
RR\1140488LT.docx PE604.674v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Plenarinio posėdžio dokumentas

20.3.2019 A8-0378/2017/err01

ADDENDUM
pranešimas

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi 
autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų 

organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir 
radijo programoms, taisyklės

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Pavel Svoboda
A8-0378/2017

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Įtraukiama ši nuomonė:

Europos Parlamentas
2014-2019

Teisės reikalų komitetas
Pirmininkas

24.1.2019

Teisės reikalų komiteto
pirmininkui
Pavelui Svobodai
BRIUSELIS



PE604.674v02-00 2/10 RR\1140488LT.docx

LT

Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria 
nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis 
tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms 
programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės, 
teisinio pagrindo (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Gerb. Pirmininke,

2019 m. sausio 18 d. Nuolatinių atstovų komiteto posėdyje pasiekus susitarimą dėl bendro 
kompromisinio dokumentų rinkinio projekto minėtu klausimu, šio komiteto pirmininkas 
nusiuntė laišką Teisės reikalų komitetui kartu su šio dokumentų rinkinio tekstu. Šis tekstas 
buvo toks pat, kaip ir preliminaraus susitarimo po trišalių derybų tekstas, išskyrus teisinį 
pagrindą.  Naujas Nuolatinių atstovų komiteto pasiūlytas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 53 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis. 

Prieš 2019 m. sausio 23 d. posėdyje vyksiantį balsavimą dėl preliminaraus susitarimo 
patvirtinimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 3 dalį Teisės reikalų komitetas 
pateikė nuomonę dėl teisinio pagrindo tinkamumo.

I. Bendra informacija

Šiuo pasiūlymu, kuris yra Autorių teisių dokumentų rinkinio dalis, Komisijos pateikto 
2016 metais vykdant autorių teisių reformą, susijusią su bendrosios skaitmeninės rinkos 
kūrimu, visų pirma siekiama palengvinti tarpvalstybinį televizijos ir radijo programų 
transliavimą internetu, išplečiant kilmės šalies principo taikymą tokiam transliavimui. Šis 
principas, įtvirtintas Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvoje1, suteikia 
galimybę transliuojančiosioms organizacijoms, kurios teikia savo paslaugas kitose valstybėse, 
įsigyti reikiamas transliavimo atitinkamose teritorijose teises tik vienoje valstybėje narėje.

Derybų dėl šio dokumento metu, visų pirma pasiekus preliminarų susitarimą pakeisti teisės 
akto formą iš reglamento į direktyvą, Taryba pasiūlė šalia SESV 114 straipsnio dėl vidaus 
rinkos teisės aktų suderinimo, kuris Komisijos pasiūlyme yra vienintelis pradinis teisinis 
pagrindas, kaip teisinį pagrindą nustatyti SESV 53 straipsnio 1 dalį dėl įsisteigimo teisės ir 
SESV 62 straipsnį dėl laisvės teikti paslaugas.

Svarstant po trišalių derybų parengtą tekstą prieš 2019 m. sausio 18 d. Nuolatinių atstovų 
komiteto posėdį, nuoroda į SESV 114 straipsnį buvo išbraukta. Todėl Teisės reikalų komitetui 
pateiktame Nuolatinių atstovų komiteto tekste, dėl kurio patvirtinimo komitetas turi balsuoti, 
kaip teisinis direktyvos pagrindas įtraukta SESV 53 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis.

II. Susiję Sutarties straipsniai

Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas – SESV 114 straipsnis dėl vidaus rinkos teisės aktų 
suderinimo. Ji suformuluotas taip (pabraukta papildomai):

114 straipsnis

1 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, 
taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo, OL L 248, 1993 10 6, p. 15–21.
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(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 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.

