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Gerb. Pirmininke,

2009 m. sausio 29 d. laišku Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pirmininkas kreipėsi į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnį 
prašydamas pateikti nuomonę dėl minėtojo pasiūlymo teisinio pagrindo.

Komitetas minėtąjį klausimą apsvarstė 2009 m. vasario 12 d. posėdyje.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete buvo pateikta pakeitimų, pagal 
kuriuos siūloma, kad teisinis pagrindas (EB sutarties 95 straipsnis) būtų pakeistas 
152 straipsniu arba 16 ir 152 straipsniais, arba 42, 152 ir 308 straipsniais, arba 137 ir 
152 straipsniais, arba 95 ir 152 straipsniais.

Šis klausimas gali būti pradėtas nagrinėti atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktikoje 
nustatytus principus.

Kaip žinoma, visi Bendrijos teisės aktai turi turėti teisinį pagrindą, kuriame apibrėžiama 
Bendrijai suteikta kompetencija, nurodoma, kokios rūšies teisės aktą galimą priimti ir kokios 
procedūros turi būti laikomasi jį priimant.
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Teisingumo Teismas savo 2001 m. gruodžio 6 d. nuomonėje Nr. 2/001 dėl teisinio pagrindo 
pasirinkimo sudarant tarptautinį susitarimą (šiuo atveju  Kartachenos protokolą) pateikė šį 
išaiškinimą:

„Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad tinkamo teisinio pagrindo pasirinkimas turi konstitucinę 
reikšmę. Kadangi Bendrija turi tik tą kompetenciją, kuri jai buvo suteikta, ji privalo susieti 
Protokolą su ta Sutarties nuostata, kuri jai suteikia teisę patvirtinti tokį aktą. Taigi klaidingo 
teisinio pagrindo nurodymas gali padaryti negaliojantį patį aktą dėl susitarimo sudarymo ir 
taip panaikinti Bendrijos sutikimą būti saistomai jos pasirašyto susitarimo. Taip yra, be kita 
ko, tuo atveju, kai Sutartis nesuteikia Bendrijai pakankamos kompetencijos ratifikuoti visą 
susitarimą ir dėl to reikia įvertinti kompetencijos sudaryti numatytą susitarimą su 
trečiosiomis šalimis pasidalijimą tarp Bendrijos ir valstybių narių arba kai tinkamas šio akto 
dėl sudarymo teisinis pagrindas numato kitokią teisėkūros procedūrą nei ta, kurios Bendrijos 
institucijos faktiškai laikėsi.“ (Išskirta Teisės reikalų komiteto.)

Viena vertus, Teismas pabrėžia teisinio pagrindo pasirinkimo „konstitucinę reikšmę“, 
atsižvelgiant į tai, kad Bendrija neturi bendro pobūdžio teisinės kompetencijos ir remiasi 
įgaliojimų suteikimo principu. Kita vertus, Teismas stengiasi atkreipti dėmesį į problemą, kai 
joks teisinis pagrindas nėra pakankamas Bendrijos veiksmams pagrįsti (kai nėra „pakankamos 
kompetencijos“) arba kai dėl teisinio pagrindo pakeitimo būtina taikyti kitą teisės akto 
priėmimo procedūrą. Kaip aiškų pavyzdį galima nurodyti generalinio advokato F. G. Jacobso 
2001 m. lapkričio 15 d. nuomonę byloje C-314/99 (Nyderlandai prieš Komisiją)2, kurioje 
teisinio pagrindo pakeitimas būtų reiškęs tai, kad teisės aktas turėjo būti priimtas pagal kitą 
procedūrą nei ta, kuri buvo faktiškai taikoma jį priimant.  

Minėtuoju atveju, kaip Parlamento Teisės tarnyba pabrėžė ir British American Tobacco 
byloje3, klaidingas teisinis pagrindas nėra vien tik formalus trūkumas tais atvejais, kai 
atsižvelgiant į jį nustatoma, kad vadovautasi netinkama teisės akto priėmimo procedūra ir šis 
teisės aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, kadangi teisinis pagrindas yra vienas esminių 
teisės akto elementų ir dėl jo trūkumų teisės aktas gali būti neteisėtas.

