasākumus.

Tādējādi pašreizējā Vienotā TKO Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A.III punktā vispārīgi un bez 
nosacījumiem paredzēts, ka dalībvalsts liellopu liemeņu klases var iedalīt trīs apakšklasēs. Eiropas Komisijas 
priekšlikumā šis vispārīgais noteikums ir svītrots, un tā 35. panta 3. punkta a) apakšpunktā paredzēts to atļaut ar 
deleģētajiem aktiem.

Šīs pašas regulas V pielikuma A.IV punktā vispārīgi un bez nosacījumiem paredzēts, ka cenu statistikas 
vajadzībām dalībvalsts var atļaut citu liellopu liemeņu noformējumu. Komisijas priekšlikumā šis vispārīgais 
noteikums ir svītrots, un tā 35. panta 3. punkta b) apakšpunktā paredzēts to atļaut ar deleģētajiem aktiem.

Tāpat Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B.III punktā vispārīgi un bez nosacījumiem paredzēts, ka 
dalībvalsts var atļaut atšķirīgu cūku liemeņu noformējumu, ja ir izpildīti zināmi nosacījumi. Komisijas priekšlikumā 
šis vispārīgais noteikums ir svītrots, un tā 35. panta 3. punkta d) apakšpunkta i) daļā paredzēts to atļaut ar 
deleģētajiem aktiem.

Līdzīgi V pielikuma C.IV punktā vispārīgi un bez nosacījumiem paredzēts, ka dalībvalsts var atļaut atšķirīgu aitu 
liemeņu noformējumu, ja ir izpildīti zināmi nosacījumi. Komisijas priekšlikumā šis vispārīgais noteikums ir 
svītrots, un tā 35. panta 3. punkta d) apakšpunkta ii) daļā paredzēts to atļaut ar deleģētajiem aktiem.
Šie četri noteikumi neievēro politisko status quo, atceļ noteiktas dalībvalstu kompetences un pārkāpj subsidiaritātes 
principu. Tāpat ievērojami ir pārsniegtas darbības attiecībā uz vienkāršu pielāgošanu LESD.
35. panta 3. punkta a) apakšpunktu, b) apakšpunktu, d) apakšpunkta i) daļu un ii) daļu nepieciešams svītrot un 
V pielikuma A.III punktam, A.IV punktam, B.III punktam un C.IV punktam nepieciešams mainīt formulējumu 
saskaņā ar sākotnējo Regulas (EK) Nr. 1234/2007 tekstu.

Secinājums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem („Regula par vienotu TKO”), 
tiecas mazināt dalībvalstu pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā. Tajā piešķirtas pārāk plašas pilnvaras Eiropas 
Komisijai pieņemt deleģētos aktus, un ietverts zināms skaits noteikumu, kas nav savietojami ar subsidiaritātes 
principu. »

Rezolūciju pieņēma Deputātu palāta atklātā sēdē 2011. gada 8. martā
ģenerālsekretārs priekšsēdētājs

Claude Frieseisen Laurent Mosar


