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2015 m. birželio 11 d. laišku Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas kreipėsi į Teisės reikalų 

komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalį prašydamas apsvarstyti pirmiau 

minėto pasiūlymo teisinio pagrindo tinkamumą. 

Komisijos pasiūlymo tikslas – reglamentuoti vaistinių pašarų gamybą, pateikimą rinkai ir 

naudojimą bei panaikinti 1990 m. kovo 26 d. Tarybos direktyvą 90/167/EEB, nustatančią 

gydomųjų pašarų paruošimo, pateikimo į rinką ir naudojimo Bendrijoje sąlygas1. 

 

Komisija savo pasiūlymo teisiniu pagrindu siūlo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(SESV) 43 straipsnį, susijusį su bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimu, ir SESV 

168 straipsnio 4 dalies b punktą, susijusį su priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, 

kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą, priėmimu. 

 

Už bylą atsakinga Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešėja C. E. Aguilera ketina 

pateikti pakeitimą ir jame nurodyti, kad reglamento teisinis pagrindas yra SESV 43 straipsnio 

2 dalis, o ne visas SESV 43 straipsnis. Kitas reglamento teisinis pagrindas – SESV 

168 straipsnio 4 dalies b punktas – jos pakeitime liktų nepakeistas. Atsižvelgdamas į tai, 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas kreipiasi į Teisės reikalų komitetą dėl nuomonės, ar 

toks pasiūlymo teisinio pagrindo koregavimas būtų tinkamas. 

 

I. Bendrosios aplinkybės 

 

Iki šiol vaistiniai pašarai, skirti ūkinių gyvūnų ligoms gydyti, buvo reglamentuojami pagal 

1990 m. kovo 26 d. Direktyvą 90/167/EEB, nustatančią gydomųjų pašarų paruošimo, 

pateikimo į rinką ir naudojimo Bendrijoje sąlygas. Ši direktyva buvo priimta dar prieš 

sukuriant vidaus rinką ir iš esmės niekada nebuvo peržiūrėta. Šį teisinį dokumentą į 

nacionalinę teisę perkėlusios valstybės narės galėjo savo nuožiūra aiškinti ir įgyvendinti jos 

nuostatas. Pasak Komisijos, dėl šio lankstumo kilo tam tikrų problemų: direktyvoje 

nenurodoma, kokie standartai turėtų būti taikomi tvirtinant augalus arba priimtinus vaistinių 

pašarų gamybos metodus; neaišku, ar tie standartai turėtų būti pagrįsti technologijomis, ar 

rezultatais; joje nepateikti vienalytiškumo kriterijai; nieko nesakoma apie vaistinių pašarų 

pernašą iš vienos partijos į kitą, apie ypatingą vaistinių pašarų ženklinimą ir vaistinius pašarus 

augintiniams, be to, aiškiai neapibrėžta, ar pašarai gamybos įmonėje gali būti gaminami prieš 

gaunant receptą, taigi valstybės narės galėjo visa tai aiškinti skirtingai. Maža to, Komisijos 

nuomone, remiantis šiuo metu galiojančiu teisės aktu, dabartiniai jo įgyvendinimo valstybėse 

narėse neatitikimai greičiausiai nusistovėtų su visam, taigi nebūtų sudaromos vienodos 

sąlygos profesionaliems veiklos vykdytojams bendrojoje rinkoje. 

 

Taigi šio pasiūlymo tikslas – atnaujinti esamus teisės aktus dėl vaistinių pašarų panaikinant 

Direktyvą 90/167/EEB, kartu aukšto lygmens saugos požiūriu suderinant vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų gamybą, rinkodarą ir naudojimą Europos Sąjungoje. Parengus reglamentą 

bus galima vykdyti išankstinę vaistinių pašarų gamybą, jų mobilų maišymą ir maišymą ūkyje 

bei nustatyti šių schemų parametrus. Pasiūlymo projekto nuostatos apima ūkyje nepanaudotų 

vaistinių pašarų naikinimo priemones. Bus apibrėžti ES masto apribojimai, taikytini 

veterinarinių vaistų pašaruose pernašai, kurie turėtų būti suderinami atsižvelgiant į skirtingų 

tipų veikliųjų medžiagų grėsmės gyvūnams ir žmonėms vertinimą. 