                                               
1 2001, Rink. I-9713. 
Internete: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
2 2002, Rink. p. I-05521.
Internete: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

3 Byla C-491/2001, Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd 
and Imperial Tobacco Ltd, 2002, Rink. I-11453. 
Internete:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,13286
1:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checkte
xte=checkbox&visu=#texte
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Teisingumo Teismo nuomone, teisinio pagrindo negalima parinkti subjektyviai, bet jis turi 
būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriuos galima patikrinti teismine tvarka1, 
pavyzdžiui, nagrinėjamo teisės akto tikslu ir turiniu2. Be to, lemiamas vaidmuo turėtų tekti 
pagrindiniam teisės akto dalykui3.

Vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, bendro pobūdžio Sutarties straipsnis yra 
užtektinai pagrįstas teisinis pagrindas net tuomet, kai nagrinėjamu teisės aktu, be kita ko, 
siekiama nepagrindinės svarbos tikslo, kurio siekiama tam tikrame Sutarties straipsnyje4.

Tačiau, jei būtų manoma, kad šie du tikslai tarp savęs susiję taip glaudžiai, kad nė vienas iš jų 
nėra antraeilis arba netiesioginis kito atžvilgiu, būtų galima remtis dviem teisiniais 
pagrindais5. 

Apibendrinant galima konstatuoti, kad Teismas pirmenybę teikia vienam teisiniam pagrindui, 
išskyrus atvejus, kai atitinkamu teisės aktu siekiam dviejų lygiaverčių tikslų. 

Šiuo atveju, Komisija kaip teisinį pagrindą siūlo EB sutarties 95 straipsnį6. 

                                               
1 Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987, Rink. 1439, 5 punktas.
2 Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991, Rink. I-287, 10 punktas.
3 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001, Rink. I-7079, 27 punktas.
4 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001, Rink. I-7079, 27–28 punktai; 

Byla C-491/01, British American Tobacco (Investments) ir Imperial Tobacco, 2002, Rink. I-11453, 93–
94 punktai.

5 Byla C-165/87, Komisija prieš Tarybą, 1988, Rink. 5545, 11 punktas.
6 95 straipsnis

1. Nukrypstant nuo 94 straipsnio ir iö skyrus tuos atvejus, kai ö ioje Sutartyje nustatyta kitaip, 14 straipsnyje 
iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Taryba 251 straipsnyje nurodyta tvarka, 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

2. ä io straipsnio 1 dalis netaikoma fiskalinėms nuostatoms ir nuostatoms, susijusioms su laisvu asmenų 
judėjimu bei pagal sutartį dirbančių asmenų teisėmis ir interesais.

3. Komisija savo pasiūlymuose, numatytuose 1 dalyje, dėl sveikatos, saugos, aplinkos apsaugos ir vartotojų 
apsaugos dėmesį kreipia į aukšto lygio apsaugą ir ypač atsižvelgia į visas mokslo faktais pagrįstas naujoves. 
Pagal atitinkamą kompetenciją šio tikslo taip pat siekia Europos Parlamentas ir Taryba.

4. Jei Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo priemonę valstybė narė mano, kad 30 straipsnyje 
nurodytais arba su aplinkos ar darbo aplinkos apsauga susijusiais svarbiais sumetimais reikia išlaikyti 
nacionalines nuostatas, apie tas nuostatas ir jų išlaikymo motyvus ji praneö a Komisijai.

5. Be to, nepažeidžiant 4 dalies, jei Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo priemonę valstybė 
narė mano, kad dėl jos iškyla jai būdingų problemų ir todėl jai reikia priimti naujais moksliniais įrodymais 
pagrįstas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias aplinkos ar darbo aplinkos apsaugą, apie numatytas 
nuostatas ir jų priėmimo motyvus ji praneša Komisijai.

