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Gerb. Pirmininke,

2007 m. vasario 28 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 35 straipsnio 2 dalį prašydamas apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio 
pagrindo pagrįstumą ir tinkamumą.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2007 m. kovo 20 d. posėdyje.

Atsakingojo komiteto pranešėja A. Westlund siūlo pakeisti pasiūlymo teisinį pagrindą taip: 
vietoj EB sutarties 95 straipsnio nurodyti EB sutarties 95 straipsnį kartu su 175 straipsniu.

Teisinis pagrindas

Visi Bendrijos teisės aktai turi būti teisiškai grindžiami Sutarties (ar kito teisės akto, kurį jie 
įgyvendina) nuostatomis. Teisiniu pagrindu iš esmės (ratione materiae) apibūdinama 
Bendrijos kompetencija ir apibrėžiama, kaip ji turi būti įgyvendinama, t. y. kokios teisinės 
priemonės ar sprendimo priėmimo procedūros turėtų būti taikomos.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Atsižvelgiant į teisinio pagrindo taikymo pasekmes, jo pasirinkimas itin svarbus, ypač 
Parlamentui, kadangi remiantis teisiniu pagrindu apibrėžiama, kokias galias Parlamentas turės 
teisėkūros procese.

Teisingumo Teismo nuomone, teisinio pagrindo parinkimas nėra subjektyvus, „jis turi būti 
paremtas objektyviais veiksniais, kuriuos galima patikrinti teismine tvarka“1, pvz., 
nagrinėjamo teisės akto tikslu ir turiniu2. Be to, lemiamas vaidmuo turėtų tekti pagrindiniam 
teisės instrumento tikslui.3

Vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, bendro pobūdžio Sutarties straipsnis yra 
užtektinai pagrįstas teisinis pagrindas net tuomet, kai nagrinėjamu teisės aktu, be kita ko, 
siekiama nepagrindinės svarbos tikslo, kurio siekiama tam tikrame Sutarties straipsnyje 4.

Tačiau, jei būtų manoma, kad žmonių sveikatos apsaugos ir vidaus rinkos sukūrimo ir 
veikimo tikslai tarp savęs susiję taip glaudžiai, kad nė vienas iš jų nėra antraeilis arba 
netiesioginis kito atžvilgiu, būtų galima remtis dviem teisiniais pagrindais su sąlyga, kad ir 
95 straipsniui, ir 175 straipsnio 1 daliai taikoma ta pati sprendimo priėmimo procedūra 
(bendro sprendimo priėmimo procedūra) 5. 

Atsakingas komitetas siūlo, kad pasiūlymo dėl reglamento teisiniu pagrindu būtų laikomas EB 
sutarties 175 straipsnis6 kartu su 957 straipsniu. 175 straipsnio 1 dalyje pateikiama nuoroda į 

  
1 Byla 45/86, Komisija priey  Tarybą, 1987 m. Rink., p. 1439, 5 punktas.
2 Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991 m. Rink., p. I-287, 10 punktas.
3 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001 m. Rink., p. I-7079, 27 punktas.
4 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001 m. Rink., p. I-7079, 27−28 punktai; 
byla C-491/01, British American Tobacco (Investments) ir Imperial Tobacco, 2002 m. Rink., p. I-11453, 
93−94 punktai.
5 Byla C-165/87, Komisija prieš Tarybą, 1988 m. Rink., p. 5545, 11 punktas.
6 175 straipsnio 1 dalis.
1. Taryba 251 straipsnyje nustatyta tvarka, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei 
Regionų komitetu, sprendžia, kokių veiksmų Bendrijai reikia imtis, kad būtų pasiekti 174 straipsnyje nurodyti 
tikslai.
7 95 straipsnis.
1. Nukrypstant nuo 94 straipsnio ir išskyrus tuos atvejus, kai šioje Sutartyje nustatyta kitaip, 14 straipsnyje 
iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Taryba 251 straipsnyje nurodyta tvarka, 
pasikonsultavusi 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 fiskalin ėms 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 Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo priemonę valstybė narė mano, kad 30 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 Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo priemonę valstybė 
narė mano, kad dėl jos 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 
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šiuos 1741 straipsnyje numatytus tikslus:
− 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.

