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Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio didžiausius 
leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės 
avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo (nauja redakcija) 
(COM(2010)0184 – C7 0137/2010 – 2010/0098(CNS)), teisinio pagrindo

Gerb. Pirmininke,

2010 m. lapkričio 11 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnio 2 dalį, kad šis apsvarstytų, ar Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties (EAEB sutarties) 31 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas minėtam 
Komisijos pasiūlymui ir ar nebūtų labiau tinkama, jei pagrindu būtų pasirinktas SESV 
168 straipsnio 4 dalies b punktas.  

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2010 m. lapkričio 22 d. posėdyje.

I. Aplinkybės

2010 m. balandžio 27 d. Komisija priėmė savo pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, 
nustatančio didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po 
branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, naujos redakcijos (toliau –
pasiūlymas) ir pateikė jį Parlamentui pagal konsultavimosi procedūrą. Teisės reikalų 
komitetas išnagrinėjo pasiūlymą pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį (dėl naujų 
redakcijų) ir 2010 m. birželio 23 d. rekomendavo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
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(ITRE) komitetui, kad jis šį pasiūlymą išnagrinėtų iš esmės. Šiuo metu Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetas nagrinėja pasiūlymą iš esmės, o pranešėjas, Ivo Beletas, 
pateikė pranešimo projektą (toliau – pranešimo projektas).

Lapkričio 11 d. laišku ITRE komiteto pirmininkas paprašė Teisės reikalų komiteto nuomonės 
dėl parinkto teisinio pagrindo pasiūlymui, kadangi tame komitete pateikti pakeitimai, kuriais 
siekiama teisinį pagrindą pakeisti.

II. Teisinis pagrindas

1.   Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 straipsniu 
(II antraštinės dalies III skyrius „Sveikata ir sauga“), kuris išdėstytas taip:

„31 straipsnis

Pagrindinius standartus rengia Komisija, gavusi Mokslo ir technikos komiteto paskirtų 
asmenų grupės, sudarytos iš valstybių narių mokslinių ekspertų, visų pirma visuomenės 
sveikatos ekspertų, nuomonę. Dėl šių pagrindinių standartų Komisija gauna Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę

Pagrindinius standartus nustato Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei 
remdamasi Komisijos, kuri jai perduoda minėtų komitetų pareikštas nuomones, pasiūlymu;
Taryba sprendžia kvalifikuotąja balsų dauguma.“

31 straipsnyje nurodyti „pagrindiniai standartai“ apibrėžiami Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutarties 30 straipsnyje, kuris išdėstytas taip:

„30 straipsnis
Bendrijoje nustatomi pagrindiniai darbuotojų ir plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos 
nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamos grėsmės standartai.
Sąvoka „pagrindiniai standartai“ apima:
a) didžiausias leistinas dozes, nepažeidžiančias nustatytų saugos reikalavimų;
b) didžiausius leistinus apšvitos ir taršos lygius;
c) pagrindinius darbuotojų sveikatos priežiūros principus.“

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 32 straipsnyje numatoma:

„32 straipsnis
Komisijos ar valstybės narės prašymu pagrindiniai standartai gali būti peržiūrimi ar 
papildomi 31 straipsnyje nurodyta tvarka.

Visus valstybių narių prašymus nagrinėja Komisija.“
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2. Siūlomi teisinio pagrindo pakeitimai

Kaip ITRE komiteto pirmininkas pažymėjo savo laiške, pranešėjas Ivo Beletas siekia pakeisti 
pasiūlymo teisinį pagrindą ir jo vietoje nurodyti Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač 
jos 168 straipsnio 4 dalies b punktą, kuris išdėstytas taip: 

„168 straipsnis
(buvęs EB sutarties 152 straipsnis)

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:
(...)
b) priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti 
visuomenės sveikatą;
(...)“

Pateikto pakeitimo pagrindime pranešėjas argumentuoja, kad pagal 168 straipsnio 4 dalies 
b punktą „leidžiama priimti priemones fitosanitarijos srityje. Reglamentu siekiama nustatyti 
didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės 
avarijos ar ekstremaliosios situacijos, o Tarybos direktyvoje  96/29/Euratomas, grindžiamoje 
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 straipsniu, daugiausia dėmesio 
skiriama asmenų, kurie gali patirti galimą radioaktyviąją taršą, grupei. Todėl nuoroda į 
Euratomo sutartį yra netinkama, kadangi pagrindinė reglamento paskirtis yra visuomenės 
sveikatos apsauga, priklausanti sričiai, kurią reglamentuoja SESV 168 straipsnis.“

Reikėtų pažymėti, kad įtraukus 168 straipsnį kaip teisinį pagrindą, konsultavimosi procedūra 
būtų keičiama įprastine teisėkūros procedūra, kurioje visapusiškai dalyvauja Parlamentas.