6. Komisija per šešis mėnesius nuo 4 ir 5 dalyse nurodytų pranešimų patvirtina arba atmeta aptartąsias 
nacionalines nuostatas, patikrinusi, ar jos nėra savavališkos diskriminacijos priemonė arba užslėptas valstybių 
narių tarpusavio prekybos apribojimas ir ar jos netrukdo veikti vidaus rinkai.
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Komisija pagrindžia savo teisinio pagrindo pasirinkimą išsamiame pasiūlymo teisinių aspektų 
paaiškinime. Šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti bendrą teisinę sveikatos priežiūros paslaugų, 
teikiamų kitose valstybėse narėse, sistemą, kuri apimtų: a) visų ES sveikatos priežiūros 
sistemų bendruosius principus, b) konkrečią sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse sistemą ir c) Europos masto bendradarbiavimą. Galima apibendrinti, kad „šio 
pasiūlymo tikslas – nustatyti Europos Sąjungoje bendrą saugių ir veiksmingų kokybiškų kitose 
valstybėse narėse teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų sistemą ir užtikrinti laisvą sveikatos 
paslaugų judėjimą ir aukštą sveikatos apsaugos lygį visiškai atsižvelgiant į valstybių narių 
atsakomybę dėl sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos organizavimo ir teikimo“. 

Buvo pateikta įvairių su teisiniu pagrindu susijusių pakeitimų, kurie dabar bus nagrinėjami.

Visų pirma svarbu apsvarstyti 152 straipsnį, kurį buvo siūloma nurodyti kaip teisinį pagrindą 
(vieną arba su kitais straipsniais). 

a) 152 straipsnis1 kaip vienintelis teisinis pagrindas:
                                                                                                                                                  
Komisijai per šį terminą nepriėmus sprendimo, 4 ir 5 dalyse nurodytos nacionalinės nuostatos laikomos 
patvirtintomis. 
Kai klausimas sudėtingas ir nėra pavojaus žmonių sveikatai, Komisija gali atitinkamai valstybei narei pranešti, 
kad ö ioje dalyje nurodytas terminas gali būti pratęstas dar vienam iki šešių mėnesių trunkančiam laikotarpiui.

7. Jei pagal 6 dalį valstybei narei leidžiama išlaikyti arba priimti nuostatas, neatitinkančias suderinimo 
priemonės nuostatų, Komisija nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti pakeisti tą priemonę. 

8. Jei valstybė narė iškelia konkrečią visuomenės sveikatos problemą tokioje srityje, kuriai buvo skirtos 
ankstesnės derinimo priemonės, ji atkreipia į tai Komisijos dėmesį, o ši nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti Tarybai 
atitinkamas priemones.

9. Nukrypdama nuo 226 ir 227 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena valstybė narė gali 
tiesiogiai kreiptis į Teisingumo Teismą, jei mano, kad kita valstybė narė piktnaudžiauja šiame straipsnyje 
numatytomis galiomis. 

10. Pirmiau paminėtos suderinimo priemonės atitinkamais atvejais apima ir apsaugos sąlygą, leidžiančią 
valstybėms narės dėl vienos ar kelių 30 straipsnyje nurodytų neekonominių priežasčių imtis laikinų priemonių 
kartu joms taikant Bendrijos kontrolės tvarką. (Išskirta Teisės reikalų komiteto.)
1 152 straipsnyje nurodyta:

1. Žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir 
veiklos kryptis.

Bendrija, savo veikla papildydama valstybių narių politiką, siekia gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią 
žmonių negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus žmonių sveikatai šaltinius. Tokia veikla apima kovą su 
labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis skatinant jų priežasčių, plitimo ir profilaktikos tyrimus, taip pat 
skleidžiant informaciją ir plėtojant švietimą sveikatos klausimais.

Bendrija papildo valstybių narių veiklą mažinant su narkotikais siejamą žalą sveikatai, taip pat plėtojant 
informavimą ir prevenciją.

2. Bendrija skatina valstybių narių bendradarbiavimą šiame straipsnyje nurodytose srityse ir prireikus remia jų 
veiksmus.

