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Gerb. pirmininke, 

2018 m. vasario 1 d. raštu kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 

straipsnio 2 dalį prašydamas apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo 

tinkamumą. 

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė savo 2018 m. vasario 22 d. posėdyje. 

Pirminis Komisijos pasiūlymas yra grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(SESV) 42 straipsniu, kuris yra susijęs su konkurencija ir valstybės pagalbos taisyklėmis, 

taikomomis žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai, ir SESV 43 straipsnio 2 dalimi dėl 

bendros žemės ūkio politikos ir nuostatų, kurių reikia siekiant šios politikos tikslų, nustatymo.  

Po tarpinstitucinių derybų nuoroda į SESV 42 straipsnio 1 dalį buvo išbraukta, o SESV 43 

straipsnio 2 dalis buvo palikta kaip vienintelis pasiūlymo teisinis pagrindas. Šį pokytį lėmė tai, 

kad iš pasiūlymo buvo išbraukta nuoroda į 20 straipsnio 3 dalį, o tai buvo vienintelė nuostata, 

susijusi su konkurencijos klausimais.  

I. Bendra informacija 

2014 m. kovo 24 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies 

keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios 

kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/20071. Komisija 

savo pasiūlymą pagrindė SESV 42 straipsniu kartu su SESV 43 straipsnio 2 dalimi.  

 

Pastarąjį dešimtmetį ekologiškų produktų rinka dinamiškai plėtojosi dėl smarkiai augančios 

paklausos. Nuo 1999 m. padidėjo ir pasaulinė ekologiškų maisto produktų rinka, ir ekologinei 

gamybai skirtas plotas Europos Sąjungoje. Tačiau tiek vidaus pasiūla, tiek teisinis pagrindas 

atsilieka nuo šios rinkos plėtros. Gamybos taisyklėmis nepakankamai atsižvelgiama į 

kintančius vartotojų bei piliečių prioritetus ir augančius lūkesčius, dabartinės ženklinimo 

taisyklės pernelyg sudėtingos, aptikta kontrolės sistemos ir prekybos režimo trūkumų. Šios 

srities teisės aktai painūs, dėl jų nuostatų patiriama didelė administracinė našta, kuri atgraso 

smulkiuosius ūkininkus nuo prisijungimo prie Sąjungos ekologinės gamybos sistemos. Regis, 

nebėra pagrindo taikyti kai kurių išimčių, kurios buvo reikalingos kuriant sektorių. 

 

Šio pasiūlymo tikslas – patobulinti ekologinės gamybos teisės aktus siekiant pašalinti tvarios 

ekologinės gamybos plėtros kliūtis, sudaryti sąžiningos konkurencijos sąlygas ir užtikrinti 

veiksmingesnį vidaus rinkos veikimą, taip pat išlaikyti ar padidinti vartotojų pasitikėjimą 

ekologiškais produktais. 

 

 

II. Susiję Sutarties straipsniai 

 

Komisijos pasiūlyme kaip teisinis pagrindas nurodomi šie Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo Trečiosios dalies „Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai“ III antraštinės dalies 

„Žemės ūkis ir žuvininkystė“ straipsniai (pabraukta papildomai):  

 

                                                 
1 COM(2014) 180 final. 
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42 straipsnis 

(EB sutarties ex 36 straipsnis) 

 

Konkurencijos taisyklėms skirto skyriaus nuostatos žemės ūkio produktų gamybai ir 

prekybai taikomos tik tokiu mastu, kokį nustato Europos Parlamentas ir Taryba, 

laikydamiesi 43 straipsnio 2 dalies nuostatų bei jose nustatytos tvarkos ir 

atsižvelgdami į 39 straipsnyje išdėstytus tikslus. 

 

[...] 

 

 

43 straipsnis 

(EB sutarties ex 37 straipsnis) 

 

[...] 

 

2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 

pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 

dalyje numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių 

reikia bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti. 

  

[...] 

 

Toliau išdėstytos nuostatos taip pat svarbios analizei: 

 

 

39 straipsnis 

(EB sutarties ex 33 straipsnis) 

 

1. Bendros žemės ūkio politikos tikslai yra šie: 

 

 

a) didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos pažangą bei užtikrinant racionalią 

žemės ūkio gamybos plėtotę ir kuo geresnį gamybos veiksnių, ypač darbo jėgos, 

panaudojimą; 

 

b) tokiu būdu užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo 

lygį, ypač didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines pajamas; 

 

c) stabilizuoti rinkas; 

 

d) garantuoti pakankamą tiekimą; 

 

e) užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas. 

 

[...] 

