
Kā aizstāvēt savas intereses  
Eiropas Savienībā? 

 
Praktisks ceļvedis 

Mārtiņš Zemītis 

EK pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks 



Prezentācijas saturs 

Īsa pamācība… Eiropas tiesībās: 

• Tiesību akti 

• Eiropas institūciju loma 

• Caurspīdīgums un lobēšanas noteikumi 

 

Interešu aizstāvības gadījumu izpēte: 

• Benzopirēna līmenis šprotēs 

• Zemnieku tiešmaksājumu palielināšana 

 

Informācijas avoti! 
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 Kompetenta sekošana likumiem ir pirmais       
solis pretim to ietekmēšanai 
 

 Jo ātrāk un precīzāk tiek nodefinētas 
intereses, jo vieglāk sasniegt pozitīvu 
rezultātu 
 

 ES institūcijas un ierēdņi ir ieinteresēti 
sadarboties, lai uzlabotu regulējuma 
kvalitāti un izskaidrotu piemērošanu 

Principi 



Kas ir Eiropas likumi? 

• Eiropas līgums (Lisabonas līgums) 

• Regulas 

• Direktīvas  

• Lēmumi 

• Rekomendācijas 

• Viedokļi 

• Tiesu prakse 

• Ieviešanas un deleģēšanas akti (komitoloģija) 



Kas pieņem Eiropas likumus? 

• Eiropas Komisija 

• Eiropas Savienības Padome 

• Eiropas Parlaments 

 

 

• Citas iesaistītās ES institūcijas: 

• Eiropadome 

• Eiropas Kopienu Tiesa 

• Eiropas Centrālā Banka 

• Revīzijas palāta 

 



Komisijas priekšlikums 
 

Koplēmuma procedūra 

Padome 
 

Parlaments 
 





Eiropas Komisijas loma 

 Eiropas Komisija = likumu iniciators/ģenerators 

 Zaļās un Baltās grāmatas 

 Darba programma, koleģialitātes princips 

 COM, SEC un SWD dokumenti 

 Ietekmes novērtēšana, publiskās konsultācijas, pilsoņu 
iniciatīva (1 miljons), nacionālo parlamentu loma 

 RAPID: preses relīzes, fona informācija 

 EK = mediators starp ES Padomi un Eiropas Parlamentu 
un eksperts  

 "Godīgā brokera" princips 

 Tematiskā un ģeogrāfiskā ekspertīze 

 EK = līgumu un likumu uzraugs (guardian of the Treaties) 
un budžeta ieviesējs 



 Nacionālo interešu aizstāvība, panākot starpvalstu 
kompromisu   
 Padome ir vienota institūcija, bet ES valstu ministri 
tiekas 10 nozaru padomēs 
 Padomes Prezidentūra vada darbu, nodrošina 
nepārtrauktību un sadarbību ar citām ES institūcijām 
 Pieņem kopējās ES valstu pozīcijas un kopā ar Eiropas 
Parlamentu kā līdztiesīgi likumdevēji pieņem Eiropas 
likumus un budžetu 
 Kvalificētais balstu vairākums kā lēmumu pieņemšanas 
metode 
 Eiropadome kā atsevišķa institūcija: valstu un 
valdību vadītāji, nepieņem likumus, bet vada politiski 

Eiropas Savienības Padomes loma 



Eiropas Parlamenta loma 

 Tieši ievēlēta institūcija, kura pārstāv Eiropas 
pilsoņus 
 Kopā ar Eiropas Savienības Padomi kā līdztiesīgi 
likumdevēji pieņem Eiropas likumus un budžetu 
 "Ievēl" Eiropas Komisijas prezidentu, apstiprina 
Eiropas Komisiju, uzklausa komisārus, nodrošina 
parlamentāro kontroli pār "izpildvaru" 
 Nodrošina Eiropas līmeņa politisko partiju 
pārstāvniecību 
 Strādā 7 politiskajās grupās, 20 nozaru komitejās 
Briselē un 12 plenārsēdēs Strasbūrā 



Tiesību akti 

• Regula - tieši piemērojams ES līmeņa tiesību 
akts, saistošs visām dalībvalstīm expresis verbis 

• Direktīva - tiesību akts, kas noteiktā termiņā 
jāpārņem (jātransponē) nacionālajās tiesībās 
(likumos, MK noteikumos) 

• Ieviešanas un deleģēšanas akti - tiesību akti, 
kas konkrētos gadījumos piešķir tiesības EK izdot 
tehniskos noteikumus, kā piemērot, ieviest vai 
papildināt regulas/direktīvas 



