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Tema: Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės 
savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą (COM(2010)375 galutinis), 
teisinis pagrindas

Gerb. Pirmininke,

2011 m. kovo 10 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnio 2 dalį, kad šis apsvarstytų minėto Komisijos pasiūlymo teisinio 
pagrindo pagrįstumą.

Pagrindinė informacija

Remiantis 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl 
genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką1 ir 2003 m. rugsėjo 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų2 nustatoma suderinta aplinkos ir sveikatos veiksnių rizikos vertinimo sistema, 
pagal kurią išduodami su genetiškai modifikuotais organizmais (GMO) susiję leidimai ir 
nustatytos išsamios procedūrinės leidimo juos vėliau pateikti į rinką taisyklės. Į Direktyvą 
2001/18/EB taip pat įtrauktos nuostatos dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką3 kitais negu 
                                               
1 OL L 106, 2001 4 17, p. 1.
2 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
3Apgalvotas išleidimas į aplinką apibrėžtas minėtosios direktyvos 2 straipsnyje: „apgalvotas išleidimas į 
aplinką“ – genetiškai modifikuoto organizmo arba šių organizmų kombinacijos sąmoningas perkėlimas į aplinką 
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pateikimo į rinką1 tikslais (pvz., siekiant juos auginti). Leidimo išdavimo procedūra iš 
principo yra tokia: i) pareiškėjas kompetentingai valstybės narės institucijai pateikia prašymą 
leidimui gauti, įskaitant rizikos aplinkai ir sveikatai vertinimą; ii) kompetentinga institucija 
parengia rizikos vertinimo ataskaitą. Kitos valstybės narės gali pateikti savo prieštaravimus. 
Tokiu atveju į procedūrą įsitraukia Komisija. Jeigu prieštaravimų nėra, GMO leidžiama 
naudoti nacionaliniu lygmeniu. Paprastai, kai esama prieštaravimų, o vertinimai skiriasi, 
Komisija leidžia naudoti GMO. Direktyvos 22 straipsnyje pateikta laisvos apyvartos sąlyga, 
pagal kurią valstybėms narėms draudžiama trukdyti pateikti į rinką GMO, kuriuos leista 
naudoti pagal šios direktyvos nuostatas. Remiantis direktyvos 23 straipsniu valstybės narės 
gali riboti arba drausti naudoti ir (arba) parduoti GMO dėl priežasčių, susijusių su poveikiu 
sveikatai ir aplinkai, tik jeigu jau suteikus leidimą naudoti GMO gaunama naujos informacijos 
apie jų keliamą pavojų sveikatai ir aplinkai. Reglamente Nr. 1829/2003 išdėstytos panašios 
nuostatos dėl leidimų išdavimo GMO, kuriuos ketinama naudoti maistui ir pašarams, dėl 
maisto ir pašarų, kurių sudėtyje yra GMO, ir dėl maisto ir pašarų, gaminamų naudojant GMO 
arba kurių sudėtyje esama iš GMO pagamintų komponentų. Todėl leidimų GMO, susijusių su 
maistu ir pašarais, išdavimo nuostatų požiūriu šis reglamentas yra lex specialis.

Taip pat vertėtų pažymėti, kad vadovaujantis minėtąja direktyva ir reglamentu nustatyta 
teisinė leidimų GMO išdavimo sistema, visapusiškai taikoma GMO, kuriuos visoje ES 
ketinama naudoti auginimo tikslais, t. y. kaip sėklą ar kitas augalų dauginimo medžiagas. 
Remiantis šiais teisės aktais, prieš išduodant leidimą į Sąjungos rinką pateikti auginti skirtus 
GMO turėtų būti atliktas atskiras rizikos vertinimas. Leidimų išdavimo procedūros tikslas –
užtikrinti aukšto lygio žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir 
vartotojų interesų apsaugą ir veiksmingą vidaus rinkos veiklą.

2010 m. liepos 13 d. Komisija pasiūlė iš dalies keisti Direktyvos 2001/18/EB nuostatas, 
susijusias su galimybe valstybėms narėms tvirtinti priemones, kuriomis būtų ribojamas ar 
draudžiamas visų ar kai kurių GMO auginimas visoje teritorijoje ar tam tikroje jos dalyje. Tą 
pačią dieną Komisija paskelbė komunikatą dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje 
riboti ar drausti GMO auginimą2, kuriame paaiškino savo pasiūlymo vadovautis lankstesniu 
požiūriu remiantis galiojančiais teisės aktais dėl GMO auginimo priežastis.