 

40 straipsnis 

(EB sutarties ex 34 straipsnis) 
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1. Kad būtų pasiekti 39 straipsnyje nurodyti tikslai, nustatoma tam tikra bendra žemės 

ūkio rinkų organizavimo forma. 

 

Atsižvelgiant į produktą, organizavimo formos gali būti šios: 

 

a) bendros konkurencijos taisyklės; 

 

b) privalomas įvairių nacionalinių rinkos organizavimo formų koordinavimas; 

 

c) Europos rinkos organizavimo forma. 

 

[...] 

 

 

Vykstant tarpinstitucinėms deryboms iš siūlomo reglamento teisinio pagrindo buvo išbraukta 

nuoroda į SESV 42 straipsnio pirmą pastraipą.  

 

 

III. Teismų praktika 

 

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 

pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra 

ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“1. Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį 

pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas. Atsižvelgiant į tai, institucijos 

pageidavimas aktyviau dalyvauti priimant atitinkamą priemonę, aplinkybės, kuriomis 

priemonė buvo priimta, ir darbas, kuris buvo atliktas kitose srityse, vykdant atitinkama 

priemone aprėpiamus veiksmus, neturi reikšmės nustatant tinkamą teisinį pagrindą2.  

 

Jei išnagrinėjus atitinkamą teisės aktą paaiškėja, kad juo siekiama dviejų tikslų arba tikslas 

turi dvi sudedamąsias dalis, ir jei vieną iš šių tikslų arba vieną iš šių dalių galima išskirti kaip 

pagrindinį (pagrindinę) ar dominuojantį (dominuojančią), o kitą – tik kaip papildomą, teisės 

aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar 

dominuojantis tikslas arba pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis3.  

Tačiau jeigu nustatoma, kad aktas tuo pat metu siekia kelių tikslų arba jį sudaro kelios 

neatsiejamos sudedamosios dalys, iš kurių nė viena nėra papildoma ir netiesioginė, palyginti 

su likusiomis, – toks aktas turės būti grindžiamas skirtingais atitinkamais teisiniais 

pagrindais4, jei atitinkamiems teisiniams pagrindams nustatytos procedūros suderinamos su 

                                                 
1 1987 m. kovo 26 d. Sprendimo Komisija / Taryba (Bendrieji lengvatiniai tarifai), C-45/86, Rink. p. 1439, 5 

punktas; 2007 m. spalio 23 d. Sprendimas Komisija / Taryba, C-440/05, Rink. p. I-9097; 2009 m. rugsėjo 8 d. 

Sprendimas Komisija / Parlamentas ir Taryba, C-411/06, Rink. p. I-7585. 
2 2000 m. balandžio 4 d. Sprendimo Komisija / Taryba, C-269/97, Rink. p. I-2257, 44 punktas. 
3 2013 m. spalio 22 d. Sprendimo Komisija / Taryba, C-137/12, EU:C:2013:675, 53 punktas; 2012 m. rugsėjo 

6 d. Sprendimo Parlamentas / Taryba, C-490/10, EU:C:2012:525, 45 punktas; 2008 m. lapkričio 6 d. Sprendimo 

Parlamentas / Taryba, C-155/07, Rink. p. I-08103, 34 punktas. 
4 2003 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo Komisija / Taryba, C-211/01, Rink. p. I-08913, 40 punktas; 2006 m. sausio 

10 d. Sprendimo Komisija / Europos Parlamentas ir Taryba, C-178/03, Rink. p. I-107, 43–56 punktai.  
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Europos Parlamento teisėmis ir joms nekenkia1. 

 

IV. Pasiūlymo tikslas ir turinys  

 

Kaip jau minėta, Komisijos pasiūlymo tikslas – patobulinti ekologinės gamybos teisės aktus 

siekiant pašalinti tvarios ekologinės gamybos plėtros kliūtis Sąjungoje, sudaryti ūkininkams ir 

veiklos vykdytojams sąžiningos konkurencijos sąlygas ir užtikrinti veiksmingesnį vidaus 

rinkos veikimą, taip pat išlaikyti ar padidinti vartotojų pasitikėjimą ekologiškais produktais. 

 

Pasiūlymo 1 straipsnyje nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis 

reglamentuojama ekologinė gamyba bei ekologinės gamybos nuorodų ženklinant ir 

reklamuojant produktus naudojimas. Pasiūlymo 4 straipsnyje nustatomi bendrieji tvaraus 

ekologinės gamybos valdymo sistemos principai. 

