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2010 m. balandžio 21 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnio 2 dalį, kad šis pateiktų savo nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo 
pakeitimo, t. y. dėl pasiūlymo kaip teisinį pagrindą naudoti tris SESV straipsnius – 114, 192 ir 
168 straipsnius vietoje SESV 114 straipsnio.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2010 m. gegužės 17 d. posėdyje.

I. Pagrindinė informacija

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 
priimta 1998 m. vasario 16 d. Direktyvoje nustatyta darni biocidinių produktų autorizacijos ir 
tiekimo rinkai, tos autorizacijos liudijimų savitarpio pripažinimo ES ir veikliųjų medžiagų, 
kurias leidžiama naudoti biocidiniuose produktuose, sąrašo ES lygmeniu sudarymo 
reguliavimo sistema.

Biocidinių produktų reguliavimo sistemą taip pat sudaro įgyvendinantys Komisijos 
reglamentai, visų pirma Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/20071 dėl direktyvos 
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16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo.

Pasiūlymas grindžiamas Komisijos pateikta direktyvos įgyvendinimo ataskaita 
(COM(2008)620, toliau – peržiūra). Atlikus peržiūrą, buvo nustatyta, kad kai kurie direktyvos 
pakeitimai, pvz., biocidinių produktų autorizacijos tvarkos supaprastinimas, direktyvos 
taikymo srities supaprastinimas ir pritaikymas, diferenciacinis duomenų reikalavimų metodas 
ir paprastesnės duomenų apsaugos taisyklės, supaprastintų procedūrų tobulinimas ir 
priemonės inovacijoms skatinti, galėtų būti naudingi mažinant administracinę naštą 
bendrovėms ir valdžios institucijoms biocidinių produktų pateikimo į rinką srityje.

Kaip nurodyta aiškinamajame memorandume, pasiūlyme „siekiama patobulinti per 
pirmuosius aštuonerius reguliavimo sistemos taikymo metus pastebėtas jos silpnąsias vietas, 
patobulinti ir atnaujinti tam tikrus sistemos elementus ir išvengti ateityje numatomų 
problemų“. Pasiūlymo preambulės 3 dalyje įvardijamas pagrindinis tikslas: „Šiuo reglamentu 
siekiama, kad biocidinių produktų judėjimas Bendrijos rinkoje būtų laisvesnis.“ Taip pat 
siekiama „pašalinti kuo daugiau prekybos biocidiniais produktais kliūčių, kurios egzistuoja 
dėl skirtingo apsaugos lygio valstybėse narėse“.

II. Siūlomi teisiniai pagrindai

Pateikiami šie siūlomo reglamento teisiniai pagrindai:

Sutarties dėl ES veikimo 114 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.

2. Šio 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 Europos Parlamentui ir Tarybai, Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors 
suderinimo priemonę valstybė narė mano, kad 36 straipsnyje nurodytais arba su 
aplinkos ar darbo aplinkos apsauga susijusiais svarbiais sumetimais reikia išlaikyti 
nacionalines nuostatas, apie tas nuostatas ir jų išlaikymo motyvus ji praneša 
Komisijai.

5. Be to, nepažeidžiant 4 dalies, jei Europos Parlamentui ir Tarybai, Tarybai arba 
Komisijai nustačius kurią nors derinimo priemonę valstybė narė mano, kad dėl jos 
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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.

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 šioje 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 258 ir 259 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena 
valstybė narė gali tiesiogiai kreiptis į Europos Sąjungos 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 36 straipsnyje nurodytų 
neekonominių priežasčių imtis laikinų priemonių kartu joms taikant Sąjungos 
kontrolės tvarką.

Sutarties dėl ES veikimo 192 straipsnis

1. Europos Parlamentas ir Taryba įprasta teisėkūros procedūra, pasikonsultavę su 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, sprendžia, kokių 
veiksmų Sąjungai reikia imtis, kad būtų pasiekti 191 straipsnyje nurodyti tikslai1.