Tarybos nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) įkurta ad hoc darbo grupė, įvertinusi 
pasiūlymą, įvardijo keletą klausimų ir problemų, įskaitant pasirinktą teisinį pagrindą. Tarybos 

                                                                                                                                                  
netaikant jokių specifinių jų apribojimo priemonių, kurios ribotų jų sąlytį su gyventojais ir aplinka bei užtikrintų 
aukštą gyventojų ir aplinkos apsaugos lygį.“
1 Pateikimas į rinką – tai pateikimas trečiosioms šalims už mokestį ar nemokamai.
Šie veiksmai nelaikomi pateikimu į rinką:
„– genetiškai modifikuotų mikroorganizmų pateikimas naudoti veikloje, kurią reglamentuoja 1990 m. balandžio 23 d. 
Tarybos direktyva 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo [9], įskaitant kultūros 
surinkimą,
– GMO, išskyrus pirmojoje įtraukoje minėtus mikroorganizmus, pateikimas naudoti tik toje veikloje, kur taikomos 
reikiamos griežto ribojimo priemonės, apribojančios jų sąlytį su gyventojais ir aplinka bei užtikrinančios aukštą 
gyventojų ir aplinkos apsaugos lygį; šios priemonės turėtų remtis Direktyvoje 90/219/EEB nustatytais ribojimo 
principais,
– GMO pateikimas naudoti tik apgalvotam išleidimui į aplinką, kuris atitinka šios direktyvos B dalyje nustatytus 
reikalavimus...“
2 COM(2010)0380.
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teisės tarnyba savo atsakyme pateikė nuomonę1, kurioje daroma išvada, kad pateiktas 
pasiūlymas netinkamai grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
114 straipsniu. Komisija kategoriškai nesutiko su šia išvada2.

Jūsų prašymu Parlamento teisės tarnyba išnagrinėjo klausimą ir savo 2010 m. lapkričio 17 d. 
nuomonėje pateikė šią išvadą: „Teisės tarnyba nenustatė priežasčių abejoti tuo, kad 
pasiūlymo teisiniu pagrindu pasirinktas SESV 114 straipsnis“.

Pranešėja Corinne Lepage siūlo rinktis kitą teisinį pagrindą ir SESV 114 straipsnį pakeisti 
SESV 192 straipsniu (1 pakeitimas)3. Pranešėja taip pat siūlo kitus pakeitimus, kuriais 
remiantis Komisijos pasiūlymas būtų pakoreguotas atsižvelgiant į SESV 192 straipsnio
nuostatas.

I. Svarstomas teisinis pagrindas 

Komisijos pasiūlymas grindžiamas SESV 114 straipsniu, kurio nuostatos išdėstytos toliau.

„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.

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 iškyla 
jai būdingų problemų ir todėl jai reikia priimti naujais moksliniais įrodymais pagrįstas 
                                               
1 Iš principo remiantis argumentais, susijusiais su nuostatomis dėl derinimo atsisakymo; žr. Tarybos dok. 
15696/10.
2 2010 m. lapkričio 19 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentas dėl teisinių klausimų, susijusių su GMO 
auginimu, svarstymo (SEC(2010)1454 galutinis).
3 PR\855067EN.doc
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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.“

Pranešėja siūlo keisti šį teisinį pagrindą SESV 192 straipsniu, kurio nuostatos išdėstytos 
toliau.

„192 straipsnis
(EB sutarties ex 175 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 tikslai*.

2. Nukrypdama nuo 1 dalyje numatytų sprendimų priėmimo tvarkos ir nepažeisdama 
                                               
* Tikslai yra šie: „(–) 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.“ 
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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.“

II. Komisijos pasirinktas teisinis pagrindas

Komisija renkasi SESV 114 straipsnį. Remiantis pasiūlymu įterpiamas naujas 26b straipsnis ir 
taip iš dalies pakeičiama Direktyva 2001/18/EB, priimta remiantis EB sutarties 95 straipsniu. 
Vadovaujantis 26b straipsniu, valstybėms narėms, kurios laikosi konkrečių sąlygų, 
suteikiamas teisinis pagrindas tvirtinti priemones, kuriomis visoje teritorijoje arba tam tikroje 
jos dalyje būtų ribojamas ar draudžiamas visų ar kai kurių GMO, kuriems remiantis 
minėtosios direktyvos C dalies ar Reglamento Nr. 1829/2003 nuostatomis jau suteiktas 
leidimas, auginimas.