 

                                                 
1 OL L 92, 1990 4 7, p. 42–48. 
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II. Susiję Sutarties straipsniai 

 

Siūlomi šio pasiūlymo teisiniai pagrindai yra SESV 43 straipsnis ir 168 straipsnio 4 dalies 

b punktas. 

 

SESV 43 straipsnis (2 dalis pabraukta papildomai): 

 

43 straipsnis 

(EB sutarties ex 37 straipsnis) 

 

1. Komisija pateikia pasiūlymus dėl bendros žemės ūkio politikos kūrimo ir įgyvendinimo, 

įskaitant nacionalinių rinkų organizavimo būdų pakeitimą viena iš 40 straipsnio 1 dalyje 

numatytų bendrų organizavimo formų ir šioje Sutarties antraštinėje dalyje minimų priemonių 

įgyvendinimą. 

Šiuose pasiūlymuose turi būti deramai atsižvelgta į šioje Sutarties antraštinėje dalyje keliamų 

žemės ūkio klausimų tarpusavio priklausomybę. 

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. 

3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl kainų, rinkliavų, 

pagalbos ir kiekybinių apribojimų nustatymo bei žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis nacionalines rinkos organizavimo formas 

galima pakeisti bendra organizavimo forma, numatyta 40 straipsnio 1 dalyje, jeigu: 

a) bendra organizavimo forma valstybėms narėms, kurios nepritaria šiai priemonei ir kurios 

atitinkamai produkcijai turi savą organizavimo formą, suteikia lygiavertes atitinkamų 

gamintojų užimtumo ir gyvenimo lygio garantijas atsižvelgiant į galimus pertvarkymus ir į 

specializaciją, kurios ilgainiui prireiks; 

b) tokia organizavimo forma garantuoja Sąjungoje prekybos sąlygas, panašias į esamas 

nacionalinėje rinkoje. 

5. Jei bendra tam tikrų žaliavų organizavimo forma yra nustatoma anksčiau negu bendra 

atitinkamų perdirbtų produktų organizavimo forma, žaliavos, naudojamos perdirbtiems 

produktams, kurie yra skirti eksportui į trečiąsias šalis, gali būti importuojamos į Sąjungą iš 

kitur. 

 

Remiantis SESV 40 straipsnio 1 dalimi, „[k]ad būtų pasiekti 39 straipsnyje nurodyti tikslai“, 

nustatoma tam tikra bendra žemės ūkio rinkų organizavimo forma. 

 

SESV 39 straipsnis: 

 

39 straipsnis 

(EB sutarties ex 33 straipsnis) 
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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. 

 

2. Kuriant bendrą žemės ūkio politiką ir numatant konkrečius jos įgyvendinimo būdus, 

atsižvelgiama į: 

 

a) žemės ūkio veiklos savitumą, kuris priklauso nuo žemės ūkio socialinės struktūros ir nuo 

struktūrinių bei gamtinių įvairių žemės ūkio regionų skirtumų; 

 

b) tai, kad atitinkami pokyčiai turi vykti palaipsniui; 

 

c) tai, kad žemės ūkis valstybėse narėse yra glaudžiai susijęs su visa ekonomika. 

 

168 straipsnio 4 dalies b punktas: 

 

168 straipsnio 4 dalies b punktas 

(EB sutarties ex 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; 

 

(...) 

 

 

III. Su teisiniu pagrindu susijusi teismų praktika 

 

Teisinio pagrindo pasirinkimas svarbus, kadangi Sąjunga konstituciškai grindžiama 

kompetencijos suteikimo principu, o jos institucijos gali veikti tik vadovaudamosi įgaliojimu, 
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kuris joms numatytas Sutartimi1. 

 

Remiantis Teismo praktika susiformavo konkretūs teisinio pagrindo pasirinkimo principai. 

Pirma, atsižvelgiant į tai, kaip teisinis pagrindas gali paveikti esminę kompetenciją ir 

procedūrą, teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos reikalas2. Antra, 

renkantis ES dokumento teisinį pagrindą turi būti remiamasi objektyviais veiksniais, kuriems 

galėtų būti taikoma teisminė priežiūra. Tai pirmiausia apima to dokumento tikslą ir turinį3. 