III. Analizė

Pagal Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo parinkimas turi 
būti grindžiamas objektyviais kriterijais, kuriems gali būti taikoma teisminė kontrolė ir 
kuriems, be kita ko, priskirtinas priemonės tikslas ir turinys“1. Todėl priemonės tikslas ir 
turinys turi lygiai taip pat atitikti teisinio pagrindo taikymo sritį.

                                               
1 Žr. naujausią bylą C-411/06 Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą (2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimas), dar 
neskelbta Rink.
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Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje yra nuostatų, pagal kurias Bendrija 
gali reguliuoti valstybių narių atominės energijos naudojimą, ypač branduolinės saugos ir 
sveikatos apsaugos srityse. Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 
2 straipsnio b dalyje teigiama, kad Bendrija, kaip numatyta toje sutartyje, „nustato vienodus 
saugos standartus, kad būtų apsaugota darbuotojų ir plačios visuomenės sveikata, ir užtikrina 
jų taikymą“. Sutarties II antraštinės dalies III skyriuje dėl sveikatos apsaugos yra nuostatų dėl 
pagrindinių standartų, susijusių su apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

Siūlomame reglamente nustatoma maisto produktų ir pašarų, kurie gali būti pateikti į rinką po 
branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, sukėlusio ar galinčio 
sukelti žymią maisto produktų ir pašarų radiacinę taršą, didžiausių leistinų radiacinės taršos 
lygių nustatymo tvarka. 1 Tuo pačiu metu I ir III prieduose nustatyti didžiausi leistini maisto 
produktų ir pašarų taršos lygiai. Šis teisės aktas priimamas kaip Euratomo reglamentas.

Teisingumo teismas jau yra vieną kartą nagrinėjęs teisinio pagrindo parinkimą dėl Tarybos 
reglamento Nr. 3954/87, kuris yra dabartinio pasiūlymo dėl naujos redakcijos objektas, ir 
nustatė, kad: Reglamento Nr. 3954/87 tikslas – nustatyti vienodus saugos standartus, kad būtų 
apsaugota darbuotojų ir plačios visuomenės sveikata, kaip numatyta Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties 2 straipsnio b dalyje. Jame nustatomi didžiausi leistini 
maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygiai ir reikalaujama, kad, įvykus branduolinei 
arba bet kokiai kitai radiacinei avarijai, Komisija priimtų reglamentą dėl tų didžiausių 
leistinų radiacinės taršos lygių taikymo, jei to reikėtų atsižvelgiant į aplinkybes. Kadangi 
reglamento tikslas – apsaugoti gyventojus nuo grėsmės, kurią kelia radiacine tarša užteršti 
maisto produktai ir pašarai, buvo galima jį priimti remiantis Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutarties 31 straipsniu.“2 Tuo atveju Teismo paprašyta nuspręsti, ar EEB 
sutarties 100a straipsnis3 nebūtų buvęs tinkamesnis teisinis pagrindas, ir Teismas atsakė, kad 
„tai, kad juo [reglamentu] taip pat sudaroma galimybė uždrausti pateikti į rinką maisto 
produktus ir pašarus, kurių radiacinės taršos lygis viršija didžiausius leistinus lygius, 
nesąlygoja, jog reikėtų tuo pačiu metu nurodyti EEB sutarties 100a straipsnį. Iš tiesų, 
kadangi uždraudimas yra vienintelė didžiausių leistinų lygių taikymo veiksmingumo sąlyga, 
reglamentas turi tik atsitiktinį laisvo prekių judėjimo Bendrijoje sąlygų derinimo poveikį, 
vengiant to, kad skirtingos valstybės narės priims vienašales priemones.“ Teismas taip pat 
nustatė, kad: „Matyti, kad nurodytų straipsnių tikslas – užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą 
plačiosios visuomenės sveikatos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės grėsmės, koks 
bebūtų jos šaltinis ar asmenų, susiduriančių su tokia spinduliuote, grupė“.

