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taisyklių 39 straipsnio 2 dalį, kad šis apsvarstytų minėto Komisijos pasiūlymo teisinio 

pagrindo tinkamumą. 

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2018 m. sausio 15 d. posėdyje. 

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

194 straipsnio 2 dalis. Pakeitimu, kuris patvirtintas balsavimu ITRE komitete siekiama 

minėtąjį teisinį pagrindą pakeisti SESV 194 straipsniu kartu su SESV 191 straipsnio 1 dalimi. 

I. Bendra informacija 

 

Pasiūlyme nustatyti principai, kurių laikydamosi valstybės narės drauge ir nuolat gali 

užtikrinti, kad atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su trijų (elektros energijos, 

šildymo ir vėsinimo, transporto) sektorių galutinės energijos suvartojimu, Europos Sąjungoje 

2030 m. ekonomiškai efektyviai pasiektų bent 27 %. 

 

2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje, kurią 2014 m. patvirtino Europos 

Vadovų Taryba,1 27 proc. tikslas privalomas ES lygmeniu ir jo bus pasiekta visoms 

valstybėms narėms prisidedant prie poreikio pasiekti bendro ES tikslo. Be to, bendrai 

įgyvendinant naująją strategiją, valstybėms narėms neužkertama galimybė rezultato drauge 

siekti nusistatant savo pačių, galbūt didesnio užmojo, nacionalinius rodiklius. Paramą 

atsinaujinančių išteklių energijai valstybės narės gali teikti laikydamosi valstybės pagalbos 

taisyklių. 
 

Europos Vadovų Taryba keletą kartų paragino Komisiją peržiūrėti ir parengti teisės aktus, 

susijusius, inter alia, su atsinaujinančiais ištekliais, remiantis šiais aktais būtų siekiama sutarto 

2030 m. tikslo.2 Europos Parlamentas taip pat kreipėsi į Komisiją, kad ji pateiktų atsinaujinančių 

išteklių energijos teisės aktus ir dar labiau – bent iki 30 % – padidintų atsinaujinančių išteklių 

energijos vartojimo užmojį.3  

 

Iš ES energetikos prognozių matyti, kad jei bus įgyvendinta tik dabartinė valstybių narių ir ES 

politika, bet nebus priimta nauja politika, 2030 m. bus pasiektas apytiksliai 24,3 % atsinaujinančių 

išteklių energijos rodiklis. Toks vartojimas būtų gerokai mažesnis už ES lygmens privalomą bent 

27 % atsinaujinančių išteklių energijos rodiklį, dėl kurio susitarta Europos Vadovų Taryboje, 

todėl Sąjunga neįvykdytų savo bendrų įsipareigojimų pagal 2015 m. Paryžiaus susitarimą. Jei 

nepakeista politika būtų įgyvendinama toliau, kiltų rizika, kad Sąjungos politinis užmojis tapti 

pasauline atsinaujinančių išteklių energijos lydere liktų neįgyvendintas. Be to, nebūtų pasinaudota 

saugumo privalumais, kuriuos garantuoja didesnis energijos tiekimas iš vietinių šaltinių, ir 

sumažėtų vartotojų dalyvavimas energijos sistemoje. 

 

 

II. Susiję Sutarties straipsniai 

 

Komisijos pasiūlyme kaip teisinis pagrindas nurodomas šis Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo trečiosios dalies „Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai“ XXI antraštinės dalies 

                                                 
1 Žr. „2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2014) 015 final). 
2 2015 m. kovo 19–20 d., 2015 m. gruodžio 17–18 d., 2016 m. kovo 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos išvados. 
3 Žr. EP rezoliucijas dėl 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos ir dėl atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo pažangos ataskaitos. 
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„Energetika“ straipsnis (pabraukta ir paryškinta autoriaus):  

 

 

194 straipsnis 

 

1. Kuriant vidaus rinką ar jai veikiant ir atsižvelgiant į poreikį išsaugoti ir gerinti aplinką, 

Sąjungos energetikos politika, vadovaujantis valstybių narių solidarumu, siekiama: 

 

a) užtikrinti energijos rinkos veikimą; 

 

b) užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje; 

 

c) skatinti energijos vartojimo efektyvumą bei taupymą ir naujų bei atsinaujinančių energijos 

formų plėtojimą; ir 

 

d) skatinti energetikos tinklų sujungimą. 

