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– 2006/0136(COD))1 teisinio pagrindo

Gerb. Pirmininke,

2007 m. balandžio 30 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 35 straipsnio 2 dalį, kad šis apsvarstytų minėto Komisijos pasiūlymo teisinio 
pagrindo pagrįstumą ir tinkamumą.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2007 m. birželio 11 d. posėdyje.

Pasiūlymo teisinis pagrindas dvigubas: EB Sutarties 37 straipsnio 2 dalis ir 152 straipsnio 
4 dalies b punktas.
Pranešėja H. Breyer pateikė pasiūlymo pakeitimus, kuriais siekiama nebelaikyti 37 straipsnio 
teisiniu pagrindu atsižvelgiant į tai, kad EB Sutarties 154 straipsnio 4 dalies b punktas ir 175 
straipsnio 1 dalis yra tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas.

Vėlesniame 2007 m. gegužės 9 d. laiške Jūs informavote komitetą, kad Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetas, kuris pagal glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą 
bendradarbiauja su Aplinkos komitetu, priėmė nuomonę, kad tinkamą teisinį pagrindą sudaro 
ne tik EB Sutarties 37 straipsnio 2 dalis ir 152 straipsnio 4 dalies b punktas, bet ir 95 
straipsnis.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Svarstomi teisiniai pagrindai:

37 straipsnis

1. Siekdama nustatyti bendros žemės ūkio politikos gaires, Komisija šiai Sutarčiai įsigaliojus
iškart sušaukia valstybių narių konferenciją, kad galėtų palyginti jų žemės ūkio politiką,
o svarbiausia, parengti jų išteklių ir poreikių apyskaitą.

2. Per dvejus metus po šios Sutarties įsigaliojimo Komisija, pasikonsultavusi su Ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetu ir deramai atsižvelgusi į šio straipsnio 1 dalyje numatytos 
konferencijos darbo rezultatus, pateikia pasiūlymus dėl bendros žemės ūkio politikos kūrimo 
ir įgyvendinimo, įskaitant nacionalinių rinkų organizavimo būdų pakeitimą viena iš 34 
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.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 
kvalifikuota balsų dauguma priima reglamentus, leidžia direktyvas arba priima sprendimus, 
išlaikydama teisę taip pat teikti bet kokias rekomendacijas.

3. Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, gali šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis
sąlygomis nacionalines rinkos organizavimo formas pakeisti bendra organizavimo forma, 
numatyta 34 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 Bendrijoje prekybos sąlygas, panašias į esamas 
nacionalinėje rinkoje.

4. 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 Bendriją iš 
kitur.

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 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 
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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 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.

152 straipsnis

1. Žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas 
Bendrijos politikos ir veiklos kryptis. Bendrija, savo veikla papildydama valstybių narių 
politiką, siekia gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią žmonių negalavimams ir ligoms bei 
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pašalinti pavojaus žmonių sveikatai šaltinius.

Tokia veikla apima kovą su labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis skatinant jų 
priežasčių, plitimo ir profilaktikos tyrimus, taip pat skleidžiant informaciją ir plėtojant 
švietimą sveikatos klausimais.

Bendrija papildo valstybių narių veiklą mažinant su narkotikais siejamą žalą sveikatai, taip 
pat plėtojant informavimą ir prevenciją.

2. Bendrija skatina valstybių narių bendradarbiavimą šiame straipsnyje nurodytose srityse ir 
prireikus remia jų veiksmus. Valstybės narės, palaikydamos ryšį su Komisija, savitarpiškai 
koordinuoja politikos kryptis ir programas 1 dalyje nurodytose srityse. Komisija, 
palaikydama glaudų ryšį su valstybėmis narėmis, gali imtis bet kokios naudingos iniciatyvos 
tokiam koordinavimui remti.

3. Bendrija ir valstybės narės skatina bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje su 
trečiosiomis šalimis ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis.

