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Gerb. Pirmininke,

2015 m. liepos 15 d. laišku Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetas kreipėsi į Teisės 
reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalį prašydamas pateikti 
nuomonę dėl minėto pasiūlymo teisinio pagrindo tinkamumo.

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas – SESV 42 straipsnio pirma pastraipa, susijusi su 
konkurencijos taisyklių taikymu žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai, ir SESV 43 
straipsnio 2 dalis, susijusi su žemės ūkio rinkų bendro organizavimo nustatymu. 

AGRI komitetas prašo pateikti nuomonę dėl to, ar būtų tinkama minėtą teisinį pagrindą 
papildyti SESV 114 straipsniu, susijusiu su teisės aktų, skirtų vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui, suderinimu. Atlikus šį pakeitimą pradinis siūlomo reglamento teisinis pagrindas 
liktų nepakitęs, tik kaip trečiasis teisinis pagrindas būtų pridėtas SESV 114 straipsnis. 

I. Bendroji informacija

Šiuo pasiūlymu siekiama panaikinti Tarybos direktyvą 76/621/EEB ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 320/2006; šie teisės aktai susiję su bendra žemės ūkio politika ir grindžiami SESV 
42 straipsniu ir 43 straipsnio 2 dalimi.
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Tam tikri pastaraisiais dešimtmečiais priimti teisės aktai jau nebėra aktualūs, turint omenyje 
tai, kad jų turinys reglamentuojamas naujesniais aktais, arba atsižvelgiant į laikiną jų pobūdį. 

Laikantis tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros Sąjungos teisės aktai turėtų būti 
atnaujinami, o jų skaičius sumažintas panaikinant nebetaikomus teisės aktus, tokiu būdu 
siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. 

Kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme, Komisija neturi įgaliojimų nebeaktualiais paskelbti 
aktus, kuriuos priėmė Taryba. Taigi Taryba ir Europos Parlamentas, laikydamiesi įprastos 
teisėkūros procedūros, turėtų panaikinti šiame pasiūlyme nurodytus aktus. 

AGRI komitetas 2015 m. birželio 23 d. pateikė pranešimo projektą, kuriuo siekiama perimti 
Komisijos pasiūlymą dėl dviejų nebeaktualių aktų panaikinimo.1 Vėliau (2015 m. liepos 
24 d.) pranešėjas Czesław Adam Siekierski pateikė pakeitimą, kuriuo siekiama pridėti 
nuorodą į SESV 114 straipsnį, „siekiant suderinamumo su dvigubu teisiniu pagrindu (žemės 
ūkio ir vidaus rinkos politika), taikytu priimant Direktyvą 76/621/EEB dėl didžiausio eruko 
rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose“.2

2015 m. rugsėjo 7 d. pranešėjui adresuotame laiške Tarybos specialusis žemės ūkio komitetas 
patvirtino, kad jis pritartų Europos Parlamento pozicijai.3

II. Susiję Sutarties straipsniai 

Komisijos pasiūlyme kaip teisinis pagrindas nurodomi šie Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo Trečiosios dalies „Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai“ III antraštinės dalies 
„Žemės ūkis ir žuvininkystė“ straipsniai (pabraukta papildomai):

SESV 42 straipsnis:

(EB sutarties ex 36 straipsnis)

Konkurencijos taisyklėms skirto skyriaus nuostatos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai 
taikomos tik tokiu mastu, kokį nustato Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi 
43 straipsnio 2 dalies nuostatų bei jose nustatytos tvarkos ir atsižvelgdami į 39 straipsnyje 
išdėstytus tikslus.

[...]

43 straipsnis

(EB sutarties ex 37 straipsnis)

1 PE560.619v01-00.
2 PE565.051v01-00.
3 Žr. Specialiojo žemės ūkio komiteto 2015 m. rugsėjo 7 d. laišką, skirtą pranešėjui Cz. A. Siekierski 
(SGS15/10567). 
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1. [...] 

2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 dalyje 
numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia 
bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.

[...]

III. Siūlomas teisinis pagrindas

AGRI komitetas prašo pateikti nuomonę dėl to, ar tinkama esamą teisinį pagrindą papildyti 
SESV 114 straipsniu (pabraukta papildomai):

114 straipsnis

(EB sutarties ex 95 straipsnis)

1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje iškeltiems tikslams 
pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu, nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms 
vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

[...]

IV. Teisminė praktika

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 
pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra 
ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“.1 Taigi pasirinkus neteisingą teisinį 
pagrindą atitinkamas teisės aktas gali būti anuliuotas.