Tai, kad institucija pageidauja visapusiškai dalyvauti priimant atitinkamą dokumentą, darbas, 

atliekamas atsižvelgiant į kitus dokumentu numatytų veiksmų sferos aspektus, ir dokumento 

priėmimo kontekstas yra nesvarbu4. 

 

Taigi pasirinkus neteisingą teisinį pagrindą atitinkamas teisės aktas gali būti anuliuotas5. 

 

Atvejais, kai pasirenkami keli teisiniai pagrindai, dokumentas išnagrinėjamas ir, paaiškėjus, 

kad juo siekiama dvejopo tikslo arba kad jį sudaro du komponentai, iš kurių vienas laikytinas 

pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis, tas dokumentas 

turi būti grindžiamas vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba 

vyraujančiam tikslui ar komponentui pagrįsti6. Kita vertus, jei dokumentas apima keletą 

lygiaverčių tikslų ar komponentų, kurie neatsiejami vienas nuo kito ir nė vienas iš jų kito 

atžvilgiu nėra antraeilės reikšmės arba netiesioginis, jis turi būti grindžiama keliomis 

atitinkamomis Sutarties nuostatomis7. 

 

Remtis dvigubu teisiniu pagrindu neįmanoma tada, kai kiekvienam teisiniam pagrindui 

numatytos procedūros tarpusavyje nesuderinamos arba kai vadovaujantis dviem teisiniais 

pagrindais gali būti pažeistos Parlamento teisės8. 

 

IV. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys 

 

Siūlomo reglamento taikymo sritis apima maistiniams gyvūnams ir augintiniams skirtų 

vaistinių pašarų gamybą, pateikimą rinkai ir naudojimą Europos Sąjungoje9. Pasiūlymo 

                                                 
1 Nuomonės 2/00 dėl Kartagenos protokolo [2001], Rink. p. I–9713, 3 punktas; Nuomonės 1/08 dėl Bendrojo 

susitarimo dėl prekybos paslaugomis [2009], Rink. p. I–01255, 110 punktas. 
2 Nuomonės 2/00 dėl Kartagenos protokolo [2001], Rink. p. I–9713, 5 punktas; Sprendimo Komisija prieš 

Tarybą, C-370/07, [2009], Rink. p. I-08917, 46–49 punktai; Nuomonės 1/08 dėl Bendrojo susitarimo dėl 

prekybos paslaugomis [2009], Rink. p. I–01255, 110 punktas. 
3 Sprendimo Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, C-411/06, [2009], Rink. p. I-7585, 45 punktas ir jame 

cituojama teismų praktika; Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, C-130/10, [2012], Rink., 42 punktas ir jame 

cituojama teismų praktik). 
4 Sprendimo Komisija prieš Tarybą, C-269/97, [2000], Rink. p. I-2257, 44 punktas. 
5 Nuomonės 2/00 dėl Kartagenos protokolo, [2001], Rink. p. I–9713, 5 punktas. 
6 Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, C-42/97, [1999], Rink. p. I-868, 39–40 punktai; Sprendimo Ispanija 

prieš Tarybą, C-36/98, [2001], Rink. p. I-779, 59 punktas; Sprendimo Komisija prieš Tarybą, C-211/01, [2003], 

Rink. p. I-8913, 39 punktas. 
7 Sprendimo Komisija prieš Tarybą, C-165/87, [1988 m.], Rink. p. 5545, 11 punktas; Sprendimo Komisija prieš 

Europos Parlamentą ir Tarybą, C-178/03, [2006], Rink. p. I-107, 43–56 punktai. 
8 Sprendimo Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, C-178/03, [2006], Rink. p. I-107, 57 punktas; 

Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą sujungtose bylose C-164/97 ir C-165/97, [1999], Rink. p. I-1139, 

14 punktas; Sprendimo Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), C-300/89, [1991], Rink. p. I-2867, 17–

25 punktai; Sprendimo Komisija prieš Tarybą („Netiesioginių mokesčių išieškojimas“), C-338/01, [2004], Rink. 

p. I-4829, 57 punktas. 
9 Reglamentas nebūtų taikomas veterinariniams vaistams, kurie naudojami kaip vaistinių pašarų vaistinės 



 

PE549.334v03-00 6/9 RR\1091133LT.docx 

LT 

2 konstatuojamoje dalyje pažymima: „gyvulininkystė Sąjungos žemės ūkyje užima labai 

svarbią vietą. Vaistiniams pašarams taikomos taisyklės turi didelio poveikio gyvūnų, įskaitant 

nemaistinius gyvūnus, laikymui ir auginimui, taip pat gyvūninių produktų gamybai“. 