4. Taryba, spręsdama 251 straipsnyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, šiame straipsnyje nurodytų tikslų padeda 
siekti imdamasi:

a) priemonių, nustatančių aukštus žmogaus kilmės organų ir medžiagų, kraujo ir kraujo 
darinių kokybės bei saugos standartus; šios priemonės jokiai valstybei narei nekliudo ir toliau 
laikytis apsaugos priemonių arba jas sugriežtinti;

b) nukrypstant nuo 37 straipsnio – priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis 
tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą;

c) skatinamųjų priemonių, skirtų žmonių sveikatingumui saugoti bei gerinti, išskyrus bet kokį 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą.

Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, Komisijos pasiūlymu taip pat gali šiame 
straipsnyje nurodytais tikslais teikti rekomendacijas.

5. Bendrija savo veikloje visuomenės sveikatos srityje visiškai pripažįsta valstybių narių 
atsakomybę už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą.
Konkrečiai šio straipsnio 4 dalies a punkte nurodytos priemonės neturi įtakos nacionalinėms 
nuostatoms dėl organų ir kraujo donorystės ar naudojimo medicinos tikslams.

175 straipsnis

1. Taryba 251 straipsnyje nustatyta tvarka, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetu bei Regionų komitetu, sprendžia, kokių veiksmų Bendrijai reikia imtis, kad 
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būtų pasiekti 1741 straipsnyje nurodyti tikslai.
2. Nukrypdama nuo 1 dalyje numatytų sprendimų priėmimo tvarkos ir nepažeisdama 95
straipsnio, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu 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 pirmojoje pastraipoje išdėstytomis sąlygomis nustato, dėl kurių šio straipsnio šioje 
dalyje nurodytų dalykų sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma.

3. Kitose srityse siektinus prioritetinius tikslus nustatančias bendrąsias veiksmų programas
Taryba priima 251 straipsnyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.

Taryba, priklausomai nuo aplinkybių, spręsdama pagal 1 arba 2 dalyje nurodytas sąlygas, 
priima šioms programoms įgyvendinti reikalingas priemones.

4. Nepažeidžiant tam tikrų Bendrijos lygmens 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, Taryba tą 
priemonę nustatančiame akte numato atitinkamas nuostatas dėl:

— laikinų nukrypimų ir (arba)

— finansinės paramos, teikiamos iš Sanglaudos fondo, įsteigto pagal 161 straipsnį.

  
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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Reglamento turinio analizė:
Šiuo reglamentu siekiama pakeisti Direktyvą 91/414 atsižvelgiant į tam tikrus klausimus, 
kuriuos Parlamentas ir Taryba iškėlė, reaguodami į Komisijos pateiktą pažangos ataskaitą, 
taip pat į naujausius mokslo ir technikos pasiekimus. Siekiant supaprastinimo reglamentas 
panaikins Direktyvą 79/117.
Remiantis konstatuojamosiomis dalimis pasiūlymas dėl reglamento grindžiamas šiais 
dalykais:
(6) Augalų auginimas Bendrijoje užima labai svarbią vietą. Vienas iš svarbiausių augalų ir 

augalinių produktų apsaugos nuo kenksmingų organizmų, įskaitant piktžoles, bei 
žemės ūkio produktyvumo didinimo būdų yra augalų apsaugos produktų naudojimas.

(7) Augalų apsaugos produktai taip pat gali turėti nepalankaus poveikio augalų auginimui.
Jų naudojimas gali kelti grėsmę ir pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, ypač jei jie 
buvo pateikti į rinką neatlikus oficialių bandymų ir neįregistravus ir jei jie yra 
neteisingai naudojami. Todėl reikėtų priimti suderintas augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką taisykles.

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, apsaugai. Reikėtų taikyti atsargumo principą1 ir 
užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, jog pagamintos ar į rinką pateiktos 
medžiagos ar produktai neturi neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai.

(9) Medžiagos turėtų būti įtraukiamos į augalų apsaugos produktų sudėtį tik jei buvo 
įrodyta, kad jos neabejotinai bus naudingos augalų auginimui ir neturėtų turėti jokio 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai ar kokio nors nepageidaujamo 
poveikio aplinkai. Siekiant užtikrinti vienodą apsaugos lygį visose valstybėse narėse, 
sprendimas dėl tokių medžiagų priimtinumo ar nepriimtinumo turėtų būti priimamas 
Bendrijos lygiu.