Valstybės narės, palaikydamos ryšį su Komisija,savitarpiškai koordinuoja politikos kryptis ir programas 1 dalyje 
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Nors šiame straipsnyje kalbama apie visuomenės sveikatą, priemonių, kurios gali būti 
priimtos pagal šį straipsnį, taikymo sritis ribota. Nors 1 dalyje Bendrijai suteikiama 
kompetencija imtis veiksmų siekiant „gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią žmonių 
negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus žmonių sveikatai šaltinius“, aiškiai nurodoma, 
kad ši veikla papildo valstybių narių politiką. Ši veikla išsamiau apibrėžiama taip: „Tokia 
veikla apima kovą su labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis skatinant jų priežasčių, 
plitimo ir profilaktikos tyrimus, taip pat skleidžiant informaciją ir plėtojant švietimą sveikatos 
klausimais. Bendrija papildo valstybių narių veiklą mažinant su narkotikais siejamą žalą 
sveikatai, taip pat plėtojant informavimą ir prevenciją.“ 152 straipsnio 2 dalyje kalbama apie 
valstybių narių bendradarbiavimą nurodytose srityse, jų veiksmų rėmimą ir nacionalinės 
politikos bei programų koordinavimą, o 152 straipsnio 3 dalyje pabrėžiama būtinybė skatinti 
bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje su trečiosiomis šalimis ir kompetentingomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

Vieninteliai teisėkūros įgaliojimai, susiję su bendro sprendimo procedūros taikymu, numatyti 
152 straipsnio 4 dalyje, kurioje numatyta, kad siekiant nurodytųjų tikslų gali būti imtasi 
„priemonių, nustatančių aukštus žmogaus kilmės organų ir medžiagų, kraujo ir kraujo 
darinių kokybės bei saugos standartus“, „priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, 
kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą“ ir „skatinamųjų priemonių, 
skirtų žmonių sveikatingumui saugoti bei gerinti, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų derinimą“. Toliau nurodyta, kad Taryba gali priimti rekomendacijas.

Keletas tipiškų pastaraisiais metais priimtų teisės aktų, kurių teisinis pagrindas buvo 
152 straipsnis, pavyzdžių būtų reglamentas, kurio nustatomos žmonėms vartoti neskirtų 

                                                                                                                                                  
nurodytose srityse. Komisija, palaikydama glaudų ryšį su valstybėmis narėmis, gali imtis bet kokios naudingos 
iniciatyvos tokiam koordinavimui remti.

3. Bendrija ir valstybės narės skatina bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje su trečiosiomis šalimis ir 
kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis.

4. Taryba, spręsdama 251 straipsnyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu bei Regionų komitetu, šiame straipsnyje nurodytų tikslų padeda siekti imdamasi:

(a) priemonių, nustatančių aukštus žmogaus kilmės organų ir medžiagų, kraujo ir kraujo darinių kokybės bei 
saugos standartus; šios priemonės jokiai valstybei narei nekliudo ir toliau laikytis apsaugos priemonių arba jas 
sugriežtinti;

(b) nukrypstant nuo 37 straipsnio – priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai siekiama 
apsaugoti visuomenės sveikatą;

(c) skatinamųjų priemonių, skirtų žmonių sveikatingumui saugoti bei gerinti, išskyrus bet kokį valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą. 

Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, Komisijos pasiūlymu taip pat gali šiame straipsnyje nurodytais 
tikslais teikti rekomendacijas.

5. Bendrija savo veikloje visuomenės sveikatos srityje visiškai pripažįsta valstybių narių atsakomybę už sveikatos 
paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą. Konkrečiai šio straipsnio 4 dalies a punkte nurodytos 
priemonės neturi įtakos nacionalinėms nuostatoms dėl organų ir kraujo donorystės ar naudojimo medicinos 
tikslams.
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šalutinių gyvūninių produktų sveikumo taisyklės (COD/2008/0110), reglamentas dėl pašarų 
pateikimo į rinką ir naudojimo (COD/2008/0050), direktyva dėl draudimo vartoti 
gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta 
agonistus (COD/2007/012) ir reglamentas, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių 
medžiagų leistinų likučių kiekių nustatymo gyvulinės kilmės maisto produktuose tvarką 
(COD/2007/0064).