„26b straipsnis
Auginimas
Valstybės narės gali priimti priemones, ribojančias ar draudžiančias visoje teritorijoje ar jos 
dalyje auginti visus ar konkrečius GMO, kurių leidimas išduotas pagal šios direktyvos C dalį 
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arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir kurie sudaryti iš genetiškai modifikuotų rūšių augalų, 
pateiktų rinkai pagal atitinkamus ES teisės aktus, reglamentuojančius sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos pateikimą rinkai, jeigu:
a) tos priemonės grindžiamos argumentais, nesusijusiais su neigiamo poveikio sveikatai 

ir aplinkai, galinčio atsirasti dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai, vertinimu

ir
b) jos atitinka Sutartis.
Nukrypstant nuo Direktyvos 98/34/EB, valstybės narės, pagal šį straipsnį ketinančios 
nustatyti pagrįstas priemones, prieš mėnesį iki šių priemonių priėmimo informaciniais tikslais 
apie jas praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.“

Pasiūlymo 5 konstatuojamoje dalyje pažymima: „Patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimą valstybėms narėms geriau pavyksta spręsti centriniu arba regioniniu ir vietos 
lygmeniu. Priešingai nei klausimas dėl GMO pateikimo rinkai ir importo, kurie toliau turėtų 
būti reguliuojami ES lygmeniu, kad būtų išsaugota vidaus rinka, buvo pripažinta, kad GMO 
auginimo klausimas yra labai svarbus vietos ir (arba) regiono lygmeniu. Todėl, remiantis 
Sutarties dėl ES veikimo 2 straipsnio 2 dalimi, valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti taisykles būtent dėl GMO auginimo jų teritorijoje po to, kai buvo teisėtai 
išduotas leidimas GMO pateikti ES rinkai.“ Pasiūlymo 6 konstatuojamojoje dalyje 
pabrėžiama: „Tokiomis aplinkybėmis ir vadovaujantis subsidiarumo principu tikslinga 
valstybėms narėms suteikti daugiau laisvės spręsti, ar jos nori savo teritorijoje auginti GMO 
kultūras, nekeičiant Sąjungos GMO leidimų išdavimo sistemos ir nepriklausomai nuo 
priemonių, kurių valstybės narės turi teisę imtis pagal Direktyvos 2001/18/EB 26a straipsnį, 
kad išvengtų netyčinio GMO atsiradimo kituose produktuose.“ Pasiūlymo 
7 konstatuojamojoje dalyje taip pat pažymima: „Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti priemones, ribojančias arba draudžiančias auginti visus ar konkrečius 
GMO visoje jų teritorijoje arba jos dalyse, ir atitinkamai savo nuožiūra iš dalies keisti šias
priemones visais susijusių GMO leidimo išdavimo, pakartotinio išdavimo arba pašalinimo iš 
rinkos etapais. Ši nuostata turėtų būti taikoma ir genetiškai modifikuotų rūšių sėkloms ir 
augalų dauginamajai medžiagai, pateiktoms rinkai pagal atitinkamus teisės aktus, 
reglamentuojančius sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos pateikimą rinkai, visų pirma 
pagal direktyvas 2002/53/EB ir 2002/55/EB. Priemonės turėtų būti susijusios tik su GMO 
auginimu, bet ne su genetiškai modifikuotų sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos bei 
produktų, kuriuose jų yra, taip pat jų derliaus produktų laisva apyvarta ir importu. Be to, jos 
neturėtų daryti poveikio genetiškai nemodifikuotų rūšių sėklų ir augalų dauginamosios 
medžiagos, kurioje aptikta atsitiktinių ar techniškai neišvengiamų ES leidžiamų naudoti GMO 
pėdsakų, auginimui.“ 9 konstatuojamojoje dalyje teigiama: „Remiantis subsidiarumo 
principu, šio reglamento tikslas nėra suderinti auginimo sąlygas valstybėse narėse, bet 
suteikti valstybėms narėms laisvės pasinaudoti su moksliniu pavojaus sveikatai ir aplinkai 
tyrimu nesusijusiais argumentais ir uždrausti auginti GMO savo teritorijoje.“
26b straipsnio nuostatos būtų taikomos GMO, kuriems leidimas išduotas pagal Direktyvą 
2001/18/EB ir pagal Reglamentą Nr. 1829/2003.