(10) Siekiant užtikrinti nuspėjamumą, veiksmingumą ir darną, reikėtų nustatyti išsamią 
vertinimo, ar veiklioji medžiaga gali būti patvirtinta...

(11) Etikos sumetimais veikliosios medžiagos ar augalų apsaugos produkto vertinimas 
neturėtų būti grindžiamas bandymais ar tyrimais, susijusiais su sąmoningu veikliosios 
medžiagos ar augalų apsaugos produkto skyrimu žmonėms siekiant nustatyti 
nepastebėto veikliosios medžiagos poveikio žmogui lygį. Panašiai su žmonėmis atlikti 
toksikologiniai tyrimai neturėtų būti naudojami tam, kad būtų sumažintos veikliosioms 
medžiagoms ar augalų apsaugos produktams nustatytos saugos ribos.

(12) Siekiant paspartinti veikliųjų medžiagų tvirtinimą, skirtingiems procedūros etapams 
turėtų būti nustatyti griežti terminai.

(13) Saugumo sumetimais veikliųjų medžiagų patvirtinimo laikotarpis turėtų būti 
ribojamas. Patvirtinimo laikotarpis turėtų būti proporcingas galimai grėsmei, kuri yra 
būdinga tokių medžiagų naudojimui...

(14) Reikėtų numatyti galimybę iš dalies keisti veikliosios medžiagos patvirtinimo sąlygas 
ar patvirtinimą panaikinti, jei jo kriterijai nebetenkinami.

  
1 Kursyvas – komiteto.
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(15) Atliekant veikliosios medžiagos įvertinimą gali išaiškėti, kad jos keliama grėsmė yra 
kur kas mažesnė negu kitų medžiagų. Siekiant sudaryti palankias sąlygas tokiai 
medžiagai įtraukti į augalų apsaugos produktų sudėtį, tikslinga nustatyti tokias 
medžiagas ir palengvinti jų turinčių augalų apsaugos produktų pateikimą į rinką.

(16) Tam tikros medžiagos, kurios nėra dažniausiai naudojamos kaip augalų apsaugos 
produktas, gali būti vertingos augalų apsaugai, tačiau ūkio subjektų susidomėjimas 
galimybėmis teikti paraiškas dėl jų patvirtinimo gali būti ribotas. Todėl taikant 
konkrečias nuostatas reikėtų užtikrinti, kad tokios medžiagos, jei jų keliama grėsmė 
yra priimtina, taip pat galėtų būti patvirtintos naudoti augalų apsaugai.

(17) Kai kurios veikliosios medžiagos gali būti priimtinos, tik jei imamasi atitinkamų 
priemonių keliamai grėsmei sumažinti. Tokios medžiagos turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų nuolat pakartotinai nagrinėti, ar tokių veikliųjų 
medžiagų turintys augalų apsaugos produktai gali būti pakeisti veikliųjų medžiagų, 
kurių atžvilgiu reikia imtis mažiau priemonių grėsmei sumažinti, turinčiais augalų 
apsaugos produktais.

(18) Be veikliųjų medžiagų, augalų apsaugos produktuose gali būti apsauginių medžiagų ar 
sinergiklių, kuriems turėtų būti nustatytos panašios taisyklės. Reikėtų nustatyti tokių 
medžiagų peržiūrai reikalingas technines taisykles. Šiuo metu rinkoje esančios 
medžiagos turėtų būti peržiūrimos tik nustačius tas nuostatas.

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti naudojami augalų apsaugos produktuose, sąrašą.

(20) Veikliųjų medžiagų turintys augalų apsaugos produktai gali būti įvairios preparatinės 
formos ir gali būti naudojami įvairiems pasėliams skirtingomis žemdirbystės, 
ekologinėmis ir klimato sąlygomis. Todėl augalų apsaugos produktus turėtų registruoti 
valstybės narės.