 

2. Nedarant poveikio kitų Sutarčių nuostatų taikymui, Europos Parlamentas ir Taryba, 

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustato priemones, būtinas 1 dalyje 

nurodytiems tikslams pasiekti. Šios priemonės patvirtinamos pasikonsultavus su Ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu. 

 

Nedarant poveikio 192 straipsnio 2 dalies c punktui, jos neturi poveikio valstybės narės teisei 

apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos 

šaltinių ir nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą. 

 

3. Nukrypdama nuo 2 dalies, Taryba, spręsdama vieningai pagal specialią teisėkūros 

procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, patvirtina čia nurodytas priemones, 

kai jos pirmiausia yra fiskalinio pobūdžio. 

 

III. Siūlomas teisinis pagrindas 

 

Nagrinėjamame ITRE komiteto pakeitime siūloma pakeisti pasiūlymo teisinį pagrindą ir 

išbraukti nuorodą į SESV 194 straipsnio 2 dalį, taigi remtis visu SESV 194 straipsniu 

kartu pridedant nuorodą į SESV XX antraštinės dalies „Aplinka“ SESV 191 straipsnio 1 

dalį. Pastaroji nuostata išdėstyta taip: 

 

191 straipsnis 

(EB sutarties ex 174 straipsnis) 

 

1. Sąjungos 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 
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problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

Atliekant šią analizę taip pat svarbus SESV 192 straipsnis, kuris išdėstytas taip (paryškinta 

autoriaus):  

 

 

192 straipsnis 

(EB sutarties ex 175 straipsnis) 

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba įprasta teisėkūros procedūra, pasikonsultavę su 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, sprendžia, kokių veiksmų 

Sąjungai reikia imtis, kad būtų pasiekti 191 straipsnyje nurodyti tikslai. 

 

2. Nukrypdama nuo 1 dalyje numatytų sprendimų priėmimo tvarkos ir nepažeisdama 114 

straipsnio, Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą 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 valdymo priemonėms 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, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, gali vieningai nuspręsti leisti 

pirmojoje pastraipoje nurodytose srityse taikyti įprastą teisėkūros procedūrą. 

 

3. Siektinus prioritetinius tikslus nustatančias bendrąsias veiksmų programas Europos 

Parlamentas ir Taryba priima spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 

pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu. 

 

Šioms programoms įgyvendinti reikalingos priemonės priimamos laikantis, priklausomai nuo 

aplinkybių, 1 arba 2 dalyje numatytų sąlygų. 
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4. [...] 

 

5. [...] 

 

 

IV. Teismų praktika 

 

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 

pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra 

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

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

pageidavimas aktyviau dalyvauti priimant atitinkamą priemonę, aplinkybės, kuriomis 

priemonė buvo priimta, ir darbas, kuris buvo atliktas kitose srityse, vykdant į atitinkamos 

priemonės taikymo sritį patenkančius veiksmus, neturi reikšmės nustatant tinkamą teisinį 

pagrindą.2  

 

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

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

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

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

dominuojantis tikslas arba pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis.3 Tačiau tuo atveju, 

kai priemone tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios neatsiejamos 

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

– toks aktas turės būti grindžiamas skirtingais atitinkamais teisiniais pagrindais,4 jei 

atitinkamiems teisiniams pagrindams nustatytos procedūros suderinamos su Europos 

Parlamento teise ir jai nekenkia5. 

 

V. Pasiūlymo tikslas ir turinys 

 

Pasiūlymo 1 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 

energiją, iš dalies keičiančios ir vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, 

naujos redakcijos priežastis – aiškumo užtikrinimas.  

 

2 ir 3 konstatuojamosiose dalyse pakartojama, kad atsinaujinančių išteklių energijos 

skatinimas yra vienas iš Sąjungos energetikos politikos tikslų ir yra būtinas siekiant sumažinti 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagal 2015 m. Paryžiaus susitarimą ir remti 

                                                 
1 1987 m. Sprendimo Komisija prieš Tarybą (Bendrieji lengvatiniai tarifai), (C-45/86, [1987 m.], Rink. p. 1439, 

5 punktas); 2007 m. Sprendimas Komisija prieš Tarybą, (C-440/05, [2007 m.], Rink. p. I-9097); 2009 m. 