Direktyvos dėl pacientų teisių pasiūlymu siekiama nustatyti bendrą teisinę sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų kitose valstybėse narėse, sistemą ir šis tikslas ne itin susijęs su 
siekiais gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią žmonių negalavimams ir ligoms bei 
pašalinti pavojaus žmonių sveikatai šaltinius, kadangi pagrindinis dėmesys skiriamas 
sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų kitose valstybėse narėse, organizavimo ir teikimo 
klausimams. Taigi 152 straipsnis jokiu būdu negali būti vienintelis teisinis pagrindas.
Pasiūlymo dėl direktyvos tikslų nesuderinamumas su 152 straipsniu dar labiau išryškėja 
atsižvelgiant į tai, kad pagal šį straipsnį neleidžiama derinti valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų kalbant apie skatinamąsias priemones, skirtas žmonių sveikatingumui saugoti bei 
gerinti, t. y. vienintelį 152 straipsnio aspektą, kuriuo remiantis šį straipsnį būtų galima šiek 
tiek susieti su Komisijos pasiūlymo tikslu.

Kyla klausimas, ar Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete priėmus 
pakeitimus pasiūlymo dėl direktyvos esmė galėtų būti pakeista tokiu mastu, kad būtų pagrįsta 
pakeisti teisinį pagrindą ir kaip vienintelį pagrindą nurodyti 152 straipsnį. Nors sunku 
prognozuoti, kurių iš daugiau kaip 700 komitetui pateiktų pakeitimų bus priimti, nemanoma, 
kad jie galėtų turėti tokio poveikio.

Atsižvelgiant į tai, 152 straipsnį kaip vienintelį teisinį pagrindą galima atmesti.

b) bendri teisiniai pagrindai:

95 ir 152 straipsniai

Kadangi tebuvo nustatytas vienintelis pasiūlymą dėl direktyvos ir 152 straipsnyje nurodytus 
teisėkūros įgaliojimus šiek tiek siejantis aspektas (veiksmai, kuriais siekiama „gerinti 
visuomenės sveikatą, užkirsti kelią žmonių negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus 
žmonių sveikatai šaltinius“), negalima teigti, kad siūloma priemone siekiama dviejų tikslų, 
kurie tarp savęs susiję taip glaudžiai, kad nė vienas iš jų nėra antraeilis arba netiesioginis kito 
atžvilgiu. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad atliekant šią analizę remiamasi 
Komisijos pasiūlymu. Tuo atveju, jei atsižvelgiant į komitete priimtus pakeitimus bus iš 
esmės pakeistas pasiūlymo tikslas ir turinys, gali reikėti atlikti papildomą teisinio pagrindo 
analizę.  

Atsižvelgiant į tai, laikoma, kad 95 ir 152 straipsnius kaip bendrą teisinį pagrindą galima 
atmesti.

152 ir 16 straipsniai1

                                               
1 EB sutarties 16 straipsnyje nurodyta:
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16 straipsnyje nesuteikiama jokių įgaliojimų. Šis straipsnio paskirtis tėra deklaruojamoji ir 
aiškinamoji. Taigi, jei atsižvelgiant į minėtuosius argumentus 152 straipsnis negali būti 
vienintelis teisinis pagrindas, tai ir prijungus 16 straipsnį teisinis pagrindas nebus 
pakankamas.

Atsižvelgiant į tai, 152 ir 16 straipsnius kaip bendrą teisinį pagrindą galima atmesti.