(21) Registraciją reglamentuojančiomis nuostatomis turi būti užtikrintas aukštas apsaugos 
lygis. Visų pirma, registruojant augalų apsaugos produktus, tikslas apsaugoti žmonių 
ar gyvūnų sveikatą ir aplinką turėtų būti svarbesnis už tikslą gerinti augalų auginimą¹.
Todėl prieš pateikiant augalų apsaugos produktus į rinką reikėtų įrodyti, kad jie 
akivaizdžiai naudingi augalų auginimui ir neturi jokio kenksmingo poveikio žmonių ar 
gyvūnų sveikatai ar kokio nors nepageidaujamo poveikio aplinkai.

---------------------------
1 Kursyvas – komiteto.

(22) Siekiant užtikrinti nuspėjamumą, veiksmingumą ir darną, reikėtų suderinti augalų 
apsaugos produktų registravimo kriterijus, procedūras ir sąlygas, atsižvelgiant į 
bendruosius žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos principus.

(23) Augalų apsaugos produkte esančios veikliosios medžiagos gali būti pagamintos taikant 
skirtingus gamybos procesus, dėl kurių skiriasi jų specifikacijos. Tokie skirtumai gali 
turėti įtakos saugai. Siekiant veiksmingumo Bendrijos lygiu reikėtų nustatyti suderintą 
procedūrą šiems skirtumams vertinti.

(24) Siekiant vengti bet kokio darbo dubliavimosi, mažinti pramonei ir valstybėms narėms 
tenkančią administracinę naštą ir užtikrinti labiau suderintas galimybes rinkoje gauti 
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augalų apsaugos produktų, vienos valstybės narės registraciją turėtų pripažinti kitos 
panašiomis ekologinėmis ir klimato sąlygomis pasižyminčios valstybės narės. Todėl 
Europos Sąjunga turėtų būti suskirstyta į panašiomis sąlygomis pasižyminčias 
registracijos zonas, kad būtų palengvintos tokio abipusio pripažinimo sąlygos.

(25) Pramonės įmonės ekonominiu požiūriu produktus siekia registruoti tik tam tikram 
naudojimui. Siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktų stoka rinkoje nekeltų 
grėsmės žemdirbystės ir sodininkystės įvairovei, reikėtų nustatyti konkrečias mažo 
augalų apsaugos produkto naudojimo taisykles.

(26) Išskirtiniais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leidžiama registruoti šiame 
reglamente pateiktų sąlygų neatitinkančius augalų apsaugos produktus, jei tai būtina 
dėl augalų auginimui gresiančio pavojaus ar grėsmės, kurios negalima pašalinti 
jokiomis kitomis priemonėmis. Tokia registracija turėtų būti peržiūrima Bendrijos 
lygiu.

(27) Siekiant skatinti naujovių kūrimą reikėtų nustatyti specialias taisykles, pagal kurias 
būtų leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus eksperimentams, net jei jie dar 
neįregistruoti.

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų apsaugos 
produktai turėtų būti tinkamai naudojami, atsižvelgiant į integruotojo kenkėjų valdymo 
principus....

(29) Reikėtų nustatyti informacijos mainų sistemą...

(30) Augalų apsaugos produkto veiksmingumui didinti gali būti naudojami priedai. Jų 
pateikimas į rinką ar naudojimas turėtų būti uždraustas, jei juose esama uždrausto 
koformulianto.

(31) Tyrimai yra svarbi investicija, kuri turėtų būti saugoma moksliniams tyrimams 
skatinti. Todėl vieno pareiškėjo valstybėje narėje atlikti ir saugomi tyrimai turėtų būti 
apsaugoti, kad jų nenaudotų kitas pareiškėjas...

(32) Reikėtų nustatyti taisykles, kurios leistų išvengti bandymų ir tyrimų dubliavimosi.
Pirmiausia reikėtų uždrausti kartoti tyrimus su stuburiniais gyvūnais. Šiuo atveju 
reikėtų numatyti įpareigojimą pagrįstomis sąlygomis suteikti galimybę susipažinti su 
tyrimais su stuburiniais gyvūnais. Siekdamos suteikti operatoriams galimybę sužinoti, 
kokius tyrimus jau atliko kiti operatoriai, valstybės narės turėtų sudaryti tokių tyrimų 
sąrašą, net jei šiems tyrimams netaikoma pirmiau minėta sistema, pagal kurią 
privaloma suteikti galimybę susipažinti.