SESV 53 straipsnis, kuris yra įtvirtintas antraštinės dalies „Laisvas asmenų, paslaugų ir 
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kapitalo judėjimas“ skyriuje „Įsisteigimo teisė“ ir kurio pirmą dalį Nuolatinių atstovų 
komitetas siūlo įtraukti kaip teisinį pagrindą, suformuluotas taip (pabraukta papildomai):

53 straipsnis
(EB sutarties ex 47 straipsnis)

1.  Kad asmenims būtų lengviau imtis veiklos ir verstis ja kaip savarankiškai 
dirbantiems asmenims, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą, leidžia direktyvas dėl diplomų, pažymėjimų ir 
kitų oficialias kvalifikacijas įrodančių dokumentų abipusio pripažinimo ir dėl 
valstybių narių įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų dėl savarankiškai 
dirbančių asmenų veiklos pradėjimo ir vertimosi ja koordinavimo.

2.  Laipsniškas apribojimų medikams, giminiškoms profesijoms ir 
farmacininkams panaikinimas priklauso nuo to, kaip įvairiose valstybėse 
narėse koordinuojamos jų profesinės veiklos sąlygos.

SESV 62 straipsnis, kuris yra įtvirtintas antraštinės dalies „Laisvas asmenų, paslaugų ir 
kapitalo judėjimas“ skyriuje „Laisvė teikti paslaugas“ ir kurį Nuolatinių atstovų komitetas 
siūlo įtraukti kaip teisinį pagrindą, suformuluotas taip:

62 straipsnis
(EB sutarties ex 55 straipsnis)

Šio skyriaus reglamentuojamiems klausimams taikomos 51–54 straipsnių 
nuostatos.

III. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 
pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems gali būti taikoma teisminė 
peržiūra ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“2. Todėl, pasirinkus netinkamą 
teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas.

Nors teisinio pagrindo pasirinkimas iš esmės neturėtų priklausyti nuo ankstesnių teisėkūros 
procedūra priimtų aktų pasirinkto teisinio pagrindo, pagal nusistovėjusią teismo praktiką 
teisės akto teisinis pagrindas turi būti nustatomas atsižvelgiant į jo paties tikslą ir turinį, o ne į 
teisinį pagrindą, taikomą priimant kitus ES aktus, kurie kartais gali turėti panašių požymių. 
Vis dėlto, kai teisėkūros procedūra priimamas aktas tik papildo arba ištaiso kitą teisėkūros 
procedūra priimtą aktą, tačiau nekeičia jo pradinio tikslo, ES teisės aktų leidėjas turi visišką 
teisę tą teisės aktą pagrįsti pirmojo teisės akto teisiniu pagrindu. 3 

2 Sprendimo byloje C-45/86, Komisija / Taryba (bendrosios muitų tarifų lengvatos), [1987], Rink. p. 1439, 
5 punktas; Sprendimas byloje C-440/05, Komisija / Taryba, ([2007], Rink. p. I-9097; Sprendimas byloje C-
411/06, Komisija / Parlamentas ir Taryba, [2009], Rink. p. I-7585.
3 Žr. 2018 m. birželio 21 d. Sprendimo Lenkija / Parlamentas ir Taryba, C-5/16, EU:C:2018:483, 49 punktą, 69 
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Jei galėtų būti pasirinkti keli teisiniai pagrindai, reikia nustatyti, ar pasiūlymu:
1. siekiama įvairių tikslų arba jį sudaro įvairios sudedamosios dalys, iš kurių vieną galima 

laikyti pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar pagrindine arba vyraujančia sudedamąja 
dalimi, o kiti tikslai ar kitos dalys yra tik šalutiniai (-ės), arba 

2. tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios neatskiriamos sudedamosios dalys, 
iš kurių nė vienas (-a), palyginti su kitu (-a), nėra papildomas (-a) ir netiesioginis (-ė).

Remiantis Teisingumo Teismo praktika, pirmuoju atveju teisės aktas turi būti grindžiamas 
vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba vyraujančiam tikslui ar 
pagrindinei arba vyraujančiai sudedamajai daliai pagrįsti, o antruoju atveju aktas turės būti 
grindžiamas keliais atitinkamais teisiniais pagrindais4.