42, 152 ir 308 straipsniai

Kalbant apie 42 straipsnį1, vienas pagrindinių teismo praktikos principų yra tai, kas teisinis 
pagrindas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriuos galima patikrinti teismine 
tvarka2, pavyzdžiui, nagrinėjamo teisės akto tikslu ir turiniu3. Be to, lemiamas vaidmuo turėtų 
tekti pagrindiniam teisės akto dalykui.4

Akivaizdu, kad esminis pasiūlymo akcentas nėra socialinė darbuotojų migrantų apsauga, 
aiškinamojoje dalyje taip pat aiškiai nurodoma, kad palyginti su sistema, taikoma 
darbuotojams migrantams pagal Reglamentą Nr. 1408/715, šiame pasiūlyme numatoma 
alternatyvi tvarka. Pagal siūlomą direktyvą numatyta, kad pacientų, kurie naudojasi sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse narėse, išlaidas kompensuos nacionalinė sveikatos 
priežiūros sistema, o skirtumą apmokės jie patys. Nors darbuotojai migrantai gali pasinaudoti 
sistema, kuri bus nustatyta pagal šią direktyvą, tačiau ji neskirta būtent jiems, o yra labiau 
bendro pobūdžio (4 straipsnio f punkte pateikiama „paciento“ apibrėžtis, t. y. „fizinis asmuo, 
kuris gauna arba nori gauti sveikatos priežiūros paslaugų valstybėje narėje“).

Kaip jau buvo aptarta, 152 straipsnis negali būti teisinis pagrindas.

Kalbant apie 308 straipsnį6, Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad EB sutarties 308 straipsniu 
                                                                                                                                                  
16 straipsnis
Nepažeisdamos 73, 86 bei 87 straipsnių ir atsižvelgdamos į tai, kokią vietą tarp Sąjungos bendrųjų vertybių 
užima bendrus ekonominius interesus tenkinančios paslaugos ir koks yra jų vaidmuo skatinant socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, Bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamus įgaliojimus ir šios Sutarties taikymo 
sritį rūpinasi, kad tokios paslaugos būtų pagrįstos principais ir sąlygomis, padedančiais joms atlikti savo 
užduotis.
1 42 straipsnis
Taryba, laikydamasi 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, socialinės apsaugos srityje imasi priemonių, būtinų 
laisvam darbuotojų judėjimui užtikrinti; šiuo tikslu ji priima nuostatas, kaip migruojantiems darbuotojams ir jų 
išlaikytiniams užtikrinti: 
(a) pagal keleto valstybių įstatymus nustatomų visų prilyginamųjų laikotarpių sudėtį, kad jie įgytų ir išlaikytų 
teisę į socialines išmokas ir kad būtų galima apskaičiuoti tų išmokų dydį;
(b) socialinių išmokų mokėjimą asmenims, gyvenantiems valstybių narių teritorijose.
Laikydamasi 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, Taryba sprend˛ia vieningai.
2 Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987, Rink. 1439, 5 punktas.
3 Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991, Rink. I-287, 10 punktas ir byla C-42/97, Europos Parlamentas 
prieš Tarybą, 1999, Rink. I-869, 36 punktas. 
4 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001, Rink. I-7079, 27 punktas.
5 OL 149, 1971 7 5.
6 308 straipsnis
Jei pasirodytų, kad veikiant bendrajai rinkai vienam iš Bendrijos tikslų pasiekti reikia imtis Bendrijos veiksmų, 
kuriems ši Sutartis nenumato reikalingų įgaliojimų, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi 
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kaip teisiniu pagrindu galima remtis tik tada, kai pagal kitas sutarčių nuostatas Bendrijai 
nesuteikiama reikiamų įgaliojimų1. Taigi, prieš pasirinkdamas šį straipsnį kaip teisinį 
pagrindą, Bendrijos įstatymų leidėjas privalo įsitikinti, kad nėra kitų Sutarties nuostatų, pagal 
kurias suteikiami būtini įgaliojimai siūlomai priemonei parengti. Aišku, taip nėra. Be to, būtų 
sunku įsivaizduoti situaciją, kai 308 straipsnis galėtų būti naudojamas kaip teisinis pagrindas 
kartu su kitais straipsniais.  

Galiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šie trys teisiniai pagrindai (42, 152 ir 
308 straipsniai) nedera tarpusavyje, kadangi pagal juos numatytas nesuderinamų procedūrų 
taikymas ir pritarimas balsų dauguma Taryboje.