 

Priėmus reglamentą, būtų panaikinta Tarybos direktyva 90/167/EEB. Pasiūlymo 

4 konstatuojamojoje dalyje pažymima: „iš patirties taikant Direktyvą 90/167/EEB matyti, kad, 

norint sustiprinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir aiškiai suteikti ir pagerinti galimybę 

nemaistinius gyvūnus gydyti vaistiniais pašarais, reikia imtis papildomų priemonių“. 

 

Atsižvelgiant į tai, pasiūlymo aiškinamajame memorandume pažymima: „[p]eržiūrint 

vaistinių pašarų taisykles siekiama suderinti vaistinių pašarų ir tarpinių produktų gamybą, 

rinkodarą ir naudojimą ES užtikrinant aukštą saugos lygį ir atsižvelgti į šioje srityje padarytą 

technikos pažangą“. Be to, pabrėžiama, kad „dėl šio galiojančio teisės akto veikiausiai tik 

padaugėtų skirtingo jo įgyvendinimo valstybėse narėse atvejų. Taigi, bendrojoje rinkoje 

sudaromos nevienodos sąlygos profesionaliesiems veiklos vykdytojams. Reikia suderinti 

teisės aktų įgyvendinimą, sumažinti finansinę ir administracinę naštą ir remti inovacijas“. 

 

Savo ruožtu, pasiūlymo 24 konstatuojamojoje dalyje, kurioje pirmiausia aptariami 

subsidiarumo ir proporcingumo klausimai, nuosekliai išvardijami reglamento tikslai, t. y. 

aukšto žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos lygio užtikrinimas, tinkamos informacijos 

naudotojams teikimas ir veiksmingas vidaus rinkos veikimo stiprinimas. 

 

Reglamente nustatomos vaistinių pašarų gamybos, sudėties, pateikimo rinkai ir naudojimo 

taisyklės. Taikomi Reglamentu (EB) Nr. 183/20051 nustatyti bendrieji gamybos reikalavimai. 

Siūlomo reglamento 4 straipsnyje ūkio subjektams, vykdantiems veiklą vaistinių pašarų 

srityje, nustatomas įpareigojimas įgyvendinti ir taikyti nuolatinę rašytinę procedūrą, pagrįstą 

rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema. Be to, remiantis 5 straipsniu, 

vaistinius pašarus galima gaminti tik iš veterinarinių vaistų, kuriems leidimas juos naudoti 

išduotas pagal teisės aktais dėl veterinarinių vaistų nustatytas sąlygas2. 

 

Reglamente taip pat nustatomos vienalyčio veterinarinių vaistų įterpimo į pašarus taisyklės ir 

reikalavimai, būtini norint išvengti veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų pernašos į 

netikslinius pašarus. Jis taip pat apima išankstinės vaistinių pašarų gamybos, ženklinimo ir 

pakavimo taisykles. Pasiūlymo 12–14 straipsniais reglamentuojamas pašarų ūkio subjektų 

patvirtinimas ir nustatomos taisyklės, kuriomis ūkio subjektai turi vadovautis, kad galėtų 

gaminti vaistinius pašarus. 

 

Siūlomo reglamento 15–17 straipsniais nustatomos konkrečios su receptais, jų galiojimu, 

vaistinio pašaro, kurio sudėtyje yra antimikrobinių medžiagų, naudojimu maistiniams 

gyvūnams ir kiekiu, būtinu gyvūnams vaistiniais pašarais gydyti, susijusios taisyklės. 

Vaistinių pašarų gamintojai, platintojai ir naudotojai privalo kasdien atnaujinti registrus, kad 

užtikrintų veiksmingą vaistinių pašarų atsekamumą. Kalbant apie veterinarinius vaistus, 

kuriuos naudoti leidimai išduodami nacionaliniu lygmeniu, pagal siūlomą reglamentą 

nustatomos Sąjungos vidaus taisyklės, taikytinos prekybai vaistiniais pašarais, kad būtų 

                                                                                                                                                         
sudedamosios dalys, kadangi jie reglamentuojami specialiais teisės aktais dėl veterinarinių vaistų. 
1 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų 

higienos reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1–22). 
2 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, 

reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1–66). 
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išvengta konkurencijos iškraipymų. 