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas ir turinys bei teisinio pagrindo įvertinimas

1 straipsnyje numatyta:
„1. Šiuo reglamentu nustatoma vienoda maisto priedų, maisto fermentų, maisto kvapiųjų 

medžiagų ir maisto kvapiųjų medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto 
produktuose arba ant jų (toliau – medžiagos), šaltinių įvertinimo ir leidimų suteikimo 
procedūra (toliau – vienoda procedūra), kuria prisidedama prie laisvo šių medžiagų 
judėjimo Bendrijoje.

2. Vienodoje procedūroje apibrėžtos procedūrinės priemonės, taikomos medžiagų, 
kurias leidžiama pateikti į Bendrijos rinką pagal Reglamentus (EB) Nr. XXX/2005, 
(EB) Nr. YYY/2005 ir (EB) Nr. ZZZ/2006 (toliau – maisto sektorių teisės aktai), 
sąrašų atnaujinimui.

3. Kriterijai, kuriais remiantis medžiagos gali būti įtraukiamos į 2 straipsnyje numatytą 
Bendrijos sąrašą, 7 straipsnyje nurodytas reglamento turinys ir, prireikus, su 
vykdomomis procedūromis susijusios pereinamojo laikotarpio nuostatos yra 
nustatytos visuose maisto sektorių teisės aktuose.“

    
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 226 ir 227 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena valstybė narė gali 
tiesiogiai kreiptis į 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 30 straipsnyje nurodytų neekonominių priežasčių imtis laikinų priemonių 
kartu joms taikant Bendrijos kontrolės tvarką.

1 174 straipsnio 1 dalis.
1. Bendrijos 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.
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1, 2 ir 3 konstatuojamosiose dalyse numatyta:

„(1) Laisvas saugių ir sveikų maisto produktų judėjimas yra vienas pagrindinių vidaus 
rinkos aspektų, labai svarbus gyventojų sveikatai bei gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams.

(2) Šgyvendinant Bendrijos politiką, turėtų būti užtikrintas aukštas žmonių gyvenimo ir 
sveikatos lygis.

(3) Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, turi būti įvertintas maisto priedų, fermentų ir 
kvapiųjų medžiagų naudojimo žmonėms skirtame maiste nekenksmingumas prieš 
pateikiant šias medžiagas į Bendrijos rinką.“

Pasiūlymo dėl reglamento turinį galima apibendrinti taip:
I skyrius. Bendrieji principai

Nustatoma vienoda maisto priedų, fermentų, kvapiųjų medžiagų įvertinimo ir leidimų 
suteikimo procedūra. Ši procedūra parengta taip, kad ji būtų paprasta, greita ir veiksminga, 
kartu užtikrinanti gero administravimo ir teisinio saugumo principus. Ji orientuota į leistinų 
medžiagų sąrašo, kurį Komisija turi parengti ir tvarkyti, atnaujinimą remiantis sektorių teisės 
aktuose nurodytais kriterijais.
II skyrius. Vienoda procedūra

Pagal pasiūlytą procedūrą prašymus atnaujinti reikia siųsti Komisijai, prieš tai nesikreipus į 
nacionalinę instituciją. 

Prašymo dokumento rinkinį Komisija perduoda Tarnybai ir valstybėms narėms ir gauna 
Tarnybos nuomonę, kurią ši turi pateikti per šešis mėnesius. Siekiant užtikrinti privalomą 
atnaujinimo priemonių poveikį, pasiūlyme numatoma, kad, jas priimant, reikia naudoti teisinę 
reglamento formą ir remtis komitologijos procedūra.

Atnaujinant sąrašą pagal šį reglamento pasiūlymą, reikia atsižvelgti į kitus atitinkamus 
teisėtus veiksnius. Pradedant sprendimo priėmimo procedūrą, Komisija, veikdama kaip 
rizikos valdytoja, taip pat gali pasiūlyti priemonę, kuri skiriasi nuo Tarnybos atlikto rizikos 
įvertinimo rezultatų. Tokiais atvejais Komisija turi paaiškinti šio skirtumo priežastis. Tai 
atitinka bendruosius Maisto kodekso (Codex Alimentarius) rizikos vertinimo principus.