III. Teisingumo Teismo pozicija. Siūlomų priemonių tikslas ir turinys
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Kai kurie principai susiformavo remiantis Teisingumo Teismo praktika. Pirma, atsižvelgiant į 
teisinio pagrindo poveikį esminei kompetencijai ir procedūrai, teisingo teisinio pagrindo 
pasirinkimas yra konstitucinės svarbos klausimas1.

Teisės akto teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti grindžiamas ne atitinkamos institucijos 
įsitikinimais siekiant tam tikro tikslo, o „objektyviais kriterijais, kuriems gali būti taikoma 
teisminė kontrolė“2, pvz., priemonės tikslu ir turiniu3.

IV. Analizė

SESV 114 straipsnis: pradinis teisinis pagrindas

Pagal SESV 114 straipsnį taikant įprastą teisėkūros procedūrą leidžiama nustatyti Bendrijos 
priemones, kurių tikslas – vidaus rinkos sukūrimas ir veikimas. Šis straipsnis turėtų būti 
analizuojamas atsižvelgiant į SESV 26 straipsnį, pagal kurį nustatomas laisvas prekių 
judėjimas – vienas iš esminių vidaus rinkos kūrimo principų. Be to, turėtų būti atkreiptas 
dėmesys į 114 straipsnio 3 dalį, kurioje pažymima, kad taikant su sauga, sveikatos, aplinkos ir 
vartotojų apsauga susijusias priemones reikalaujama užtikrinti „aukšto lygio apsaugą“. 
Remiantis 4–9 dalimis valstybėms narėms leidžiama imtis nacionalinių priemonių, kurios, 
kaip nustatyta pagal SESV 36 straipsnį, reikalingos taikyti pagrįstiems draudimams arba 
apribojimams prekių importo, eksporto ar tranzito srityse, po to, kai patvirtinama derinimo 
priemonė. Todėl 4–9 dalys – svarbi sąlyga siekiant bendro minėtajame straipsnyje išdėstyto 
tikslo skatinti vidaus rinkos kūrimą ir jos veikimą.

Priemonės tikslas ir turinys – užtikrinti valstybėms narėms galimybę remtis kitokiu negu 
mokslinis rizikos sveikatai ir aplinkai vertinimas pagrindu siekiant uždrausti ar apriboti GMO 
auginimą jų teritorijoje. Taigi, remdamosi naujuoju 26d straipsniu, valstybės narės gali 
tvirtinti priemones, skirtas riboti ar drausti GMO, kuriems i) leidimas išduotas pagal šios 
direktyvos C dalies arba Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatas ir kurie sudaryti iš 
genetiškai modifikuotų rūšių, pateiktų į rinką pagal atitinkamus ES teisės aktus, 
reglamentuojančius sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos pateikimą rinkai, auginimą, 
jeigu ii) tenkinamos nurodytos sąlygos: „a) tos priemonės grindžiamos argumentais, 
nesusijusiais su neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, galinčio atsirasti dėl apgalvoto GMO 
išleidimo į aplinką ar pateikimo rinkai, vertinimu ir b) jos atitinka Sutartis.“ Vadinasi, 
remiantis pasiūlymu siekiama išaiškinti esamą teisinį pagrindą, pagal kurį valstybėms narėms 
aiškiai suteikiama veiksmų laisvė, jeigu jos siekia uždrausti ar apriboti GMO auginimą visais 
nesuderintais, t. y. nesusijusiais su neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai vertinimu, atvejais. 
Panašu, kad iš tikrųjų vadovaujantis pasiūlymu nesiekiama nieko kito, išskyrus tikslą 
užtikrinti tam tikrą šiuo metu galiojančios centralizuotos leidimų GMO išdavimo sistemos 
lankstumą. Todėl Komisijos pasirinktas teisinis pagrindas teisingas.