Iš esmės, priemonė turėtų būti grindžiama tik vienu teisiniu pagrindu. Vis dėlto, dvejopas 
teisinis pagrindas įmanomas, kai priemonė turi keletą lygiaverčių tikslų ar susijusių 
komponentų, kurie vienas kito atžvilgiu nėra antraeilės reikšmės ar netiesioginiai.2 Be to, 
siekiant patvirtinti minėtąją priemonę kiekvienam teisiniam pagrindui numatytos procedūros 
neturėtų būti tarpusavyje nesuderinamos.3 

V. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys 

1 Byla C-45/86, Komisija / Taryba (Bendrieji lengvatiniai tarifai), 1987 m., Rink. p. 1439, 5 punktas; byla C-
440/05, Komisija / Taryba, 2007 m., Rink. p. I-9097; byla C-411/06, Komisija / Parlamentas ir Taryba, 2009 m., 
Rink. p. I-7585.
2 Byla C-411/06, Komisija / Parlamentas ir Taryba, 2009 m., Rink. p. I–07585, 47 punktas.
3 Byla C-300/89, Komisija / Taryba („Titano dioksidas“), 1991 m., Rink. p. I-2867, 17–25 punktai.
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Komisijos pasiūlymu siekiama panaikinti Tarybos direktyvą 76/621/EEB ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 320/20061, kurie nebeturi faktinio poveikio ir tebegalioja tik techniniu 
aspektu.

Kaip nurodyta pasiūlymo 1 konstatuojamojoje dalyje, vienas iš pagrindinių geresnės 
teisėkūros strategijos, kurią įgyvendina institucijos, elementų yra Sąjungos teisės skaidrumo 
didinimas, inter alia, iš galiojančių teisės aktų sąrašo pašalinant tuos aktus, kurie nebeturi 
realaus poveikio.

Tarybos direktyvos 76/621/EEB turinys įtrauktas į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, 
nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas.2  Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 320/2006 nustatyta laikinoji schema buvo taikoma tik iki 2009–2010 
prekybos metų (2 konstatuojamoji dalis). 

Taigi, minėtieji teisės aktai, susiję su bendra žemės ūkio politika, nebėra aktualūs, tačiau 
formaliai tebegalioja, todėl siekiant teisinio saugumo ir aiškumo juos reikėtų panaikinti 
(3 konstatuojamoji dalis ir 1 straipsnis).

VI. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas 

Siūlomo reglamento tikslas ir turinys apsiriboja Tarybos direktyvos 76/621/EEB ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 320/20063 panaikinimu. 

Kalbant konkrečiau, abu šie aktai nebeaktualūs, nes Tarybos direktyvos 76/621/EEB turinys 
įtrauktas į vėliau priimtą Komisijos reglamentą 1881/2006, o Tarybos reglamentu 320/2006 
buvo nustatyta laikinoji schema, kuri jau nebetaikoma. 

Be to, Tarybos direktyva 76/621/EEB buvo priimta pagal EB sutarties 43 ir 100 straipsnius, 
kurie dabar atitinka SESV 43 ir 114 straipsnius, o Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006 
buvo grindžiamas EB sutarties 36 straipsniu ir 37 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa, kurie 
dabar atitinka SESV 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį.   

Teisės tarnybos pranešime dėl siūlomo reglamento teisinio pagrindo patvirtinama (pabraukta 
papildomai):

„Taigi, viename iš siūlomų panaikinti aktų yra nuoroda į teisinį pagrindą, susijusį su vidaus 
rinka. Net jeigu galėtų būti teigiama, kad su visos su vidaus rinka susijusios dalies panaikinimas 
tėra šalutinis poveikis, vis dėlto būtų laikomasi įprastos praktikos, jei panaikinant tokius teisės 
aktus kaip teisinis pagrindas būtų papildomai nurodytas 114 straipsnis.“4 

Be to, kadangi tiek pagal SESV 43 straipsnio 2 dalį, tiek SESV 114 straipsnį numatyta taikyti 
įprastą teisėkūros procedūrą, šiuo atveju nėra nesuderinamumo procedūros aspektu.

VII. Išvada ir rekomendacija

1 OL L 58, 2006 2 28, p. 42. 
2 OL L 364, 2006 12 20, p. 5.  
3 OL L 58, 2006 2 28, p. 42. 
4 SJ-0446/15.
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Atsižvelgiant į atliktą analizę, kadangi abu aktai, kuriuos siūloma panaikinti, yra susiję su 
bendra žemės ūkio politika ir kadangi Tarybos direktyva 76/621/EEB taip pat grindžiama 
straipsniu, kuris dabar atitinka SESV 114 straipsnį, t. y. pagrindą derinti teisės aktus, 
susijusius su vidaus rinka, SESV 42 straipsnio pirma pastraipa, 43 straipsnio 2 dalis ir 
114 straipsnis yra tinkamas siūlomo reglamento, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 
76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo 
schemą, teisinis pagrindas. 

2015 m. rugsėjo 15 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai1 nusprendė Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetui rekomenduoti greta SESV 42 straipsnio ir 43 straipsnio 2 dalies kaip 
teisinį pagrindą papildomai įtraukti SESV 114 straipsnį.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Pavel Svoboda

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Axel Voss (pirmininko pavaduotojai), Jytte Guteland (pranešėja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 
Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico 
Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka, Verónica Lope Fontagné (pavadavo Rosą Estaràs Ferragut, kaip 
numatyta pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį) ir Dominique Martin (pavadavo Gilles Lebretoną, kaip numatyta 
pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį).