ES Pārredzamības Reģistrs 

• Izveidots 2009.gadā, 11,000+ reģistrēti lobisti 

 

 

 

 

 

 

• Kopīgs Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam 

• Brīvprātīgs, balstīts uz organizāciju pašiniciatīvu 

• Papildina ierēdņu un komisāru uzvedības kodeksus 
un darbinieku noteikumus  

 



Reģistrs 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=lv


Gadījumu izpēte 

0,5 mikrogrami/kg              196 EUR/ha 



Šprotu gadījums 

Mērķis: panākt, lai netiek pazeminātas pieļaujamā 
benzopirēna norma dūmos kūpinātām zivīm no 5 līdz 
2 mg/kg 

Tiesību akts: Komisijas Regula (EK) Nr. 208/2005 
un tās pielikums  

Iesaistītās iestādes: EK: DG Veselība un patērētāji 
(DG SANCO), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(EFSA), EP: ITRE, LV: ZM un pārstāvji Briselē, PVD, 
NVO: Zivjrūpnieku savienība, LOSP, LLU zinātnieki 

Procedūra: komitoloģija (tagad - ieviešanas akts) 

Rezultāts: norma saglabāta iepriekšējā apmērā 

 

 









    Pētījuma veikšana 

Iesniegšana 
Pārtikas nekaitīguma 
aģentūrai (Parmā) 







http://financenet.tvnet.lv/zinas/373262-
ek_saglabas_pielaujamo_benzopirena_limeni_sprotes 



Tiešmaksājumu gadījums 

Mērķis: panākt, lai tiek maksimāli izlīdzināti lauku 
tiešmaksājumi (direct payments) tām ES valstīm, 
kurās tie vēsturiski bijuši zemākie 

Tiesību akts: Komisijas Regula (EK) Nr. 1307/2013, 
Eiropadomes secinājumi (2013.g.8.feb.), MFF regula 

Iesaistītās iestādes: EK: AGRI, EP: AGRI/BUDG, 
Padome: COMAGRI/GAC, Eiropadome, NVO, ZM, LOSP 

Procedūra: koplēmums (parastā likumdošanas 
procedūra), daudzgadu finanšu ietvara procedūra 

Rezultāts: Palielinājums līdz 196 ha par hektāru līdz 
2020.gadam 

 







(22) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 

lauksaimniekiem tika atvēlēts attiecīgs pielāgošanās laikposms, ir kļuvis 

arvien grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos būtiski atšķiras atbalsts 

par vienu hektāru, kas radies vēsturisku atsauces vērtību izmantošanas 

rezultātā. Tāpēc būtu jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu atbalsta 

sadalījums dalībvalstīm, samazinot saikni ar vēsturiskajām atsauces 

vērtībām un ņemot vērā Savienības budžeta vispārējo kontekstu. Lai 

nodrošinātu tiešā atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus ņemot vērā 

joprojām pastāvošās algu līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā atbalsta 

apjoms par vienu hektāru būtu pakāpeniski jākoriģē. Dalībvalstīm, kuru 

tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % no Savienības vidējā apmēra, par 

vienu trešdaļu būtu jāsamazina starpība starp to maksājumu pašreizējo 

apmēru un minēto vidējo apmēru, tā lai līdz 2020. finanšu gadam visas 

dalībvalstis sasniegtu minimālo apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 

proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, kuru tiešie maksājuma līmeņi 

pārsniedz Savienības vidējo līmeni. 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1307/2013 
sākotnējais variants: 











Informācijas avoti 

• Eur-Lex: ES Oficiālā vēstneša e-versija: 

• http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

• Legislative Observatory: EP Likumdošanas 
observatorija: 

• http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do
?searchTab=y 

• IPEX: Nacionālo parlamentu iesaiste: 

• http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do 
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Informācijas avoti 
Eiropas Komisija: 
 
RAPID: Eiropas Komisijas preses relīzes, 
memo, fona informācija, runas: 
http://europa.eu/rapid/search.htm 
Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti: 
http://ec.europa.eu/about/ds_lv.htm 
Eiropas Komisijas e-telefona grāmata: 
http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_page.displa
y_index?pLang=EN 
Eiropas Komisijas sabiedriskās apspriešanas: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_
lv.htm 
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Kontakti 

• Mārtiņš Zemītis 

• Ekonomikas padomnieks 

• Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 

• Aspazijas bulvāris 28 

• Rīga, LV-1050, Latvija  
Birojā: + 371 67085423 

• Mobilais: +371 25706077 
E-pasts: Martins.Zemitis@ec.europa.eu 

 

mailto:Martins.Zemitis@ec.europa.eu


Paldies! 