Šiai išvadai neturėjo įtakos tai, kad Komisijos pasiūlymo pridėtinė vertė atrodo abejotina, nes 
                                               
1 Nuomonė 2/00, Kartachenos protokolas, 2001 m. rink., p. I-9713, 5 punktas. Byla C-370/07 Komisija prieš 
Tarybą, 2009 m. rink., p. I-8917, 46–49 punktai. Nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos 
paslaugomis, 2009 m. rink. p. I-11129, 110 punktas.
2 Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m. rink., p. 1493, 11 punktas.
3 Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991 m. rink., p. I-2867, 10 punktas.
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įžvelgiama, kad praktinis 26b straipsnio poveikis ribotas. Šiuo požiūriu susidomėjimą kelia 
šio straipsnio b punkto nuoroda į sutartis. Atidėjus į šalį akivaizdų klausimą dėl to, ar 
Sąjungos arba valstybių narių patvirtintos priemonės atitinka sutartis, panašu, kad ši nuostata 
– aiški nuoroda į SESV 114 straipsnio 4–9 dalis ir į SESV 36 straipsnį. Išsamią GMO 
auginimo ribojimo ar draudimo analizę savo nuomonėje (13–23 dalys) pateikė Parlamento 
teisės tarnyba. Pakanka pasakyti, jog panašu, kad šiuo atveju valstybės narės neturi daug 
galimybių imtis ribojamųjų priemonių kitu pagrindu.

Nors neatrodo, kad tai neabejotinas Sąjungos kompetencijos atsisakymo atvejis, 114 straipsnis 
vis tiek būtų tinkamas teisinis pagrindas, taip pat ir tuo atveju, jei pasiūlymas būtų laikomas 
derinimo atsisakymo priemone1. Ypač sunku pritarti argumentui, kad atsisakyti derinimo 
pagal SESV 114 straipsnį galima tik jeigu dalinio pakeitimo, kuriuo siekiama atsisakyti 
derinimo, tikslas būtų gerinti vidaus rinkos veikimą. Remiantis 114 straipsniu Sąjungos teisės 
aktų leidėjui suteikiama kompetencija nustatyti derinimo priemones, skirtas užtikrinti 
sklandžiai vidaus rinkos veiklai, ir atitinkamai suderinti priemones, kurių jau imtasi 
atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybes; tai gali būti daroma skatinant didesnį arba mažesnį 
jau pasiektą suderinimą arba netgi panaikinant derinimo priemonę. SESV 114 straipsnis turi 
būti interpretuojamas atsižvelgiant į SESV 2 straipsnio 2 dalį, kurioje aiškiai pažymima, kad: 
„Kai Sutartys konkrečioje srityje suteikia Sąjungai kompetenciją, kurią ji dalijasi su 
valstybėmis narėmis, Sąjunga ir valstybės narės gali toje srityje priimti teisiškai privalomus 
aktus. Valstybės narės naudojasi savo kompetencija tiek, kiek Sąjunga nepasinaudojo savo 
kompetencija. Valstybės narės vėl naudojasi savo kompetencija tiek, kiek Sąjunga 
nusprendė nesinaudoti savo kompetencija.“ Generalinis advokatas Poiares Maduro savo 
nuomonėje dėl bylos „Vodafone“ pažymėjo, kad „95 straipsnis iš tikrųjų gali būti ne tik 
reguliavimą mažinančių, bet ir stiprinančių priemonių pagrindas“2, o Teisingumo Teismas, 
nagrinėdamas tą pačią bylą, pažymėjo: „Tais atvejais, kai EB 95 straipsniu pagrįstu aktu jau 
panaikintos visos prekybos kliūtys jo suderintoje srityje, nepanaikinama Bendrijos teisės aktų 
leidėjo galimybė adaptuoti šį aktą, kad būtų atsižvelgta į pasikeitusias aplinkybes arba žinių 
raidą, atsižvelgiant į jam tenkančią pareigą užtikrinti Sutartimi pripažintus bendruosius 
interesus“3.

192 straipsnis kaip teisinis pagrindas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešėja siūlo vadovautis SESV 
192 straipsniu kaip tinkamu teisiniu pagrindu, nes: „Kadangi valstybės narės atsižvelgia į 
veiksnius, susijusius su floros ir faunos apsauga, žemės naudojimu ar miestų ir kaimų 
planavimu – sritimis, kuriose jos ir toliau turi daug galių – šio reglamento teisinis pagrindas 
turėtų būti Sutarties 192 straipsnis.