Sprendimas Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, (C-411/06, [2009 m.] Rink. p. I-7585). 
2 2000 m. Sprendimo Komisija prieš Tarybą, (C-269/97, [2000 m.], Rink. p. I-2257, 44 punktas). 
3 Sprendimas Komisija / Taryba, C-137/12, EU:C:2013:675, 53 punktas; Sprendimas Parlamentas / Taryba, C-

490/10, EU:C:2012:525, 45 punktas; 2008 m. Sprendimas Parlamentas prieš Tarybą, (C-155/07, [2008], Rink. 

p. I-08103, 34 punktas). 
4 2003 m. Sprendimas Komisija prieš Tarybą, (C-211/01, Rink. p. I-08913, 40 punktas); 2006 m. Sprendimas 

Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, (C-178/03, Rink. p. I-107, 43–56 punktai).  
5 1991 m. Sprendimas Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), (C-300/89, Rink. p. I–2867, 17–25 punktai). 

1996 m. Sprendimas Portugalija prieš Tarybą, (C-268/94, Rink. p. I-6177). 
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energijos tiekimo saugumą bei technologijos naujoves taip pat prisideda prie Sąjungos 

priklausomybės nuo importuojamų dujų ir naftos mažinimo.  

 

Taigi 3 straipsnyje nustatytas tikslas, kad iki 2030 m. Sąjungoje sunaudojamos energijos iš 

atsinaujinančiųjų šaltinių dalis pasiektų bent 27 proc., ir būdai, kuriais valstybės narės gali 

prisidėti siekdamos ekonomiškai veiksmingai ir lanksčiai sumažinti išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį, parengdamos finansines programas, kurių paskirtis – sudaryti 

geresnes sąlygas investuoti į atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektus ir naudoti 

finansines priemones, taip pat kompetentingoms nacionalinėms ar regioninėms institucijoms 

arba įstaigoms keistis gerąja patirtimi.    
 

4 straipsnyje atkreipiamas dėmesys į elektros, gaunamos iš atsinaujinančių išteklių, paramos 

sistemas ir nustatomos jų įgyvendinimo valstybėse narėse garantijos siekiant užtikrinti neiškreiptą 

elektros energijos rinkų veikimą nepažeidžiant valstybės pagalbos taisyklių ir skaidriai remiant 

investicijų skaidrumą ir skaidrumą vartotojams, taip pat veiksmingą stebėseną. 

 

7 straipsniu reguliuojamas iš atsinaujinančių išteklių išgautos energijos dalies apskaičiavimas, 

jame numatyta nuo 2012 m. mažinti didžiausią leidžiamą biodegalų ir skystųjų bioproduktų, 

pagamintų iš maistinių arba pašarinių augalų, dalį. 

 

16 straipsnyje nustatytas leidimų vykdyti atsinaujinančių išteklių energijos projektus išdavimo 

procesas numatant vieną paskirtąją instituciją ir ilgiausią leidžiamą leidimų išdavimo trukmę, o 19 

straipsnyje pakeičiama kilmės garantijų sistemos taikymo sritis, be kita ko, ją pradedant taikyti 

atsinaujinančių išteklių dujoms, numatomas būtinas šildymas ir vėsinimas gavus gamintojo 

prašymą ir gerinamos administracinės procedūros taikant Europos standartizacijos komiteto 

(CEN) standartą.  

 

Pagal 21–24 straipsnius suteikiama galimybė (i) vartotojams pasigamintą energiją vartoti be 

netinkamų apribojimų, (ii) energetikos bendruomenėms dalyvauti rinkoje, (iii) energijos 

vartotojams nepirkti šildymo ir vėsinimo iš centralizuoto šildymo ir vėsinimo tiekimo sistemos, 

jei vartotojai daug didesnį energetinį efektyvumą gali pasiekti pastatuose įgyvendinamomis 

priemonėmis.  

 

25 straipsnyje nustatyta, jog kuro tiekėjai ES lygmeniu įpareigojami tiekti tam tikrą mažataršio ir 

iš atsinaujinančių išteklių pagaminto kuro kiekį, kad būtų skatinamas priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimas ir energijos šaltinių įvairinimas ir kad sektorius ekonomiškai efektyviai 

padėtų siekti bendro atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo rodiklio. Pagaliau, 26 straipsnyje 

sugriežtinti bioenergijai taikomi ES tvarumo kriterijai, be kita ko į išplėstą jų taikymo sritį 

įtraukiant biomasę ir biodujas, naudojamas šildymui ir vėsinimui bei elektros energijos gamybai, 

o 27 straipsnyje masės balanso sistema išaiškinta ir pritaikyta, kad apimtų kofermentavimą 

biodujoms ir biometano įleidimą į gamtinių dujų tinklus.    