 

Pasiūlymo 49 konstatuojamojoje dalyje dar kartą pabrėžiama, jog dėl to, kad nėra nustatyta 

konkrečių Sąjungos taisyklių dėl neleidžiamų medžiagų buvimo ekologiškuose produktuose, 

Sąjungos šalyse parengtos skirtingos strategijos. Todėl 51 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, 

jog ūkininkai turi taikyti priemones, kad būtų išvengta taršos neleidžiamais produktais arba 

medžiagomis pavojaus, tačiau net jei tokios priemonės taikomos, ūkininkai savo žemės ūkio 

produktais gali negalėti prekiauti kaip ekologiškais. Tokiais atvejais, pagal SESV 42 straipsnį, 

Komisija valstybėms narėms galėtų leisti skirti nacionalines išmokas patirtoms išlaidoms 

kompensuoti.  

 

Be to, pasiūlymo 20 straipsnio 3 dalyje numatant galimybę nukrypti nuo Reglamento (ES) 

Nr. 1308/20132 211 straipsnio 1 dalies suvienodinti veiksmai, kurių reikia imtis, jei aptinkama 

neleidžiamų produktų arba medžiagų, kad Komisija valstybėms narėms galėtų leisti skirti 

nacionalines išmokas ūkininkų patirtiems nuostoliams kompensuoti tais atvejais, kai 

ūkininkams nebeleidžiama parduoti savo produktų kaip ekologiškų, nes į jų sudėtį netyčia 

pateko neleidžiamų produktų arba medžiagų. Be to, šiems nuotoliams iš dalies arba visiškai 

padengti valstybės narės gali naudoti bendros žemės ūkio politikos priemones. 

 

Tačiau vykstant deryboms Parlamentas ir Taryba susitarė dėl visiškai kitokio požiūrio į taršą. 

Bendrojo ir besąlygiško draudimo ženklinti ir parduoti užterštus produktus kaip ekologiškus 

reglamente nebėra. Taip pat išbraukta nuostata dėl kompensacijos. Atsižvelgiant į tai, kad 

tekste, dėl kurio galutinai susitarta per 2017 m. birželio 28 d. įvykusį 18-ąjį trišalį dialogą, 

nebėra jokios nuostatos dėl valstybės pagalbos, SESV 42 straipsnis nebelaikomas šios 

priemonės teisiniu pagrindu.  

 

 

V. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas 

 

 

SESV 43 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, veikdami pagal 

                                                 
1 1991 m. birželio 11 d. Sprendimo Komisija / Taryba („Titano dioksidas“), C-300/89, Rink. p. I-2867, 17–25 

punktai; 1996 m. gruodžio 3 d. Sprendimas Portugalija / Taryba, C-268/94, Rink. p. I-6177. 
2 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas 

bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) 

Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007. 
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įprastą teisėkūros procedūrą, nustato nuostatas, kurių reikia bendros žemės ūkio politikos 

tikslams pasiekti. Pagal SESV 42 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi 

SESV 43 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, nustato, kokiu mastu Sutarties skyrius, 

kuriame išdėstytos konkurencijos taisyklės, taikomas žemės ūkio produktų gamybai ir 

prekybai. 42 straipsnis kartu su SESV 43 straipsnio 2 dalimi yra vienintelis naudojamas 

teisinis pagrindas.  

 

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, dvigubas teisinis pagrindas yra 

pateisinamas tik tada, kai nagrinėjama priemone siekiama dviejų neatsiejamų tikslų arba ją 

sudaro dvi neatsiejamos sudedamosios dalys, iš kurių nė viena nėra papildoma ir netiesioginė, 

palyginti su likusiomis.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad į pirminį Komisijos pasiūlymą yra įtraukta nuostata dėl valstybės 

pagalbos, nurodant teisinį pagrindą pateikta nuoroda į SESV 42 straipsnį atrodo tinkama. Ir 

atvirkščiai, jei ši nuostata nėra įtraukta į galutinį reglamento tekstą, nurodant teisinį pagrindą 

pateikta nuoroda į SESV 42 straipsnį tampa nepagrįsta.  

 

 

VI. Išvada ir rekomendacija 

 

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę ir iš pirminio Komisijos pasiūlymo išbraukus nuorodą 

į 20 straipsnio 3 dalį, iš reglamento teisinio pagrindo turėtų būti išbraukta nuoroda į SESV 42 

straipsnio pirmą pastraipą. 

  

Savo 2018 m. vasario 22 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas, 22 nariams balsavus už, 

vienbalsiai1 atitinkamai nusprendė rekomenduoti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui 

SESV 43 straipsnio 2 dalį palikti kaip vienintelį pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, teisinį pagrindą. 

Pagarbiai 

Pavel Svoboda 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 

                                                 
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo šie nariai: Jean-Marie Cavada (einantis komiteto pirmininko pareigas), Mady 

Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (pirmininko pavaduotojos), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte 

Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Evelyn Regner, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Norbert Erdős ir Michaela 

Šojdrová (pagal Darbo tvarkos taisyklių 200 straipsnio 2 dalį). 