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 
                                               
1 Taip savo nuomonėje, kurioje užginčijamas SESV 114 straipsnio, kaip priimtino teisinio pagrindo, 
tinkamumas, pažymėjo Tarybos teisės tarnyba. Parlamento teisės tarnybos nuomonė priešinga (žr. šios 
nuomonės 12 dalį).
2 Nuomonė byloje C-58/08 Vodafone ir kiti, 2010 m., dar nepranešta, 9 dalis.
3 Byla C-58/08 Vodafone ir kiti, 2010 m., dar nepranešta, 34 dalis.
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kiekybiniam vandens išteklių valdymui ir žemės naudojimui) pagal specialią teisėkūros 
procedūrą. Pakeitime nepaaiškinama, kuria 192 straipsnio dalimi turėtų būti tinkama 
vadovautis.

Atsižvelgiant į pasiūlymą atrodytų, kad labiau tinkama galėtų būti laikoma 192 straipsnio 
1 dalis. 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 tikslai.“ Kaip jau minėta, 
pasiūlymo tikslas – užtikrinti valstybėms narėms galimybę remtis kitokiu negu mokslinis 
rizikos sveikatai ir aplinkai vertinimas pagrindu siekiant uždrausti ar apriboti GMO auginimą 
jų teritorijoje. Todėl aišku, kad remiantis pasiūlymu nesiekiama jokių SESV 191 straipsnyje 
nurodytų tikslų. Priešingai, pasiūlymo tikslas – leisti valstybėms narėms, siekiančioms riboti 
ar uždrausti GMO auginimą savo teritorijoje remtis argumentais, kurie aprėptų daugiau negu 
su aplinkos ar žmonių sveikatos apsauga susiję klausimai. Taigi, žvelgiant į pradinį Komisijos 
pasiūlymą, daroma išvada, kad remiantis juo nepateisinamas SESV 192 straipsnio, kaip 
teisinio pagrindo, naudojimas.

Nežiūrint į tai, pranešėja pateikė keletą pakeitimų. Panašu, kad norint juos patvirtinti gali 
prireikti keisti teisinį pagrindą. Pernelyg nesigilinant į patį pranešimo projektą, ypatingas 
dėmesys turėtų būti skirtas 8 pakeitimui, kuris pateiktas toliau.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
Direktyva 2001/18/EB papildoma šiuo 
straipsniu:

1) Įterpiamas šis straipsnis:

„26b straipsnis „26b straipsnis

Auginimas Auginimas
Valstybės narės gali priimti priemones, 
ribojančias ar draudžiančias visoje 
teritorijoje ar jos dalyje auginti visus ar 
konkrečius GMO, kurių leidimas išduotas 
pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir kurie 
sudaryti iš genetiškai modifikuotų rūšių 
augalų, pateiktų rinkai pagal atitinkamus 
ES teisės aktus, reglamentuojančius sėklų 
ir augalų dauginamosios medžiagos 

Valstybės narės gali priimti priemones, 
ribojančias ar draudžiančias visoje 
teritorijoje ar jos dalyje auginti visus ar 
konkrečius GMO, kurių leidimas išduotas 
pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir kurie 
sudaryti iš genetiškai modifikuotų rūšių 
augalų, pateiktų rinkai pagal atitinkamus 
Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 
sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos 
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pateikimą rinkai, jeigu: pateikimą rinkai, jeigu:
a) tos priemonės grindžiamos argumentais, 
nesusijusiais su neigiamo poveikio 
sveikatai ir aplinkai, galinčio atsirasti dėl 
apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai, vertinimu

a) tos priemonės grindžiamos:

i) argumentais, kurie susiję su poveikiu
aplinkai, galinčiu atsirasti dėl apgalvoto 
GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai, kitu nei poveikis aplinkai, kuris 
tiriamas pagal šios direktyvos C dalį 
atliekant neigiamo poveikio aplinkai 
įvertinimą arba
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ii) duomenų apie galimą neigiamą GMO 
išleidimo į aplinką poveikį valstybės narės 
teritorijai arba biologinei įvairovei 
nebuvimu arba nepakankamumu arba
iii) kitais argumentais, kurie, be kita ko, 
gali apimti žemės ūkio metodų pokyčius, 
žemėnaudą, miestų ir kaimo vietovių 
planavimą, socialinius ir ekonominius 
padarinius ar kitus pagrįstus veiksnius

ir ir
b) jos atitinka Sutartis. b) jos atitinka Sutartis.