IV. Siūlomos direktyvos tikslas ir turinys

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – palengvinti tarpvalstybinį televizijos ir radijo programų 
transliavimą internetu, išplečiant kilmės šalies principo taikymą tokiam transliavimui. Šis 
principas, įtvirtintas Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvoje, suteikia 
galimybę transliuojančiosioms organizacijoms, kurios teikia savo paslaugas kitose valstybėse, 
įsigyti reikiamas transliavimo atitinkamose teritorijose teises tik vienoje valstybėje narėje.

Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo pakeitimai, dėl kurių buvo susitarta per trišales derybas ir 
kurie buvo įtraukti į preliminarų susitarimą, yra susiję su pasiūlymo tikslu ir turiniu. Šiais 
pakeitimais sumažinama tam tikrų tipų televizijos programų, kurioms būtų taikomas kilmės 
šalies principas, aprėptis, taip pat numatomos konkretesnės sąlygos tų programų 
retransliavimui ir įtraukiamos nuostatos dėl vadinamojo tiesioginio tiekimo. Tiesioginis 
tiekimas – techninis procesas, per kurį transliuojančiosios organizacijos transliuoja savo 
programų signalus ne transliuojančiosioms organizacijoms taip, kad vykdant šį transliavimą 
visuomenė neturi prieigos prie programų signalų.

Komisijos pasiūlymą sudarė 7 straipsniai ir 19 konstatuojamųjų dalių, o preliminariai sutartą 
tekstą sudaro 14 straipsniai ir 27 konstatuojamosios dalys.

Naujasis -1 straipsnis „Dalykas“ yra suformuluotas taip:

„Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama pagerinti 
tarpvalstybinę prieigą prie didesnio skaičiaus radijo ir televizijos programų 
palengvinant teisių teikti internetines paslaugas, kurios papildo tam tikro 
pobūdžio transliuojamas televizijos ir radijo programas, ir retransliuoti 
televizijos ir radijo programas įsigijimą. Joje taip pat nustatomos radijo ir 
televizijos programų perdavimo vykdant tiesioginio tiekimo procesą 
taisyklės.“

1 straipsnyje retransliacijos apibrėžtis buvo gerokai pakeista siekiant atsižvelgti į sutartus 
konkrečius apribojimus ir buvo įtrauktos administruojamos aplinkos ir tiesioginio tiekimo 

punktą ir nurodytą teismo praktiką.
4 Žr. pirmiau nurodytos bylos C-411/06 46–47 punktus.
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apibrėžtys.

2 straipsnyje nustatomi kilmės šalies principo taikymo srities išplėtimo masto apribojimai, 
tam tikri aspektai, susiję su mokesčio už teises, kurioms taikomas šis principas, suma, ir 
daroma nuoroda į sutartinę laisvę nustatyti naudojimosi šiomis teisėmis apribojimus, įskaitant 
tuos, kurie numatyti Informacinės visuomenės direktyvoje5.

3 straipsnyje dėl retransliavimo nustatyta, kad (kitas nei transliuojančioji organizacija) 
išimtinės teisės viešai skelbti programas subjektas turi suteikti leidimą retransliuoti programas 
ir kad teisių subjektai gali suteikti arba atsisakyti suteikti retransliavimo teisę tik per 
kolektyvinio administravimo organizaciją. Be to, jame numatyta, kaip nustatyti, kuri 
kolektyvinio administravimo organizacija yra įgaliota tai daryti, esant įvairioms sąlygoms ir 
atvejams. Tai, kaip nurodyta 13 konstatuojamojoje dalyje, neturi poveikio Kolektyvinio teisių 
administravimo direktyvos6 taikymui.

4 straipsnyje nustatyta, kad 3 straipsnis netaikomas transliuojančiųjų organizacijų 
transliacijoms ir kad derybos su retransliavimo paslaugų teikėjais turi būti vedamos 
sąžiningai.

4a straipsnyje numatyta galimybė pasinaudoti tarpininkavimu, kaip numatyta Palydovinio 
transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvoje, kai kolektyvinio administravimo 
organizacija ir retransliavimo paslaugų teikėjas arba transliuotojas ir transliuojančioji 
organizacija nėra sudarę susitarimo.