                                               
1 191 straipsnis
1. Sąjungos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų:
— išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę;
— saugoti žmonių sveikatą;
— apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius,
— remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, visų 
pirma kovai su klimato kaita.“
2. Sąjungos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio atsižvelgiant į skirtingų Sąjungos regionų būklės 
įvairovę. Ši politika yra grindžiama atsargumo principu bei principais, kad reikia imtis prevencinių veiksmų, kad 
žala aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlygina teršėjas.
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2. Nukrypdama nuo 1 dalyje numatytų sprendimų priėmimo tvarkos ir nepažeisdama 
114 straipsnio, Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu 
bei Regionų komitetu, vieningai priima:

a) iš esmės fiskalinio pobūdžio nuostatas;
b) priemones, turinčias įtakos:

— miestų ir kaimų planavimui,
— kiekybinio vandens išteklių valdymui arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai tų išteklių buvimui;
— žemės naudojimui, išskyrus atliekų tvarkymą;

c) priemones, turinčias nemažai įtakos valstybėms narėms, kai šios 
renkasi skirtingus energijos šaltinius ir savo energijos tiekimo bendrą 
struktūrą.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, gali vieningai 
nuspręsti leisti pirmojoje pastraipoje nurodytose srityse taikyti įprastą teisėkūros 
procedūrą.

3. Siektinus prioritetinius tikslus nustatančias bendrąsias veiksmų programas Europos 
Parlamentas ir Taryba priima spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.

Šioms programoms įgyvendinti reikalingos priemonės priimamos laikantis, 
priklausomai nuo aplinkybių, 1 arba 2 dalyje numatytų sąlygų.

4. Nepažeidžiant tam tikrų Sąjungos patvirtintų priemonių, aplinkos politiką 
finansuoja ir įgyvendina valstybės narės.

5. Nepažeidžiant principo, kad teršėjas atlygina, jei 1 dalies nuostatomis grindžiamai 
priemonei prireikia neproporcingų valstybės narės valdžios institucijų išlaidų, šia 
priemone numatomos atitinkamos nuostatos dėl:

— laikinų nukrypimų ir (arba)
— finansinės paramos, teikiamos iš Sanglaudos fondo, įsteigto pagal 
177 straipsnį.

                                                                                                                                                  
Šiuo požiūriu aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančios derinimo priemonės prireikus apima ir apsaugos 
sąlygą, leidžiančią valstybėms narėms dėl neekonominių aplinkos priežasčių imtis laikinų priemonių, kartu 
taikant joms Sąjungos kontrolės tvarką. 2010 m. kovo 30 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys, EN C 83/132.
3. Rengdama savo aplinkos politiką, Sąjunga atsižvelgia į:
— turimus mokslo ir techninius duomenis;
— aplinkos sąlygas įvairiuose Sąjungos regionuose;
— galimą veiklos arba neveikimo naudą ir išlaidas;
— visos Sąjungos ekonominę bei socialinę plėtrą ir darnią jos regionų plėtrą.
4. Atitinkamose savo kompetencijos srityse Sąjunga ir valstybės narės bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis ir 
kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis. Sąjungos bendradarbiavimo būdai gali būti nustatomi 
Sąjungos ir atitinkamų trečiųjų šalių susitarimuose.
Pirmesnė pastraipa nepažeidžia valstybių narių kompetencijos vesti derybas tarptautinėse institucijose ir sudaryti 
tarptautinius susitarimus.
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Sutarties dėl ES veikimo 168 straipsnis

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

Sąjunga, savo veikla papildydama valstybių narių politiką, siekia gerinti visuomenės 
sveikatą, užkirsti kelią žmonių negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus fizinei ir 
psichinei 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, bei stebėseną, 
išankstinį įspėjimą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir kovą su 
jomis.

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

2. Sąjunga skatina valstybių narių bendradarbiavimą šiame straipsnyje nurodytose 
srityse ir prireikus remia jų veiksmus. Ji ypač skatina valstybių narių 
bendradarbiavimą, kad jų pasienio regionų sveikatos paslaugos geriau papildytų 
viena kitą.

Valstybės narės, palaikydamos ryšį su Komisija, savitarpiškai koordinuoja politikos 
kryptis ir programas 1 dalyje nurodytose srityse. Komisija, palaikydama glaudų ryšį 
su valstybėmis narėmis, gali imtis bet kokios naudingos iniciatyvos tokiam 
koordinavimui remti, ypač iniciatyvų, kuriomis siekiama nustatyti gaires ir rodiklius, 
organizuoti keitimąsi geriausia patirtimi ir rengti reikiamus elementus periodinei 
stebėsenai ir vertinimui. Apie tai išsamiai pranešama Europos Parlamentui.