 

Pasiūlymu valstybės narės taip pat įpareigojamos nustatyti sankcijų, taikytinų pažeidus šio 

reglamento nuostatas, taisykles ir imtis visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. 

 

 

V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas  

 

Atsižvelgdamas į tai, kad šio pasiūlymo tikslas ir esmė – reglamentu suderinti vaistinių 

pašarų, kurie paprastai naudojami gyvūnų ligoms didelėse gyvūnų grupėse gydyti, gamybą, 

rinkodarą ir naudojimą, siekiant užtikrinti žmonių ir gyvūnų sveikatos aukšto lygio apsaugą, 

teikti tinkamą informaciją naudotojams ir stiprinti veiksmingą vidaus rinkos žemės ūkio 

srityje veikimą, SESV 43 straipsnis ir 168 straipsnio 4 dalie b punktas yra tinkamas 

reglamento teisinis pagrindas. 

 

Kalbant apie SESV 43 straipsnį, vertėtų pažymėti, kad, remiantis nusistovėjusia Teisingumo 

Teismo praktika, šis straipsnis yra tinkamas bet kurio teisės akto, kuris susijęs su Sutarties 

I priede išvardytų žemės ūkio produktų gamyba ir rinkodara ir kuriuo prisidedama prie vieno 

ar kelių Sutarties 39 straipsnyje išvardytų bendros žemė ūkio politikos tikslų siekio, teisinis 

pagrindas. Šia prasme yra tvirtai nusistovėjusi tokia teismų praktika, kad, jei teisės aktas yra 

esminė priemonė žemės ūkio našumui didinti (šis tikslas nustatytas Sutarties 39 straipsnio 

1 dalyje), jis turi būti priimamas remiantis Sutarties 43 straipsniu net ir tada, kai jį iš esmės 

taikant I priede nurodytiems produktams, jis atsitiktinai apima ir kitus, į minėtąjį priedą 

neįtrauktus produktus1. 

 

Siūlomu reglamentu siekiama padėti siekti SESV 39 straipsnyje išvardytų bendros žemės ūkio 

politikos tikslų, t. y. 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 ir e) užtikrinti vartotojams priimtinas 

tiekiamos produkcijos kainas. 

 

SESV 43 straipsnį sudaro penkios dalys, iš kurių dvi yra teisiniai pagrindai. Remiantis 

                                                 
1 Sprendimas Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją, C-

180/96, [1998], Rink. p. I-02265, ir jame cituojama teismų praktika); Sprendimo Europos Bendrijų Komisija 

prieš Europos Bendrijų Tarybą, C-11/88, [1989], Rink. p. 3799, 15 punktas  paskelbta santrauka, kurioje 

pažymima, kad Sutarties 43 straipsnis yra tinkamas bet kurio teisės akto, susijusio su Sutarties II priede išvardytų 

žemės ūkio produktų gamyba ir rinkodara, kuriuo prisidedama prie vieno ar kelių Sutarties 39 straipsnyje 

išvardytų bendros žemės ūkio politikos tikslų siekio, teisinis pagrindas. Net kai vadovaujantis tokiu teisės aktu 

siekiama ir žemės ūkio politikos, ir kitų tikslų, kurių, nesant konkrečių nuostatų, siekiama pagal Sutarties 

100 straipsnį, jis gali apimti nacionalinės teisės nuostatų pastarojoje srityje derinimą be būtinybės remtis 

100 straipsniu. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 38 straipsnio 2 dalį viršenybė suteikiama konkrečioms 

žemės ūkio srities nuostatoms, o ne bendrosioms nuostatoms, susijusioms su bendrosios rinkos sukūrimu, 

100 straipsnis negali būti pagrindas 43 straipsnio taikymo sričiai apriboti (žr. 1988 m. vasario 23 d. Sprendimus 