4b straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės gali taikyti siūlomoje direktyvoje ir Palydovinio 
transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvoje nustatytas taisykles tais atvejais, kai visos 
transliacijos vyksta jų teritorijoje.

4c straipsnyje nustatomos tiesioginio tiekimo taisyklės, pagal kurias laikoma, kad 
transliuojančioji organizacija ir signalų platintojas vykdo pavienį viešą paskelbimą, kuriam jie 
turi gauti teisių subjektų leidimą, ir šiame straipsnyje numatoma, kad tokiais atvejais 
valstybės narės gali taikyti retransliavimą reglamentuojančias taisykles.

Į 4d straipsnį įtrauktas kabelinės retransliacijos apibrėžties, numatytos Palydovinio 
transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvoje, pakeitimas siekiant tą direktyvą pritaikyti 
prie šių naujų taisyklių.

6–7a straipsniuose nustatytos galutinės nuostatos dėl peržiūros, perkėlimo į nacionalinę teisę, 
pereinamojo laikotarpio nuostatų, įsigaliojimo ir adresatų.

Taigi preliminariai sutartas tekstas labai skiriasi nuo Komisijos pasiūlymo, nes iš reglamento į 
direktyvą buvo pakeista teisės akto forma, buvo gerokai susiaurinta teisės akto taikymo sritis 
ir į pasiūlymą buvo įtrauktos nuostatos dėl techninio aspekto.

5 Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų 
suderinimo (OL L 167, 2001 6 22, p. 10).
6 Direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių 
licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL L 84, 20.3.2014, p. 72).
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V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyva, 
kuria buvo nustatytas kilmės šalies principas, buvo grindžiama dviem teisiniais pagrindais, 
nurodytais Nuolatinių atstovų komiteto tekste. Be to, Kolektyvinio teisių administravimo 
direktyva ir Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva7 buvo grindžiamos abi tais 
pačiais dviem straipsniais8. Abi šios direktyvos yra labai susijusios su svarstoma direktyva, 
nes jose atitinkamai reglamentuojamas teisių įsigijimas per teisių administravimo 
organizacijas ir su autorių teisėmis nesusiję transliavimo aspektai.

Naujausios dvi su materialine autorių teisių teise susijusios ES direktyvos – Nenustatytų 
autorių teisių kūrinių direktyva9 ir pasiūlymas dėl Direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje10 (dėl jo šiuo metu vyksta derybos) – taip pat buvo grindžiamos tais 
pačiais dviem straipsniais, bet kartu su SESV 114 straipsniu dėl vidaus rinkos teisės aktų 
suderinimo.

Teisės tarnyba atkreipia dėmesį į šias autorių teisių srities direktyvas, kurios buvo priimtos 
remiantis panašiu teisinių pagrindų deriniu11: 

Direktyva 93/83/EEB EEB steigimo sutarties 
57 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnis

Direktyva 96/9/EB EB sutarties 57 straipsnio 2 dalis, 
66 straipsnis ir 100a straipsnis

Direktyva 2000/31/EB EB sutarties 47 straipsnio 2 dalis, 
55 ir 95 straipsniai

Direktyva 2001/29/EB EB sutarties 47 straipsnio 2 dalis, 
55 ir 95 straipsniai

Direktyva 2006/115/EB EB sutarties 47 straipsnio 2 dalis, 
55 ir 95 straipsniai

Direktyva 2006/116/EB EB sutarties 47 straipsnio 2 dalis, 
55 ir 95 straipsniai

Direktyva 2010/13/ES SESV 53 straipsnio 1 dalis ir 
62 straipsnis

Direktyva 2012/28/ES SESV 53 straipsnio 1 dalis, 62 ir 
114 straipsniai

Direktyva 2014/26/ES SESV 50 straipsnio 1 dalis, 5 
straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis

Siūloma Autorių teisių SESV 53 straipsnio 1 dalis, 62 ir 

7 Direktyva dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). Tais pačiais dviem 
straipsniais grindžiama neseniai priimta atnaujinta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva.
8 Nors į Kolektyvinio teisių administravimo direktyvos teisinį pagrindą taip pat įtraukta SESV 50 straipsnio 1 
dalis, kurioje numatyta, kad ES teisės aktų leidėjas leidžia direktyvas, kad būtų pasiekta įsisteigimo laisvė tam 
tikros rūšies veikloje.
9 Direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo (OL L 299, 1996 3 
27, p. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Žr. Teisės tarnybos nuomonės (SJ-0011/19) 15 punktą.
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direktyva 114 straipsniai

Visos šios direktyvos grindžiamos tomis nuostatomis, kurios dabar yra SESV 53 straipsnio 1 
dalis ir 62 straipsnis, o kai kurios iš jų taip pat grindžiamos bendruoju teisiniu pagrindu dėl 
vidaus rinkos teisės aktų suderinimo, kuris dabar yra SESV 114 straipsnis12.

Taryba pagrindžia SESV 114 straipsnio išbraukimą iš teisinio pagrindo tuo, kad iš reglamento 
į direktyvą pakeičiama teisės akto forma, ir pabrėžia, kad dėl šio išbraukimo niekaip 
nekeičiamas nei teisės akto turinys, nei procedūra, kurios reikia laikytis jį priimant. Kadangi 
svarstoma direktyva reglamentuojamos tik paslaugos (kaip ir Palydovinio transliavimo ir 
kabelinio perdavimo direktyva) ir kadangi SESV nėra numatyta specialaus teisinio pagrindo 
priimant teisės aktus, kuriais siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą paslaugų srityje, 
114 straipsnio įvadinių žodžių („Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip“) išdava 
yra tokia, kad vienintelis tinkamas šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra 53 straipsnio 1 dalis ir 
62 straipsnis. 

SESV 53 straipsnio 1 dalies ir SESV 62 straipsnio derinys sudaro būtent tą teisinį pagrindą, 
kuriuo remdamasi Sąjunga gali priimti direktyvas, kad, suderinus taikomus nacionalinės teisės 
aktus, būtų užtikrinta Sutartimis garantuojama laisvė teikti paslaugas13.

Pasirinkti 114 straipsnį kaip teisinį pagrindą galima, jeigu siekiama užkirsti kelią naujoms 
prekybos kliūtims, galinčioms kilti dėl nevienodos nacionalinės teisės aktų raidos. Vis dėlto, 
tokių kliūčių atsiradimas turi būti tikėtinas, o atitinkamas aktas – toks, kad užkirstų joms 
kelią. Pirmiau išvardytos aplinkybės taikomos aiškinant Sutarties 53 straipsnio 1 dalį, kai ji 
nagrinėjama kartu su 62 straipsniu, kurių nuostatomis taip pat siekiama suteikti Sąjungos 
teisės aktų leidėjui konkrečius įgaliojimus priimti priemones, kuriomis siekiama pagerinti 
vidaus rinkos veikimą14.

Kaip aprašyta pirmiau, preliminaraus susitarimo dėl svarstomos direktyvos tikslas ir turinys 
yra pagerinti tarpvalstybinę prieigą prie radijo ir televizijos programų palengvinant teisių 
teikti internetines paslaugas, kurios papildo tas transliuojamas programas, ir retransliuoti tas 
programas įsigijimą, sykiu nustatant, pvz., tiesioginį tiekimą reglamentuojančias nuostatas. 
Kadangi minėto tikslo pasiekiama iš dalies pakeičiant ir išplečiant Palydovinio transliavimo ir 
kabelinio perdavimo direktyvos, pagrįstos nuostatomis, kurios dabar atitinka SESV 53 
straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį, taikymą, galima teigti, kad svarstoma direktyva turėtų būti 
parengta kaip kitą teisėkūros procedūra priimtą aktą papildantis aktas, nekeičiantis to akto 
pradinio tikslo, ir kad ES teisės aktų leidėjas, remdamasis pirmiau minėta Teismo praktika, 
turi visišką teisę tą teisės aktą pagrįsti pirmojo teisės akto teisiniu pagrindu. Šią poziciją dar 
labiau sustiprina tai, kad svarstomas aktas dabar yra direktyva, o ne reglamentas, kaip buvo 
siūloma iš pradžių.15 