Atsižvelgiant į tai, idėja dėl 42, 152 ir 308 straipsnių kaip bendro teisinio pagrindo turi būti 
atmesta.

137 ir 152 straipsniai

137 straipsnis2 susijęs su 136 straipsniu, kuriame nurodyta: 
                                                                                                                                                  
su Europos Parlamentu, vieningu sprendimu imasi reikiamų priemonių.
1 Byla C-45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987, Rink. 1493, 13 punktas.
2 137 straipsnis
1. Siekdama 136 straipsnyje keliamų tikslų, Bendrija remia ir papildo valstybių narių veiklą šiose srityse:

(a) visų pirma darbo aplinkos gerinimo siekiant rūpintis darbuotojų sveikata ir sauga;
(b) darbo sąlygų;
(c) darbuotojų socialinio draudimo ir socialinės apsaugos;
(d) darbuotojų socialinės apsaugos nutraukus darbo sutartį;
(e) darbuotojų informavimo ir konsultavimo;
(f) atstovavimo darbuotojų ir darbdavių interesams bei šių interesų ir bendrų sprendimų kolektyvinio gynimo 
atsižvelgiant į 5 dalį;
(g) Bendrijos teritorijoje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo sąlygų;
(h) iš darbo rinkos išstumtų asmenų integracijos nepažeidžiant 150 straipsnio;
(i) moterų ir vyrų lygybės dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe;
(j) kovos su socialine atskirtimi;
(k) socialinės apsaugos sistemų modernizavimo nepažeidžiant c punkto.

2. ä iuo tikslu Taryba:
(a) gali numatyti priemones, skirtas valstybių narių bendradarbiavimui skatinti rodant iniciatyvą tobulinti žinias, 
plėtoti keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, remti naujoviškus požiūrius ir vertinti patirtį, išskyrus 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą;
(b) atsižvelgdami į kiekvienoje valstybėje narėje esamas sąlygas ir technines taisykles, gali šio straipsnio 
1 dalies a–i punktuose nurodytose srityse direktyvomis nustatyti būtiniausius laipsniško įgyvendinimo 
reikalavimus. Tokiose direktyvose vengiama nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, 
galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą.
Taryba teisės aktus priima 251 straipsnyje nustatyta tvarka pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu bei Regionų komitetu, išskyrus 1 dalies c, d, f ir g punktuose nurodytas sritis, kai Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei minėtais komitetais, sprend˛ia vieningai. 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali vieningai nuspręsti 
251 straipsnyje nurodytą tvarką taikyti 1 dalies d, f ir g punktams.

3. Valstybė narė gali patikėti administracijai ir darbuotojams jų bendru prašymu įgyvendinti direktyvas, priimtas 
pagal šio straipsnio 2 dalį.
Šiuo atveju ji užtikrina, kad ne vėliau negu direktyva turi būti perkelta į nacionalinę teisę pagal 249 straipsnį 
administracija ir darbuotojai tarpusavio susitarimu jau būtų ėmęsi reikiamų priemonių, o atitinkama valstybė 
narė privalo imtis visų priemonių, kurios užtikrintų, kad ji bet kuriuo metu galėtų garantuoti pagal tą direktyvą 
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„Bendrija ir valstybės narės, atsižvelgdamos į pagrindines socialines teises, nustatytas 
1961 m. spalio 18 d. Turine pasirašytoje Europos socialinėje chartijoje ir 1989 m. Bendrijos 
darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijoje, mano, jog tikslinga didinti užimtumą, 
skatinti kurti geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, kad palaikant jų gerėjimą būtų galima 
siekti jų suderinimo, deramos socialinės apsaugos, administracijos ir darbuotojų dialogo, 
žmogiškųjų išteklių plėtotės siekiant nuolatinio didelio užimtumo ir kovojant su socialine 
atskirtimi.
Šiuo tikslu Bendrija ir valstybės narės įgyvendina priemones, pagal kurias atsižvelgiama į 
įvairias nacionalinės patirties formas ypač sutartinių santykių srityje ir būtinumą išlaikyti 
Bendrijos ekonomikos konkurencingumą.
Jos tiki, kad tokia raida vyks ne tik dėl socialinių sistemų suderinimui palankaus bendrosios
rinkos veikimo, bet ir dėl šioje Sutartyje numatytos tvarkos ir įstatymų bei kitų teisės aktų 
nuostatų suderinimo.“