                                               
1 Pasiūlymo 1 straipsnio 1 dalis.
2 C-70/88 Europos Parlamentas prieš Tarybą [1991] Rink. 1991 I-4529. 
3 Vidaus rinkos teisės aktų suderinimo procedūra (dabartinis SESV 114 straipsnis).
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Toliau Teismas nurodo savo sprendimą byloje C-29/99 Komisija prieš Tarybą1, pabrėždamas, 
kad „Teismas atsisakė pritarti siauram Europos atominės energijos bendrijos steigimo 
sutarties 30 ir tolesnių straipsnių aiškinimui, kurį siūlo Parlamentas. Teismas mano, kad šių 
straipsnių tikslas – užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą plačiosios visuomenės sveikatos 
apsaugą nuo jonizuojančiosios radiacijos grėsmės „nepriklausomai nuo jos šaltinio“.“

Teismas taip pat pažymėjo, kad aiškinimas „turi būti pateikiamas atsižvelgiant į Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo sutarties preambulėje nustatytą tikslą „sukurti 
reikiamas saugos sąlygas, kad būtų pašalinta visuomenės gyvybei ir sveikatai kylanti 
grėsmė““2.

Atrodo, kad Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 30 ir tolesni straipsniai 
sudaro nepriklausomą teisinį pagrindą nustatyti pagrindinius saugos standartus, kuriais būtų 
siekiama apsaugoti plačiosios visuomenės sveikatą nuo bet kokios jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamos grėsmės, ir visų pirma sudaro galimybę patvirtinti didžiausius leistinus 
taršos lygius. 

Visgi, atsižvelgiant į tai, kad SESV 168 straipsnis susijęs su visuomenės sveikata ir reikalauja, 
kad apibrėžiant ir įgyvendinant bet kokią Sąjungos politiką ir veiklą būtų užtikrinamas 
aukštas asmenų sveikatos apsaugos lygis, galima argumentuoti, kad iš tikrųjų jį reikėtų 
naudoti kaip teisinį pagrindą priimti minėtą priemonę. Savo 2010 m. lapkričio 18 d. pastabose 
Parlamento teisės tarnyba plėtoja keletą argumentų šiuo klausimu ir pasisako už SESV 
168 straipsnio 4 dalies b punktą.

Pirma, tai, kad Teismas atmetė ankstesnius reikalavimus ginčydamas teisinį pagrindą, susijusį 
su vidaus rinka, ir patvirtino Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 
31 straipsnį kaip vienintelį galiojantį teisinį pagrindą, netrukdo Teismui priimti naują požiūrį.  
Iš tiesų, pranešėjo pateiktame pakeitime nurodytas teisinis pagrindas neegzistavo tuo metu, 
kai buvo priimtas sprendimas byloje C-70/88. SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktas 
nustatytas tik Mastrichto sutartyje 1992 m.3

Antra, taip pat reikia prisiminti, kad vien tik tas faktas, kad teisės aktas susijęs su 
branduolinėmis avarijomis ar ekstremaliosiomis situacijomis, nereiškia, kad automatiškai 
pasirenkamas teisinis pagrindas iš Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties. 
Taigi, byloje C-62/884, susijusioje su Reglamentu 3955/875, Teismas yra nusprendęs, kad:
„113 straipsnio [dabartinis SESV 207 straipsnis] pasirinkimas teisiniu pagrindu ginčijamam 
reglamentui negali būti atmestas remiantis tuo, kad Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties 30 ir tolesniuose straipsniuose nustatytos specialios pagrindinių plačiosios 
visuomenės sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamos grėsmės 

                                               
1 Byla C-29/99 Komisija prieš Tarybą, [2002] Rink. I-11282, 80 punktas.
2 Ibid., 75 punktas.
3 Tuo metu jis buvo EB sutarties 129 straipsnio 4 dalies b punktas, pakeistas Amsterdamo sutartimi, o numeris 
pakeistas į EB sutarties 152 straipsnio 4 dalies b punktą.
4 Byla C-62/88 Graikija prieš Tarybą, [1990] Rink. I-1527, 16-18 punktai.
5 1987 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3955/87 dėl reikalavimų, keliamų žemės ūkio 
produktų, kurių kilmės šalis yra trečiosios šalys, importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, OL L 146, 
1987 12 30, p. 14. 
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standartų taisyklės.   Šiomis nuostatomis, esančiomis skyriuje „Sveikata ir sauga“, kuris 
sudaro dalį Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties antrosios antraštinės 
dalies „Nuostatos dėl pažangos branduolinės energijos srityje skatinimo“, siekiama užtikrinti 
visuomenės sveikatos apsaugą branduolinės energijos srityje.  Jomis nesiekiama 
reglamentuoti Bendrijos ir jai nepriklausančių šalių prekybos.“ 