 

 

VI. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas 

 

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus aišku, kad šio pasiūlymo tikslas – spręsti neaiškumą, 

kylantį dėl investavimo kartu atsižvelgiant į vidutinio ir ilgojo laikotarpio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo uždavinius; užtikrinti ekonomiškai veiksmingą elektros energijos 

diegimą ir integravimą į rinką ir užtikrinti, kad drauge būtų pasiektas visos Europos Sąjungos 

2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos rodiklis; išplėtoti galimybes mažinti priklausomybę nuo 
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iškastinio kuro vartojant pažangiuosius biodegalus ir atsinaujinančių išteklių energijos galimybes 

šildymo ir vėsinimo sektoriuje. 

 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai padeda švelninti klimato kaitą, nes jais naudojantis 

išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, užtikrinamas darnus vystymasis, 

saugoma aplinka ir gerėja piliečių sveikata. Be to, aiškėja, kad atsinaujinančių išteklių 

energija – integracinio ekonomikos augimo veiksnys, skatinantis darbo vietų kūrimą ir 

stiprinantis energetinį saugumą visoje Europoje. Remiantis Teisingumo Teismo praktika, 

atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra – vienas iš tikslų, kuriais reikia vadovaujantis 

įgyvendinant ES energetikos politiką1.  

 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai SESV 194 straipsnis yra specialus teisinis pagrindas priimant 

energetikos politikos priemones, kurių tikslas yra užtikrinti energijos rinkos veikimą ir 

energijos tiekimo Sąjungai saugumą, skatinti energijos suvartojimo efektyvumą ir taupymą 

bei naujų ir atsinaujinančios formos energijų plėtrą ir energijos tinklų tarpusavio jungčių 

skatinimą. 

 

ITRE komiteto 1 pakeitime siekiama pakeisti pasiūlymo teisinį pagrindą ir išbraukti nuorodą į 

SESV 194 straipsnio 2 dalį, taigi remtis visu SESV 194 straipsniu kartu pridedant nuorodą į 

SESV 191 straipsnio 1 dalį. Jo tekstas yra toks: 

 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 nurodomoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas  Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos 

veikimo, ypač į jos 194 straipsnio 2 dalį,  

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos 

veikimo, ypač į jos 194 straipsnį ir 191 

straipsnio 1 dalį, 

 

Visų pirma kalbant apie viso SESV 194 straipsnio naudojimą kaip teisinio pagrindo reikia 

pastebėti, kad iš esmės SESV 194 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti du skirtingi teisiniai 

pagrindai, tinkami skirtingo pobūdžio priemonėms. Jeigu 3 dalyje visų pirma kalbama apie 

fiskalinio pobūdžio priemones, 2 dalis susijusi su priemonių, būtinų siekiant 1 dalyje išdėstytų 

tikslų, priėmimu. Kadangi šis pasiūlymas aiškiai susijęs su pastarojo pobūdžio priemonėmis, 

reikia nurodyti specialų teisinį pagrindą – SESV 194 straipsnio 2 dalį.  

 

Be to, SESV 194 straipsnyje nustatytos skirtingos teisėkūros procedūros atsižvelgiant į 

priemonės pobūdį. Vadovaujantis SESV 194 straipsnio 3 dalimi, speciali teisėkūros procedūra 

taikoma tada, kai su Parlamentu yra tik konsultuojamasi ir yra būtina vieninga Tarybos 

parama priemonėms, kurios visų pirma yra fiskalinio pobūdžio; Antra vertus, pagal SESV 194 

straipsnio 2 dalį įprasta teisėkūros procedūra taikoma patvirtinant priemones, būtinas pasiekti 

tikslų, išdėstytų 194 straipsnio 1 dalyje.  