III skyrius. Švairios nuostatos

Siekiant atsižvelgti į maistui skirtų teisės aktų kiekviename sektoriuje specifiškumą, šiame 
pasiūlyme Komisijai suteikiama teisė, pasikonsultavus su Tarnyba, priimti sprendimus dėl 
įvairių procedūros klausimų ir numatytas tam tikras lankstumas sudėtingais ir opiais atvejais.

Visuomenė turi teisę susipažinti su visa nekonfidencialia informacija.

Numatyta pareiga priimti skubias priemones, jei valstybės narės ar Komisija mano, kad kuri 
nors pagal šį pasiūlymą leidžiama medžiaga kelia didelį pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų 
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sveikatai ar aplinkai.

Aiškinamajame memorandume nurodyta: „Siekdama toliau tobulinti Bendrijos teisės aktus 
remiantis principu „nuo ūkio iki stalo“, Baltojoje knygoje dėl maisto produktų saugos 
Komisija paskelbė ketinimą atnaujinti ir papildyti galiojančius teisės aktus, 
reglamentuojančius maisto priedus ir kvapiąsias medžiagas bei nustatyti specialiąsias 
nuostatas dėl fermentų (Baltosios knygos 11 ir 13 veiksmai). 

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kai kalbama apie maisto priedus, fermentus ir kvapiąsias 
medžiagas, kad vidaus rinkos veiktų tinkamai, tuo pat metu būtų užtikrintas aukštas gyvenimo 
ir žmonių sveikatos apsaugos lygis.

Todėl jame siekiama parengti vienodą, centralizuotą, tinkamą ir skaidrią leidimų suteikimo 
procedūrą, pagrįstą Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnybos) atliktu rizikos 
įvertinimu ir rizikos valdymu, kuriame Komisija ir valstybės narės dalyvauja pagal Komiteto 
reguliavimo procedūrą. Pasiūlyme Komisijai pavedamas uždavinys, remiantis Tarnybos 
moksliniais įvertinimais, parengti, prižiūrėti ir atnaujinti bendrąjį kiekvienos kategorijos 
leistinų minėtų medžiagų sąrašą. Medžiagos įtraukimas į šiuos sąrašus reiškia, kad visiems 
veiklos vykdytojams iš principo leidžiama ją naudoti Bendrijos rinkoje.“

Siekdama pagrįsti 95 straipsnio, kaip teisinio pagrindo, taikymą Komisija pateikia šiuos 
argumentus: „Šiuo pasiūlymu siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimo sąlygas, nes pagal 
pasiūlytą procedūrą leidžiamus naudoti produktus bus galima naudoti visoje Bendrijoje. 
Numatytu reglamentu bus suderintos valstybių narių teisinės nuostatos, susijusios su maisto 
priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų naudojimu, Komisijai parengiant leistinų medžiagų 
sąrašą.“

Vertinimas

Atsižvelgiant į pasiūlymo dėl reglamento tikslo ir turinio analizę, žmonių sveikatos apsaugos 
ir vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo tikslai laikomi tarpusavyje susijusiais taip glaudžiai, kad 
nė vienas iš jų nėra antraeilis arba netiesioginis kito atžvilgiu. Pasiūlymu akivaizdžiai 
siekiama tiek tikslo, susijusio su žmonių sveikatos apsauga, tiek ir tikslo, susijusio su siekiu 
gerinti vidaus rinkos veikimą.

Atsižvelgiant į tai, teisinis pagrindas turėtų būti EB sutarties 95 ir 175 straipsniai.

Išvada

2007 m. kovo 20 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai1 nusprendė rekomenduoti, 
kad pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio maisto priedų, 
fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą, teisinis pagrindas turėtų būti 

  
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Giuseppe Gargani (pirmininkas), Cristian Dumitrescu (pirmininko 
pavaduotojas), Rainer Wieland (pirmininko pavaduotojas), Francesco Enrico Speroni (pirmininko pavaduotojas), 
Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt 
Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-
Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, 
Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
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EB sutarties 95 ir 175 straipsniai.

Pagarbiai

Giuseppe Gargani