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

4. Nukrypstant nuo 2 straipsnio 5 dalies ir 6 straipsnio a punkto bei laikantis 
4 straipsnio 2 dalies k punkto, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu bei Regionų komitetu, šiame straipsnyje nurodytų tikslų padeda siekti 
imdamiesi bendroms saugos problemoms spręsti:

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) priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai 
siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą;

c) priemonių, nustatančių aukštus vaistų ir medicinos tikslams naudojamų 
prietaisų kokybės bei saugos standartus.
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5. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, 
taip pat gali patvirtinti skatinamąsias priemones, skirtas saugoti ir gerinti žmonių 
sveikatą, pirmiausia kovoti su peržengiančio sieną pobūdžio labiausiai sveikatą 
pakertančiomis ligomis, priemones, skirtas stebėsenai, išankstiniam įspėjimui dėl 
didelių peržengiančio sienas pobūdžio grėsmių sveikatai ir kovai su jomis, taip pat 
priemones, kurių tiesioginis tikslas – apsaugoti visuomenės sveikatą, kai tai susiję su 
tabako vartojimu ir piktnaudžiavimu alkoholiu, išskyrus bet kokį valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą.

6. Taryba Komisijos pasiūlymu taip pat gali šiame straipsnyje nurodytais tikslais teikti 
rekomendacijas.

7. Sąjunga savo veikloje pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos 
politikos apibrėžimą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei 
teikimą. Valstybių narių atsakomybė apima sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros 
valdymą bei tam paskirtų išteklių paskirstymą. 4 dalies a punkte nurodytos priemonės 
neturi įtakos nacionalinėms nuostatoms dėl organų ir kraujo donorystės ar jų 
naudojimo medicinos tikslams.

III. Taikytina teisė

Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, Bendrijos priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi 
būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, atliekama, visų 
pirma dėl priemonės tikslo ir turinio1.

Iš esmės, priemonė turėtų būti grindžiama tik vienu teisiniu pagrindu. Jei išnagrinėjus 
Bendrijos priemonės tikslą ir turinį paaiškėja, kad ja siekiama dvejopo tikslo arba kad ją 
sudaro du komponentai, priklausantys skirtingų teisinių pagrindų taikymo sritims, ir vieną iš 
kurių galima laikyti pagrindiniu arba svarbiausiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik 
šalutinis, teisės aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikia 
pagrindiniam arba svarbiausiam tikslui ar komponentui2.

Tačiau jeigu išimties tvarka nustatoma, kad minėtąja priemone tuo pat metu siekiama keleto 
tikslų arba ją sudaro keletas neatsiejamai susijusių komponentų, kurių nei vienas nėra šalutinis 
ir netiesioginis vienas kito atžvilgiu, tokia priemonė turės būti grindžiama įvairiais derančiais 
teisiniais pagrindais, jeigu jų procedūros neprieštarauja viena kitai3.

Dvejopas teisinis pagrindas yra neįmanomas, jei kiekvienam teisiniam pagrindui nustatytos 
procedūros yra nesuderinamos4.

IV. Direktyvos 98/8/EB ir pasiūlymo analizė

                                               
1 Byla C-440/05, Komisija prieš Tarybą, 2007 m. Rink., p. I-9097.
2 Byla C-91/05, Komisija prieš Tarybą, 2008 m. Rink., p. I-3651.
3 Byla C-338/01, Komisija prieš Tarybą, 2004 m. Rink., p. I-4829.
4 Byla C - 178/03, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. rink., p. I-107.
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Direktyvoje nustatyta autorizavimo, savitarpio pripažinimo ir baigtinio autorizuoto aktyviųjų 
medžiagų sąrašo reguliavimo sistema, kuria siekiama panaikinti galimas vidaus biocidinių 
produktų rinkos kliūtis, tuo pat metu atsižvelgiant į aukšto žmonių, gyvūnų ir aplinkos 
apsaugos lygio sąlygą1.