Trečia, pačiame pasiūlyme, penktoje konstatuojamojoje dalyje, nurodoma eilė priemonių, 
kurių „buvo imtasi  [siekiant] užtikrinti, kad tam tikri žemės ūkio produktai į Sąjungą  patektų 
tik pagal bendrą tvarką, kuri užtikrina gyventojų sveikatą“. Į minimas priemones įeina 
Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 1707/861, (EEB) Nr. 3020/862, (EEB) Nr. 3955/87. Šie teisės 
aktai patvirtina, kad teisinis atsakas į branduolinę avariją nebūtinai reikalauja Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi pagrįsto akto.

Galiausiai, SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktas iš tiesų galėtų suteikti pasiūlymui tinkamą 
teisinį pagrindą. Šiame straipsnyje reikalaujama, kad juo remiantis priimtomis priemonėmis 
būtų „tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą“, o tai neabejotinai atitinka 
dabartinio pasiūlymo atvejį, kuriuo „nustatomi didžiausi leistini maisto produktų ir pašarų 
(...) taršos lygiai“3. Vienas papildomų argumentų šiai pozicijai paremti yra 6 straipsnis, 
kuriame nustatyta, kad į rinką tiekiami tik tie maisto produktai ir pašarai, kurie atitinka 
reglamente nustatytus didžiausius leistinus lygius. Pasiūlymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas 
maisto produktų ir pašarų apibrėžimas (atitinkamai „produktai, skirti žmonėms vartoti 
tiesiogiai ar perdirbtus“ ir „produktai, skirti gyvuliams šerti“) pabrėžia pasiūlymo tikslą. 
Toliau pateikiamas kai kurių teisės aktų, priimtų pagal SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 
sąrašas: 

 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, 
kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų 
gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 
(Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas)4,

 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 
nustatantis pašarų higienos reikalavimus5,

 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 
dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir 
pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB6,

 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti 

                                               
1 1986 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1707/86 dėl reikalavimų, keliamų žemės ūkio produktų, 
kurių kilmės šalis yra trečiosios šalys, importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, OL L 14, 1987 5 31, 
p. 88.ä iame reglamente nurodoma EEB sutartis; tačiau jame nenurodomas joks konkretus sutarties straipsnis.
2  1987 m. rugsėjo 30 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3020/87 dėl reikalavimų, keliamų žemės ūkio produktų, 
kurių kilmės šalis yra trečiosios šalys, importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, OL L 280, 1986 10 
1, p. 79. ä Siame reglamente nurodoma EEB sutartis; tačiau jame nenurodomas joks konkretus sutarties 
straipsnis.

3 Žr. sujungtas bylas C-453/03, C-11/04, C-12/04 ir C-194/04 ABNA e.a.[2005] Rink. I-10423. 
4 OL L 300, 2009 11 14, p. 1.
5 OL L 35, 2005 2 8, p. 1.
6 OL L 70, 2005 3 16, p. 1. 
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žmonėms, oficialios kontrolės taisykles1,

                                               
1 OL L 139m, 2004 4 30, p. 206.
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Todėl galima daryti išvadą, kad pasiūlymą galima laikyti fitosanitarijos ir (arba) veterinarijos 
srities priemone, kurios tiesioginis tikslas – visuomenės sveikatos apsauga.

IV. Išvada ir rekomendacija

Atsižvelgiant į pateiktą analizę, reikėtų daryti išvadą, kad tas faktas, jog, prieš priimant SESV 
168 straipsnį 1992 m., Teismas nusprendė, kad Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties 31 straipsnis yra tinkamas reglamento, kurio nauja redakcija siūloma, 
teisinis pagrindas, nėra tvirtas argumentas atmesti siūlymą taikyti 168 straipsnio 4 dalies 
b punktą, kuris tuo metu neegzistavo ir kuris yra susijęs su visuomenės sveikatos apsauga, 
kaip teisinį pagrindą.

Atitinkamai savo 2010 m. lapkričio 22 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai1

nusprendė rekomenduoti, kad pasiūlymas būtų grindžiamas SESV 168 straipsnio 4 dalies 
b punktu.

Pagarbiai,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Šie nariai dalyvavo galutiniame balsavime: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Luigi Berlinguer (pirmininko 
pavaduotojas), Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), 
Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Eva Lichtenberger (pranešėja), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico 
Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström ir Tadeusz Zwiefka.