Jungtinė Karalystė prieš Tarybą (bylos 68/86 ir 131/86, [1988], Rink. p. 855 ir 905)). Nors Direktyvoje 87/519, 

kuria iš dalies keičiama Direktyva 74/63 dėl nepageidaujamų medžiagų ir produktų gyvūnų mityboje, atsitiktinai 

gali būti minimi tam tikri į II priedą neįtraukti produktai, iš esmės ji taikoma tame priede išvardytiems 

produktams. Be to, tai esminis veiksnys norint didinti žemės ūkio našumą, t. y. siekti tikslo, kuris apibrėžtas 

Sutarties 39 straipsnio 1 dalies a punkte. 
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minėtojo straipsnio 2 dalimi Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą, įgaliojami nustatyti 40 straipsnio 1 dalyje numatytą bendro žemės ūkio 

rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia bendros žemės ūkio ir žuvininkystės 

politikos tikslams pasiekti. Savo ruožtu, remiantis 3 dalimi Taryba, remdamasi Komisijos 

pasiūlymu, gali tvirtinti priemones dėl kainų, rinkliavų, pagalbos ir kiekybinių apribojimų 

nustatymo bei žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo. 

 

Kaip matyti iš siūlomo reglamento turinio, jis neapima jokių su SESV 43 straipsnio 3 dalimi 

susijusių elementų, taigi ši dalis pasiūlymo tikslais neaktuali. SESV 43 straipsnio 2 dalis 

apima visus į pasiūlymą įtrauktus bendros žemės ūkio politikos aspektus. Todėl būtų tinkama 

teisinį pagrindą koreguoti juo pasirenkant tik SESV 43 straipsnio 2 dalį. Tokią pat išvadą 

padarė ir Parlamento Teisės tarnyba1. 

 

Toliau kalbant apie SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą, iš siūlomo reglamento 

konstatuojamųjų dalių ir turinio matyti, kad juo siekiama saugoti ir visuomenės sveikatą 

priimant priemones veterinarijos ir fitosanitarijos srityse. Siūlomu reglamentu ketinama 

reglamentuoti vaistinių pašarų gamybą, pateikimą rinkai ir naudojimą. Minėtieji vaistiniai 

pašarai turėtų būti gaminami tik naudojant leistinus veterinarinius vaistus, kurių tinkamumas 

turėtų būti užtikrinamas siekiant, kad produktas būtų saugus ir veiksmingas. 

 

Remiantis teismų praktika minėtųjų teisinių pagrindų klausimu, dvejopas teisinis pagrindas 

įmanomas tik užtikrinus, kad priemonė turi keletą neatsiejamų lygiaverčių tikslų ar 

komponentų, kurie neatsiejamai susiję ir vienas kito atžvilgiu nėra antraeilės reikšmės ar 

netiesioginiai. Panašu, kad šio pasiūlymo atveju taip ir yra. Iš esmės galima tvirtinti, kad 

pasiūlymas turi du glaudžiai susijusius pagrindinius tikslus, t. y. užtikrinti žmonių ir gyvūnų 

sveikatos aukšto lygio apsaugą ir stiprinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kurių nė vienas 

neatrodo viršesnis už kitą. 

 

Be to, pagal abi nuostatas numatyta įprasta teisėkūros procedūra, taigi klausimų dėl abiejų 

teisinių pagrindų nesuderinamumo nekiltų. 

 

VI. Išvada ir rekomendacija 

 

2015 m. liepos 15 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas 21 balsu (2 nariai balsavo prieš)2 

nusprendė, kad SESV 43 straipsnio 2 dalis ir 168 straipsnio 4 dalies b punktas yra tinkamas 

pasiūlymo teisinis pagrindas, ir todėl rekomenduoja Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui 

pakeisti nuorodą į SESV 43 straipsnį apsiribojant tik šio straipsnio 2 dalimi. 

                                                 
1 Žr. Teisės tarnybos 2015 m. birželio 19 d. laišką. 
2 Per galutinį balsavimą dalyvavo: pirmininkas Pavel Svoboda, pirmininko pavaduotojas Jean-Marie Cavada, 

pirmininko pavaduotojas Axel Voss, pirmininko pavaduotoja Mady Delvaux, Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, 

Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (pagal 

Darbo tvarkos taisyklių 200 straipsnio 2 dalį balsavo už Jiří Maštálka), Bogdan Brunon Wenta (pagal Darbo 

tvarkos taisyklių 200 straipsnio 2 dalį balsavo už Therese Comodini Cachia). 
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