Be to, pirmiau minėtoje Teismo praktikoje dėl dviejų teisinių pagrindų minima, kad, jei teisės 

12 Atkreipkite dėmesį į tai, kad, 1999 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, EB sutarties straipsniai 
buvo pernumeruoti. EB sutarties 57 straipsnio 2 dalis, 66 straipsnis ir 100a straipsnis tapo EB sutarties 47 
straipsnio 2 dalimi, 55 ir 95 straipsniais, kurie šiandien atitinka SESV 53 straipsnio 1 dalį, 62 ir 114 straipsnius.
13 1989 m. gegužės 30 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-242/87 Komisija prieš 
Tarybą, EU:C:1989:217, 14 punktas.
14 Žr. Sprendimo byloje C-376/98 Vokietija prieš Tarybą, EU:C:2000:544, 87 punktą.
15 Žr. Teisės tarnybos nuomonės (SJ-0011/19) 21 punktą.
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aktu siekiama įvairių tikslų arba jį sudaro įvairios sudedamosios dalys, iš kurių vieną galima 
laikyti pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar pagrindine arba vyraujančia sudedamąja dalimi, 
o kiti tikslai ar kitos dalys yra tik šalutiniai (-ės), teisės aktas turi būti grindžiamas vienu 
teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba vyraujančiam tikslui ar pagrindinei 
arba vyraujančiai sudedamajai daliai pagrįsti. Kadangi preliminaraus susitarimo dėl 
svarstomos direktyvos tikslas ir turinys yra susiję su tarpvalstybine prieiga prie radijo ir 
televizijos programų, reikėtų taikyti SESV 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį, nes šios 
nuostatos kartu sudaro teisinį pagrindą priimant aktus antraštinės dalyje „Laisvas asmenų, 
paslaugų ir kapitalo judėjimas“ reglamentuojamos laisvė teikti paslaugas srityje. Todėl 
nebereikia daryti nuorodos į bendrą teisinį pagrindą dėl vidaus rinkos teisės aktų suderinimo, 
t. y. SESV 114 straipsnį, nes toks direktyvos tikslas yra tik šalutinis tikslas, palyginti su 
vyraujančiu direktyvos tikslu – užtikrinti laisvę teikti paslaugas.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad yra specialus teisinis pagrindas priemonėms, kuriomis gerinamas 
vidaus rinkos veikimas paslaugų srityje, ir į tai, kad pasiūlyme reglamentuojamos tik 
paslaugos, 114 straipsnio įvadinių žodžių („Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta 
kitaip“) išdava yra tai, kad vienintelį tinkamą šio pasiūlymo teisinį pagrindą kartu sudaro 
53 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis. Nors tiesa, kad SESV 114 straipsnio įtraukimas būtų 
tiktai formalus trūkumas ir dėl šios priežasties teisės aktas nebūtų panaikintas16, akivaizdu, 
kad tai būtų nereikalinga.

VI. Išvada ir rekomendacija

Atsižvelgiant į prieš tai pateiktą analizę, tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas yra SESV 53 
straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis.

2019 m. sausio 23 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai17 (21 narių balsavus už) 
nusprendė rekomenduoti Teisės reikalų komitetui pritarti pirmiau minėtam teisiniam 
pagrindui rengiantis balsuoti dėl preliminaraus susitarimo teksto, pasiūlyto tekste, dėl kurio 
2019 m. sausio 18 d. buvo susitarta Nuolatinių atstovų komiteto posėdyje.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)

16 Kaip pavyzdį žr. Sprendimo byloje C-491/01 British American Tobacco, EU:C:2002:741, 103–111 punktus.
17 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Mady Delvaux (pirmininko pavaduotoja), 
Jean-Marie Cavada (pirmininko pavaduotojas), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (pirmininko pavaduotoja), 
Gilles Lebreton (nuomonės referentas), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis 
de Grandes Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, 
Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.
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