(33) Valstybės narės, tarnyba ar Komisija taiko skirtingas taisykles dėl galimybių 
susipažinti su dokumentais ir jų slaptumo, todėl tikslinga išaiškinti nuostatas dėl 
galimybių susipažinti su tų institucijų turimuose dokumentuose esančia informacija ir 
dėl šių dokumentų slaptumo.

(34) 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl 
pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo1 taikoma pesticidų 
klasifikavimui, pakavimui ir ženklinimui. Tačiau siekiant dar labiau padidinti augalų 

  
1 OL L 200, 1999 7 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 
2006/8/EB (OL L 19, 2006 1 24, p. 12).
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apsaugos produktų naudotojų, augalų ir augalinių produktų vartotojų bei aplinkos 
apsaugą, tikslinga nustatyti papildomas konkrečias taisykles, kuriose būtų atsižvelgta į 
konkrečias augalų apsaugos produktų naudojimo sąlygas.

(35) Siekiant užtikrinti, kad reklama neklaidintų augalų apsaugos produktų naudotojų, 
tikslinga nustatyti tokių produktų reklamavimo taisykles.

(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir 
informacijos rinkimo, kad būtų padidintas žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygis užtikrinant galimo poveikio atsekamumą, padidintas stebėsenos ir 
kontrolės veiksmingumas bei sumažintos vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.

(37) Nuostatos dėl kontrolės ir tikrinimų, susijusių su augalų apsaugos produktų pateikimu 
į rinką ir naudojimu, turėtų užtikrinti teisingą, saugų ir suderintą šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų įgyvendinimą, norint pasiekti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos 
bei aplinkos apsaugos lygį.

(38) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių1, nustatomos augalų apsaugos produktų naudojimo visais 
maisto gamybos etapais, įskaitant augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitą, 
kontrolės priemonės. Turėtų būti patvirtintos panašios augalų apsaugos produktų, 
kuriems netaikomas Reglamentas (EB) Nr. 882/2004, saugojimo ir naudojimo 
taisyklės.

(39) Reikėtų užtikrinti tikslų suderinimą su kitais Bendrijos teisės aktais, ypač su 2005 m. 
vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 396/2005 dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste bei pašaruose 
ar ant jų ir iš dalies keičiančiu Tarybos direktyvą 91/414/EEB2 ir Bendrijos teisės 
aktais dėl darbuotojų ir visų kitų susijusių asmenų apsaugos, užtikrinant ribotą 
genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą ir apgalvotą jų išleidimą į aplinką.

(40) Būtina nustatyti neatidėliotinų priemonių priėmimo procedūras, jei susidarytų 
aplinkybės, kuriomis patvirtina veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga, sinergiklis ar 
augalų apsaugos produktas galėtų kelti rimtą grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai.

(41) Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl nuobaudų, taikytinų dėl šio reglamento 
pažeidimų ir turėtų imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą.

(42) Nuostatos dėl bendrosios civilinės ir baudžiamosios gamintojo ir, kai taikoma, už 
augalų apsaugos produkto pateikimą į rinką ar jo naudojimą atsakingo asmens 
atsakomybės valstybėse narėse turėtų būti ir toliau taikomos.

(43) Valstybės narės turėtų turėti galimybę susigrąžinti su šio reglamento taikymu susijusių 
procedūrų sąnaudas iš tų, kurie siekia pateikti ar pateikia augalų apsaugos produktus į 
rinką ir iš tų, kurie teikia paraiškas dėl veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų ar 
sinergiklių patvirtinimo.

(44) Valstybės narės turėtų paskirti būtinas nacionalines valdžios institucijas.
  