Iš esmės, šis pasiūlymas – tai suderinta priemonė, kuria siekiama suderinti direktyvos 
biocidinių produktų autorizavimo sistemą visoje Sąjungoje tam, kad būtų palengvintas laisvas 
prekių judėjimas ir išsaugota vidaus rinka. Pasiūlymu siekiama panaikinti direktyvos 
reguliavimo sistemos silpnąsias vietas ir patobulinti autorizavimo tvarką. Taip pat išplečiama 
direktyvos taikymo sritis, į kurią siekiama įtraukti medžiagas, galinčias liestis su maistu, ir 
biocidiniais produktais apdorotas medžiagas arba produktus. Pasiūlyme direktyva keičiama 
reglamentu ir tokiu būdu siekiama darnesnio reguliavimo sistemos įgyvendinimo, nes 
nereikės perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio, nei nacionalinių perkėlimo priemonių 
valstybėse narėse.

Siūlomų teisinių pagrindų analizė

Pagal SESV 114 straipsnį leidžiama, taikant įprastą teisėkūros procedūrą, nustatyti Bendrijos 
priemones, kurios skirtos vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui. Šis straipsnis turėtų būti 
aiškinamas kartu su SESV 26 straipsniu, kuriame nustatomas laisvas prekių judėjimas, kaip 
vienas iš esminių vidaus rinkos sukūrimo principų. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į 
114 straipsnio 3 dalį, kurioje įvardijama aukšto apsaugos lygio sąlyga kalbant apie priemones, 
susijusias su sauga, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsauga. Pagal to paties straipsnio 4–
9 dalis valstybėms narėms leidžiama imtis nacionalinių priemonių, siekiant taikyti pagrįstus 
prekių importo, eksporto ar tranzito draudimus arba apribojimus, remiantis SESV 
36 straipsniu, patvirtinus suderinimo priemonę. Taigi 4–9 dalyse apibrėžiamas bendrasis 
straipsnio tikslas kuriant vidaus rinką ir užtikrinant jos veikimą.

SESV 168 straipsnis priklauso XIV antraštinei daliai „Visuomenės sveikata“. Šiame 
straipsnyje dėmesys skiriamas žmonių sveikatos aukšto lygio apsaugai sveikatos paslaugų ir 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių žmonių sveikatai prevencijos srityse. Vis dėlto 
168 straipsnio 4 dalies b punkte nustatyta, kad, taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, galima 
priimti priemones veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti 
visuomenės sveikatą, pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Nors būtų galima teigti, kad šio 
pasiūlymo tikslas, lengvinant patekimą į biocidinių produktų, kurie gali apsaugoti gyvūniją ir 
augmeniją, rinką, atitinka minėtąją nuostatą, tačiau šio pasiūlymo tiesioginis tikslas nėra 
visuomenės sveikatos apsauga. Tiesioginis šio pasiūlymo tikslas, kaip nustatyta preambulės 
3 konstatuojamojoje dalyje, – gerinti laisvą biocidinių produktų judėjimą Bendrijoje. Kaip bus 
paaiškinta vėliau, visuomenės sveikatos apsauga turėtų būti laikoma vienu iš pasiūlymo tikslų, 
tačiau tai nėra pagrindinis ar svarbiausias tikslas.

Pagal SESV 192 straipsnio 1 dalį galima tvirtinti priemones pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, siekiant įgyvendinti 191 straipsnyje numatytus Sąjungos politikos tikslus, t. y., 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei saugoti visuomenės sveikatą. Remiantis 
192 straipsnio 2 dalimi galima priimti priemones (inter alia, priemones, turinčias įtakos 
kiekybiniam vandens išteklių valdymui ir žemės naudojimui) pagal specialią teisėkūros 

                                               
1 Direktyvos 98/8/EB 4 konstatuojamoji dalis. 
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procedūrą. Teigiama, kad šiam pasiūlymui aktualesnė nuostata yra 192 straipsnio 1 dalis: šis 
pasiūlymas patenka į minėtosios nuostatos taikymo sritį, t. y., išlaikyti ir saugoti aplinkos 
kokybę bei saugoti visuomenės sveikatą.