 

                                                 
1 Sprendimo sujungtose bylose Elecdey Carcelen SA ir kt. / Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, C-

215/16, C-216/16, C-220/16 ir C-221/16 , ECLI:EU:C:2017:705, 38 punktas. 
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Atrodo, kad pagrindinis pasiūlymo tikslas visiškai atitinka Sąjungos energetikos politikos 

tikslus, išdėstytus SESV 194 straipsnio 1 dalyje. Todėl siekiant nurodyti teisinį pagrindą, kad 

būtų galima nustatyti tiek pasiūlymo priėmimui taikytiną procedūrą, tiek Taryboje reikalingą 

balsų daugumą, kaip pasiūlymo teisiniu pagrindu reikėtų vadovautis 194 straipsnio 2 dalimi, o 

ne visu SESV 194 straipsniu. 

 

Kalbant apie nuorodą į SESV 191 straipsnio 1 dalį, kurią taip pat siūloma laikyti pasiūlymo 

teisiniu pagrindu, reikėtų pabrėžti, kad šis straipsnis netaikytinas. Jame išdėstyti ES aplinkos 

politikos tikslai, taip pat kiti principai, į kuriuos Sąjunga turėtų atsižvelgti formuodama savo 

aplinkos politiką ir vykdydama bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis aplinkosaugos 

srityje. Šia nuostata ES institucijoms nesuteikiami įgaliojimai priimti teisėkūros priemones 

aplinkos srityje, todėl ji negali būti teisiniu pagrindu.  

 

Jeigu pakeitimu buvo siekiama pridėti aplinkos teisinį pagrindą, tada reikėtų remtis SESV 192 

straipsnio 1 dalimi, nes jame nustatyta, jog siekiant SESV 191 nurodytų tikslų taikoma įprasta 

teisėkūros procedūra. Net tokiu atveju, pasiūlymui taikomas papildomas aplinkos politikos 

teisinis pagrindas turėtų būti pagrįstas. Konkrečiai turėtų būti įrodyta, kad pasiūlymas apima 

keletą lygiaverčių tikslų arba jį sudaro kelios neatsiejamos sudedamosios dalys, iš kurių nė 

viena nėra papildoma ir netiesioginė, palyginti su likusiomis1. Atsižvelgiant į tai, kad 194 

straipsnis aiškiai susieja aplinkos apsaugą ir gerinimą su Sąjungos energetikos politikos 

tikslais, ir atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį aišku, kad pagrindinis ir svarbiausias 

pasiūlymo tikslas ir komponentas – skatinti su energetika susijusius tikslus. Tiek, kiek 

kalbama apie aplinkos aspektus, jie yra aiškiai papildomi lyginant su pagrindiniu tikslu – 

skatinti atsinaujinančių energijos formų plėtojimą – išdėstytu SESV 194 straipsnio 1 dalies c 

punkte.  

 

VII. Išvada ir rekomendacija 

 

Atsižvelgiant į pateiktą analizę, atrodo, kad ITRE komiteto pasiūlyme numatyti teisinio 

pagrindo pakeitimai, susiję su nuoroda į SESV 191 straipsnį, yra nuoroda į netinkamą sutarčių 

straipsnį, kuris remiantis šio pasiūlymo turiniu ir tikslu negali būti jo teisiniu pagrindu. 

Kalbant apie viso SESV 194 straipsnio naudojimą, nereikėtų pritarti nuorodos į jo 2 dalį 

išbraukimui, nes taip panaikinama nuoroda į konkretaus pobūdžio teisėkūros procedūrą, 

kurios turi būti laikomasi priimant atitinkamą pasiūlymą.  

 

2018 m. sausio 15 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, 19 narių balsavus už, 0 

narių balsavus prieš, 0 narių susilaikius2, rekomenduoti vėl taikyti Komisijos pasiūlyme 

nurodytą teisinį pagrindą, t. y. SESV 194 straipsnio 2 dalį, kuri yra vienintelis tinkamas 

teisinis pagrindas atsižvelgiant į minėtojo pasiūlymo tikslą ir turinį. 

 

                                                 
1 2003 m. Sprendimas Komisija prieš Tarybą, (C-211/01, Rink. p. I-08913, 40 punktas); 2006 m. Sprendimas 

Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, (C-178/03, Rink. p. I-107, 43–56 punktai).  
2 Per galutinį balsavimą dalyvavo: pirmininkas Pavel Svoboda , pirmininko pavaduotojas Jean-Marie Cavada, 

pirmininko pavaduotoja Mady Delvaux, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte 

Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie Rozière, József 

Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga pagal Darbo 

tvarkos taisyklių 200 straipsnio 2 dalį. 
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Pagarbiai, 

Pavel Svoboda 

 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