1 OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Pataisyta versija OL L 191, 2004 5 28, p. 1.
2 OL L 70, 2005 3 16, p. 1.
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(45) Komisija turėtų sudaryti geresnes sąlygas taikyti šį reglamentą. Todėl tikslinga 
nustatyti būtinus finansinius išteklius ir galimybę iš dalies keisti tam tikras šio 
reglamento nuostatas atsižvelgiant į patyrimą ar rengti technines rekomendacijas.

(46) ...

(47) ...
Remiantis pasiūlymo dėl reglamento konstatuojamosiomis dalimis ir dėstomąja dalimi, būtų 
galima daryti išvadą, kad reglamento pagrindinis tikslas yra apsaugoti žmonių ir gyvūnų 
sveikatą ir aplinką užtikrinant, kad žemės ūkiui ypač svarbūs augalų apsaugos produktai 
nebūtų pateikiami į rinką neatlikus oficialaus jų testavimo ir registracijos ir kad jie būtų 
tinkamai naudojami.

Neabejotinai tai pareikalaus suderintų augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką taisyklių, 
tačiau reglamentas visų pirma nėra skirtas tinkamai vidaus rinkos veiklai užtikrinti, apie ką 
neužsimenama nei preambulėje, nei dėstomojoje dalyje.
Iš esmės siūlomo teisės akto nuostatos yra susijusios su augalų apsaugos produktų 
patvirtinimo reikalavimais ir sąlygomis, patvirtinimo procedūra, patvirtinimo atnaujinimu ir 
peržiūra, leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, apsauginių medžiagų ir sinergiklių 
patvirtinimu, nepriimtinų koformuliantų uždraudimu, produkto registracija, siekiant jį pateikti 
į rinką ir naudoti, registracijos procedūromis ir išimtimis, abipusiu registracijos pripažinimu, 
registracijos atnaujinimu ir panaikinimu, ypatingais atvejais (mažos grėsmės produktai, 
genetiškai modifikuotų organizmų turintys produktai, keistinų medžiagų turintys produktai, 
mažo naudojimo registracija), nenumatytiems atvejams, moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai taikomomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, augalų apsaugos 
produktų naudojimo ir informacijos apie galimai kenksmingą jų poveikį reikalavimais, 
priedais, duomenų apsauga ir dalijimusi duomenimis, galimybe visuomenei susipažinti su 
informacija, pakavimu, ženklinimu ir reklamavimu, kontrole, ypatingomis situacijomis ir 
administracinėmis bei finansinėmis nuostatomis (įskaitant nuostatas dėl civilinės ir 
baudžiamosios atsakomybės).

Vertinimas
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.
Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika aišku, kad teisinio pagrindo negalima 
parinkti Bendrijos teisės aktų leidėjo nuožiūra ir jis turi būti grindžiamas objektyviais 
veiksniais, kuriuos galima patikrinti teismine tvarka1, pavyzdžiui, nagrinėjamo teisės akto 
tikslu ir turiniu2. Be to, lemiamas vaidmuo turėtų tekti pagrindiniam teisės akto tikslui3. 
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 straipsnyje4.

  
1 Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m. Rink., p. 1439, 5 punktas.
2 Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991 m. Rink., p. I-287, 10 punktas, ir byla C-42/97, Europos 
Parlamentas prieš Tarybą, 1999 m. Rink., p. I-869, 36 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, 
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Tačiau jeigu teisės aktu tuo pačiu metu siekiama kelių vienas nuo kito neatsiejamų tikslų, 
kurių nė vienas kito atžvilgiu nėra nei antraeilis, nei netiesioginis, jį būtina pagrįsti atskiromis 
atitinkamomis Sutarties nuostatomis1, išskyrus tuos atvejus, kai tai neįmanoma dėl nustatytų 
sprendimo priėmimo procedūrų nesuderinamumo2.

Remiantis anksčiau minėtais dalykais reikia nustatyti, koks yra siūlomo reglamento tinkamas 
teisinis pagrindas.

Europos Komisija pasiūlė dvigubą teisinį pagrindą, būtent 37 straipsnio 2 dalį kartu su 152 
straipsnio 4 dalies b punktu.