Kaip jau buvo minėta, teismo praktikoje teigiama, kad tuo atveju, kai Bendrijos priemonė gali 
būti grindžiama daugiau nei vienu teisiniu pagrindu, laikomasi bendros taisyklės, kad turėtų 
būti naudojamas tas pagrindas, kuris atitinka pagrindinį arba svarbiausią priemonės tikslą, 
nebent, išskirtiniu atveju, priemonę sudarytų keletas neatsiejamai susijusių tikslų, kurių nei 
vienas nėra šalutinis vienas kito atžvilgiu, o atitinkamų teisinių pagrindų procedūros 
neprieštarauja viena kitai.

Akivaizdu, kad Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pateiktų teisinių 
pagrindų procedūros suderinamos: tos siūlomų straipsnių dalys, kuriose nustatyta speciali 
teisėkūros procedūra, neatitinka pasiūlymo taikymo srities ir tikslo, tačiau visose pagrindinėse 
kiekvieno pasiūlyto teisinio pagrindo dalyse, atitinkančiose pasiūlymo taikymo sritį ir tikslą, 
nustatyta įprasta teisėkūros procedūra. Taigi turi būti apsvarstyta, ar pasiūlymo tikslai gali 
būti laikomi neatsiejamai susiję, kurių nei vienas nėra šalutinis vienas kito atžvilgiu. Jei bus 
nuspręsta, kad taip, būtų galima taikyti kelis teisinius pagrindus.

Pirmiau šioje nuomonėje buvo nustatyta, kad minėtojo pasiūlymo svarbiausias arba 
pagrindinis tikslas yra vidaus rinkos išlaikymas lengvinant valstybių narių vidaus prekybą 
biocidiniais produktais, o aplinkos, žmogaus sveikatos ir gyvūnijos apsauga yra šalutinis 
tikslas. Verta palyginti šį pasiūlymą su kitais panašiais ir neseniai priimtais šios srities teisės 
aktais, pvz., su Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų (REACH 
reglamentas), į kurį, remiantis pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, buvo atsižvelgta 
rengiant šį pasiūlymą. REACH reglamento, kuris taip pat grindžiamas SESV 114 straipsniu, 
1 straipsnyje aiškiai nustatytas šio teisės akto tikslas – užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygį, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje. 
Palyginkite: pasiūlyme pripažįstama, kad biocidiniai produktai gali kelti grėsmę žmonėms, 
gyvūnams ir aplinkai, tačiau visgi pagrindinis pasiūlymo aiškiai nustatytas tikslas – gerinti 
laisvą biocidinių produktų vidaus rinkoje judėjimą. Kalbant apie konkrečias pasiūlyme 
nustatyto apsaugos lygio nuorodas, pažymėtina, kad REACH reglamento 3 straipsnyje 
apibrėžiamas atsargumo principas, kuris reiškia, kad tuo atveju, kai yra pagrindo manyti, jog 
tam tikra priemonė gali turėti pavojingų pasekmių aplinkai, žmonėms, gyvūnijai ir 
augmenijai, kurios neatitinka aukšto lygio apsaugos, kurios laikosi ES, gali būti imamasi tam 
tikrų veiksmų siekiant išspręsti susidariusią padėtį, jei iškilusi rizika yra pernelyg didelė 
visuomenei. Nors, remiantis preambulės 10 konstatuojamąja dalimi, negali būti suteiktas 
leidimas autorizuoti pačias pavojingiausias medžiagas siekiant aukšto lygio aplinkos ir 
visuomenės sveikatos apsaugos, tačiau nuorodos į patį atsargumo principą nėra nei 
preambulėje, nei pasiūlymo dėstymo nuostatose. 

Į direktyvos taikymo sritį įtraukiant prietaisus, gaminančius biocidinius produktus, medžiagas, 
kuriose yra biocidų ir kurios gali liestis su maistu, taip pat biocidais paveiktus objektus, pvz., 
baldus, bei nustatant produktų, turinčių kancerogeninių medžiagų, naudojimo nutraukimą, 
tampa akivaizdu, kad pasiūlymu taip pat norima pasiekti optimaliausią naudos ir rizikos, 
susijusios su prekyba biocidiniais produktais Europos Sąjungoje, pusiausvyrą. Pasiūlymo 
preambulės 1 konstatuojamojoje dalyje teigiama:
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„Biocidiniai produktai reikalingi žmonių ar gyvūnų sveikatai kenksmingiems 
organizmams ir organizmams, darantiems žalą natūraliems arba pagamintiems 
produktams, naikinti. Tačiau biocidiniai produktai dėl jiems būdingų savybių ir su 
jomis susijusių naudojimo būdų gali kelti riziką žmonėms, gyvūnams ir aplinkai.“