Nukrypstant nuo Direktyvos 98/34/EB, 
valstybės narės, pagal šį straipsnį 
ketinančios nustatyti pagrįstas priemones 
valstybės narės prieš mėnesį iki šių 
priemonių priėmimo informaciniais tikslais 
apie jas praneša kitoms valstybėms narėms 
ir Komisijai.“

Nukrypstant nuo Direktyvos 98/34/EB, 
valstybės narės, pagal šį straipsnį 
ketinančios nustatyti pagrįstas priemones 
valstybės narės prieš mėnesį iki šių 
priemonių priėmimo informaciniais tikslais 
apie jas praneša kitoms valstybėms narėms 
ir Komisijai.“

Šio pakeitimo pagrindime pranešėja rašo: „Bendrijos mastu atliekamas pavojaus vertinimas 
neturi būti visaapimantis. Be to, duomenų apie galimą neigiamą GMO išleidimo į aplinką 
poveikį tam tikroms valstybių narių priimančiosioms ekosistemoms arba aplinkoms turėtų būti 
pakankama priežastis, kad valstybei narei galėtų būti leista uždrausti auginti atitinkamus 
GMO. Valstybės narės turėtų taip pat turėti teisę nurodyti kitus veiksnius, kurie gali būti 
susiję (arba ne) su poveikiu aplinkai.“

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pakeitimu iš esmės išplečiamas pagrindas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės gali apriboti arba uždrausti GMO auginimą, nes į jį įtrauktos su aplinkos 
apsauga susijusios priežastys, galima sakyti, kad remiantis šiuo pakeitimu koreguojamas 
pasiūlymo tikslas. Išties, remiantis visais pranešėjos pateiktais pakeitimais siekiama 
valstybėms narėms užtikrinti labai konkretų pagrindą ir galimybes apriboti GMO auginimą. 
Be to, juose nurodoma į sąlygas, susijusias su aplinka, taip pat su jos išsaugojimu ir apsauga, 
pvz., į galimą neigiamą poveikį ekosistemai, žemėnaudos pokyčius, floros ir faunos apsaugą 
ir t. t. Šiandien valstybės narės, nenorinčios savo teritorijoje leisti auginti GMO, stengiasi 
remtis etiniais argumentais, tiesa, juos gana sunku ginti Teisingumo Teisme1. Kaip savo 
teisinėje nuomonėje pažymėjo Parlamento teisės tarnyba, Komisijos pasiūlytas dalinis 
direktyvos (t. y. naujojo 26b straipsnio) pakeitimas neatneš jokių esminių dabartinės leidimų 
auginti GMO išdavimo sistemos pakeitimų. Atsižvelgiant į tai, kad prieš GMO auginimą 
nukreipti argumentai grindžiami būtent su aplinkos apsauga susijusiomis priežastimis, 
tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas, kaip siūloma pranešėjos pakeitimuose, turėtų būti 
SESV 192 straipsnio 1 dalis. Taip pat svarbu pažymėti, jog panašu, kad GMO išleidimo į 

                                               
1 C-165/08 Komisija prieš Lenkijos Respubliką 2009 m. rink., p. I-6843.
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Sąjungos aplinką priemonės, grindžiamos su vidaus rinka susijusiais argumentais, 
netinkamos. Pirmiausia, GMO negali būti vertinami taip pat, kaip bet kuris kitas produktas, 
kadangi tai gyvi, veistis ir daugintis galintys organizmai, antra, jie daro poveikį gamybos 
sistemoms ir ekosistemoms, kurios Sąjungoje labai skiriasi.

Išvada

Atsižvelgiant į pranešėjos pateiktus pasiūlymo pakeitimus, teisingu teisiniu pagrindu laikoma 
SESV 192 straipsnio 1 dalis.

Taigi savo 2011 m. kovo 22 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas 9 nariams pritarus ir 
8 balsavus prieš1 nusprendė rekomenduoti, kad pasiūlymas būtų grindžiamas SESV 
192 straipsnio 1 dalimi.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Luigi Berlinguer (pirmininko 
pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (pranešėja), 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, 
Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, 
Sajjad Karim.