Aplinkos komitetas siūlo išbraukti 37 straipsnio 2 dalį ir, kaip teisinį pagrindą, naudoti 152 
straipsnio 4 dalies b punktą ir 175 straipsnio 1 dalį.

Savo ruožtu Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas siūlo 37 straipsnio 2 dalį, 152 
straipsnio 4 dalies b punktą ir 95 straipsnį.

Kalbant apie 95 straipsnį manoma, kad nuorodos į jį nereikia teikti atsižvelgiant į Teisingumo 
Teismo praktiką, kuria remiantis bendro pobūdžio Sutarties straipsnis yra užtektinai pagrįstas 
teisinis pagrindas net tuomet, kai nagrinėjamu teisės aktu be kita ko siekiama nepagrindinės 
svarbos tikslo, kurio siekia tam tikras Sutarties straipsnis3. Nors ir galima numanyti, kad 
augalų apsaugos priemonių pateikimo į rinką, ženklinimo ir abipusio pripažinimo nuostatos 
yra skirtos vidaus rinkos veiklai užtikrinti, pagrindinis reglamento tikslas yra apsaugoti 
žmonių ir gyvūnų sveikatą ir aplinką užtikrinant, kad žemės ūkiui ypač svarbūs augalų 
apsaugos produktai nebūtų pateikiami į rinką neatlikus oficialaus jų testavimo ir registracijos 
ir kad jie būtų tinkamai naudojami. Pagrindinis priemonės akcentas yra tai, o ne vidaus rinkos 
kūrimas ar veikla, kurie yra tik numanomi, antriniai ir netiesioginiai tikslai pagrindinio tikslo 
atžvilgiu.
Kalbant apie 37 straipsnio 2 dalį nėra reikalo teikti nuorodos į ją atsižvelgiant į 152 straipsnio 
4 dalies b punkte numatytą aiškią leidžiančią nukrypti nuostatą, taikytiną fitosanitarijos srities 
priemonėms, kurių tiesioginė paskirtis − visuomenės sveikatos apsauga. Turint mintyje 
siūlomo reglamento tikslą ir turinį, nėra jokios abejonės, kad šio teisės akto tiesioginė 
paskirtis yra visuomenės sveikatos apsauga. Be to, 37 straipsnio 2 dalis galėtų būti laikoma 
nesuderinama, nes joje numatyta konsultavimosi, o ne bendro sprendimo procedūra, nebent 
su 133 straipsniu susijusi Teisingumo Teismo praktika galėtų būti aiškinama kaip taikytina 37 
straipsnio 2 daliai4.

Vadinasi, 152 straipsnio 4 dalies b punkto pakanka kaip teisinio pagrindo, ir nėra reikalo 
teikti nuorodą ir į 175 straipsnio 1 dalį.

Todėl manoma, kad tinkamas teisinis pagrindas yra 152 straipsnio 4 dalies b punktas. 

    
93−94 punktai.
1 Byla C-165/87, Komisija prieš Tarybą, 1988 m. Rink., p. 5545, 11 punktas.
2 Žr., pvz., bylą C-300/89 Komisija prieš Tarybą, 1991 m. Rink., p. I-2867, 17−21punktai (Byla dėl titano 
dioksido), bylą C-388/01 Komisija prieš Tarybą, 2004 m. Rink., p. I-4829, 58 punktas, ir bylą C-491/01 British 
American Tobacco, 2002 m. Rink., p. I-11453, 103–111 punktai.
3 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.
4 Žr. 2006 m. sausio 10 d. sprendimą byloje C-178/03 Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 59 
punktas, ir tos pačios dienos sprendimą byloje C-94/03 Komisija prieš Tarybą.
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2007 m. birželio 11 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, vienbalsiai1, Jums 
rekomenduoti, kad pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką tinkamas teisinis pagrindas yra EB Sutarties 152 
straipsnio 4 dalies b punktas.

Pagarbiai

Giuseppe Gargani 

  
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Cristian Dumitrescu (l. e. pirmininko pareigas), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (pirmininko pavaduotoja), Manuel Medina Ortega (nuomonės referentas), Carlo Casini, Janelly 
Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina ir Tadeusz Zwiefka.
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