Šie teiginiai rodo, kad suvokiama trintis tarp naudos, atsirasiančios palengvinus prekybą 
biocidiniais produktais, ir pavojaus, kad šie produktai taps plačiau prieinami ir todėl padidės 
jų kontakto su žmonėmis, gyvūnais ir aplinka rizika. Visgi pažymėtina, kad visoje pasiūlymo 
preambulėje pateikiami teiginiai, jog pasiūlymo tikslas – palengvinti laisvą prekių vidaus 
rinkoje judėjimą, leidžia manyti, kad rizika, susijusi su biocidinių produktų išplitimu, yra 
tinkamai apgalvota, kaip viena iš priemonių, naudotinų pasiūlymo tikslui pasiekti. Taigi 
apsauga yra svarbus pasiūlymo tikslas, bet negalima sakyti, kad jis yra pagrindinis arba 
svarbiausias.

Tolesni šio pasiūlymo esminiai elementai palaiko minėtąjį argumentą. Preambulės 
10 konstatuojamojoje dalyje pateikiamas aiškus atsisakymas leisti naudoti pavojingiausias 
veikliąsias medžiagas, o tai reiškia, kad ir toliau tvirtai įsipareigojama saugoti žmonių 
sveikatą, gyvūnus ir augalus. Tačiau šis teiginys sumenkinamas pateikiant sąlyginai netikslias 
išlygas, pvz.: 

i. šios medžiagos gali būti tvirtinamos, „tik jei žmonių sąlytis su jomis yra labai 
mažas arba jei jas būtina naudoti visuomenės sveikatos sumetimais“ 
(11 konstatuojamoji dalis);

ii. 5 straipsnyje, kuriame išvardijami išbraukimo kriterijai, leidžiama autorizuoti 
veikliąsias medžiagas, kurios neatitinka pasiūlymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąlygų (įskaitant sąlygą „neturėti neleistino poveikio“ žmonėms, gyvūnams ir 
augalams), jei įrodoma, kad neįrašius veikliosios medžiagos būtų padarytas 
„neproporcingas neigiamas poveikis, palyginti su naudojant medžiagą kylančia 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai“ (5 straipsnio 1 dalies c punktas);

iii. reikalavimas atlikti paraiškos pratęsti veikliosios medžiagos autorizacijos liudijimo 
galiojimą išsamų vertinimą taikomas tik tuomet, jei už pirminį vertinimą atsakinga 
kompetentinga institucija pati nusprendžia, kad jis reikalingas. Taigi galiojimo 
pratęsimo apsaugos lygmuo yra daug mažesnis nei pirminės autorizacijos.

Tuo tarpu pagrindiniais pasiūlymo elementais siekiama palengvinti laisvą biocidinių produktų 
judėjimą Bendrijoje. Pasiūlyme dėmesys kreipiamas į šias priemones:

- veikliųjų medžiagų, visų pirma mažos rizikos medžiagų, vertinimo supaprastintų 
procedūrų panaikinimas;

- biocidinių produktų autorizavimo procedūrų supaprastinimas, įskaitant 
centralizuotos autorizavimo sistemos, už kurią bus atsakinga Europos cheminių 
medžiagų agentūra, kuri atliks technines ir mokslines užduotis bei derins 
autorizacijos liudijimų savitarpio pripažinimo tvarką, įsteigimą;
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- specialių lygiagrečiai prekybai taikomų taisyklių nustatymas, siekiant sumažinti 
tarpvalstybinės prekybos biocidiniais produktais administracinę naštą.

Visomis pirmiau išvardytomis priemonėmis siekiama supaprastinti ir suderinti autorizavimo 
administracinę tvarką, kuri palengvins tarpvalstybinę prekybą biocidiniais produktais.