Atsižvelgiant į tai, kad siūlomoje direktyvoje nustatomos pacientų teisės, o pacientai nebūtinai 
turi būti darbuotojai (pasiūlymo dėl direktyvos 4 straipsnio f punkte pacientas apibrėžiamas 
kaip „fizinis asmuo, kuris gauna arba nori gauti sveikatos priežiūros paslaugų valstybėje 
narėje“), taip pat atsižvelgiant į tai, jog siūlomos direktyvos preambulėje nurodyta, kad ji 
apima „šiuos sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlos būdus: sveikatos priežiūros paslaugų 
gavimą užsienyje (t. y. pacientų vykimą gydytis pas sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
kitoje valstybėje narėje; tai, kas vadinama „pacientų mobilumu“), sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse (t. y. paslaugų teikimą iš vienos valstybės narės teritorijos į 
kitos valstybės narės teritoriją; tokias paslaugas, kaip telemedicinos paslaugos, nuotolinė 
diagnostika ir receptai, laboratoriniai tyrimai), nuolatinį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
(t. y. sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo įsisteigimą kitoje valstybėje narėje) ir laikiną 
asmenų buvimą (t. y. sveikatos priežiūros specialistų judėjimą, pvz., laikiną atvykimą į 
valstybę narę, iš kurios yra pacientas, teikti paslaugų), šis pasiūlymas nepatenka į 136 
straipsnio taikymo sritį, kadangi minėtojo straipsnio tikslas  didinti užimtumą, skatinti kurti 
geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, kad palaikant jų gerėjimą būtų galima siekti jų 
suderinimo, deramos socialinės apsaugos, administracijos ir darbuotojų dialogo, žmogiškųjų 
išteklių plėtotės siekiant nuolatinio didelio užimtumo ir kovojant su socialine atskirtimi.  

Atsižvelgiant į tai, kad 152 straipsnis kaip teisinis pagrindas jau buvo atmestas, jis negali būti 
naudojamas kartu su 137 straipsniu, kuris irgi nėra tinkamas pasiūlymo dėl direktyvos 
teisinis pagrindas.

                                                                                                                                                  
siektinus rezultatus.
4. Pagal šį straipsnį priimtos nuostatos:
– neturi įtakos valstybių narių teisei nustatyti pagrindinius savo socialinio draudimo sistemų principus ir neturi 
didesniu mastu paveikti jų finansinės pusiausvyros;
– nekliudo jokiai valstybei narei ir toliau laikytis arba imtis griežtesnių apsaugos priemonių atitinkančių šią 
Sutartį.

5. Šio straipsnio nuostatos netaikomos darbo užmokesčiui, teisei jungtis į asociacijas, teisei streikuoti arba teisei 
imtis lokautų.
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Išvada

Vienintelis galimas teisinis pagrindas yra vien tik 95 straipsnis. Vis dėlto reikėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kad ši analizė atlikta remiantis Komisijos pasiūlymu. Tuo atveju, jei atsižvelgiant 
į komitete priimtus pakeitimus bus iš esmės pakeistas pasiūlymo tikslas ir turinys, gali reikėti 
atlikti papildomą teisinio pagrindo analizę.

2009 m. vasario 12 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, 8 nariams balsavus už, 
5  prieš, 1 susilaikius1, rekomenduoti, kad pasiūlymo dėl direktyvos teisinis pagrindas turėtų 
būti EB sutarties 95 straipsnis.

Pagarbiai,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: einantis pirmininko pareigas Alin Lucian Antochi , pirmininko pavaduotojas 
Rainer Wieland, pirmininko pavaduotoja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, pirmininko pavaduotojas 
Francesco Enrico Speroni, nuomonės referentė Monica Frassoni , Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, 
Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav 
Zvěřina.
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