Aiškinamojo memorandumo 3.3 dalyje, skirtoje subsidiarumo principui aptarti, pateikiamas 
ES veiksmų šioje srityje pagrindimas, – siekiama panaikinti galimas prekybos biocidiniais 
produktais kliūtis, kurios egzistuoja dėl skirtingo apsaugos lygio valstybėse narėse, ir 
suderinti taikomą tvarką. Apsaugos lygmenų sugretinimas su galima prekybos kliūtimi, netgi 
tais atvejais, kai apsaugos lygis kitoje valstybėje narėje gali būti didesnis nei tas, kuris šiuo 
metu nustatytas direktyvoje, aiškiai rodo, kad pagrindinis šio pasiūlymo tikslas yra prekybos 
sąlygų supaprastinimas.

Nustačius, kad pasiūlyme yra vienas pagrindinis tikslas ir todėl, pagal teismo praktiką, yra 
tinkama turėti vieną teisinį pagrindą, užuot grindus pasiūlymą kelių Sutarties straipsnių 
nuostatomis, dabar reikia nustatyti, kuris iš trijų siūlomų teisinių pagrindų yra tinkamiausias. 
Jei toliau lygintume pasiūlymą su REACH reglamentu, pamatytume, kad ši priemonė 
grindžiama SESV 114 straipsniu, tačiau joje žmonių, gyvūnų ir augalų apsauga iškeliama 
aukščiau, nei pasiūlyme. 192 ir 168 straipsniai, kuriuose visų pirma kalbama apie žmonių, 
gyvūnų ir augalų apsaugą, nesudaro REACH reglamento teisinio pagrindo. Taigi būtų logiška, 
kad pasiūlymo, kuriame daug daugiau dėmesio kreipiama į laisvą prekių judėjimą Sąjungoje, 
o mažiau – į apsaugą, teisinį pagrindą sudarytų 114 straipsnis.

168 straipsnio nuostatos nebūtų tinkamas pasiūlymo pagrindas, nes pasiūlymas netenkina 
168 straipsnio 4 dalies b punkte nustatytų kriterijų, pagal kuriuos tiesioginis priemonės tikslas 
turėtų būti visuomenės sveikatos apsauga.

192 straipsnis galbūt būtų tinkamesnis, tačiau 192 straipsnio nuostatų ir pasiūlymo 
nesuderinamumas akivaizdus – svarbiausias pasiūlymo tikslas yra patekimo į vidaus rinką 
supaprastinimas, o 192 straipsnio pagrindinis tikslas – apsauga. Be to, SESV 191 straipsnyje 
reikalaujama, kad Sąjungos politika šioje srityje būtų grindžiama atsargumo principu, tačiau 
šio principo nėra pasiūlyme. Visgi 114 straipsnyje numatomas pakankamas apsaugos lygis, 
atitinkantis pasiūlyme įvardijamą apsaugos lygį: 114 straipsnio 3 dalies „aukštas apsaugos 
lygis“ atitinka pasiūlymo „aukštą (...) apsaugos lygį“, apibrėžiamą preambulės 
10 konstatuojamojoje dalyje ir aiškinamajame memorandume: „Pasiūlymu siekiama 
patobulinti esamą reguliavimo sistemą nesumažinant aukšto aplinkos ir žmonių bei gyvūnų 
sveikatos apsaugos lygio“. Taigi turint mintyje apsaugos lygį, 114 straipsnis būtų tinkamesnis 
teisinis pagrindas.

Atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinka yra pagrindinis pasiūlymo tikslas, o apsaugos aspektas –
tik neesminis arba šalutinis tikslas, ir šie du tikslai negali būti laikomi neatsiejamais arba to 
paties statuso, būtų visiškai netinkama toleruoti dvigubo teisinio pagrindo naudojimą, 
atsižvelgiant į šios srities teismo praktiką1. Būtų tikrai tinkama prieiti prie išvados, kad 
114 straipsnis, kuris geriausiai atitinka pagrindinį pasiūlymo tikslą, būtų išlaikytas kaip 

                                               
1 Byla C-338/01, Komisija prieš Tarybą (2004 m.).
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vienintelis šio pasiūlymo teisinis pagrindas1.

V. Išvados ir rekomendacija

2010 m. gegužės 17 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, vienbalsiai2, Jums 
rekomenduoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį patvirtinti kaip vienintelį 
šio pasiūlymo dėl reglamento teisinį pagrindą.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Byla C-91/05, Komisija prieš Tarybą (2008 m.).
2 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Luigi Berlinguer (pirmininkas), Raffaele Baldassarre (pirmininko 
pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), 
Kurt Lechner (pranešėjas), Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


