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susitarimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, 
kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (2016/0400(COD); toliau – 
pasiūlymas), apimantis susitarimą dėl teisinio pagrindo keitimo, kurį lėmė sutartas pasiūlymo 
padalijimas, Teisės reikalų komiteto koordinatoriai 2019 m. vasario 18 d. priėmė sprendimą 
teikti nuomonę pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 3 dalį dėl pasiūlymo dviejų dalių, 
kurias lėmė jo padalijimas, teisinio pagrindo tinkamumo. Preliminariam susitarimui 2019 m. 
vasario 27 d. pritarė Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER), o 2019 m. kovo 4 d. – Teisės 
reikalų komitetas. 2019 m. kovo 7 d. padalijimui pritarė Pirmininkų sueiga.

I. Bendra informacija

Sprendimo 1999/468/EB, iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2006/512/EB (toliau – 
Sprendimas dėl komiteto procedūros), 5a straipsniu buvo nustatyta vadinamoji reguliavimo 
procedūra su tikrinimu. 2008 ir 2009 m. patvirtintos kelios priemonės, susijusios su ta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu (toliau – suderinimas su reguliavimo procedūra su 
tikrinimu)1. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir atsižvelgiant į naują teisinę sistemą, nustatytą 
SESV 290 ir 291 straipsniuose, Sprendimas dėl komiteto procedūros turėjo būti patikslintas. 
Tačiau į Reglamentą Nr. 182/2011 (Reglamentas dėl komiteto procedūros), kuris buvo 
priimtas šiuo tikslu remiantis SESV 291 straipsnio 3 dalimi, sąmoningai neįtrauktas 
Sprendimo dėl komiteto procedūros 5a straipsnis, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu. Taigi 5a straipsnis turėjo būti laikinai paliktas galioti galiojančių teisės aktų, 
kuriuose daroma nuoroda į šį straipsnį, tikslais. Kita vertus, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
minėtas acquis turi būti suderintas, kaip reikalaujama Lisabonos sutartyje. Šiuo tikslu 2013 m. 
Komisija pasiūlė užbaigti derinimą pateikdama tris išsamius pasiūlymus (vadinamieji 
„Omnibus“ pasiūlymai), kuriuos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą 2014 m. vasario 
mėn., remdamasis Teisės reikalų komiteto pranešimais. Tačiau Komisija pasiūlymus atsiėmė, 
nes Taryboje nebuvo rastas sprendimas.

Po to, kai 2016 m. balandžio 13 d. įsigaliojo naujas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės 
teisėkūros, Komisija 2016 m. gruodžio mėn. pateikė du naujus pasiūlymus dėl suderinimo: 
viename iš jų dėmesys sutelkiamas į teisėkūros procedūra priimamus dokumentus teisingumo 
srityje2, o kitame – į likusias politikos sritis (pasiūlymas, apimantis 168 teisės aktus).

Pasiūlymo aiškinamojo memorandumo skyriuje dėl teisinio pagrindo pasirinkimo Komisija 
patikslino, kad „šis pasiūlymas grindžiamas visų iš dalies pakeistų pagrindinių aktų teisiniais 

1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1137/2008 dėl kai kurių teisės aktų, 
kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. 
Pirmoji dalis, OL L 311, 2008 11 21, p. 1; 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 219/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, 
susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas 
su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Antroji dalis, OL L 87, 2009 3 31, p. 109; 2008 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1103/2008 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 
251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su 
Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Trečioji dalis, OL L 304, 
2008 11 14, p. 80. 
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų teisingumo srityje, kuriuose numatytas reguliavimo 
procedūros su tikrinimu taikymas (2016/0399(COD).
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pagrindais“.  Tai reiškia, kad Sutarties nuostatos, sudarančios Komisijos pasiūlymo teisinius 
pagrindus, atitinka visas Sutarties nuostatas, įtrauktas į atitinkamus tų 168 teisės aktų teisinius 
pagrindus. Taigi pasiūlymo, kaip jį pateikė Komisija, teisinis pagrindas buvo Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 33 straipsnis, 43 straipsnio 2 dalis, 53 straipsnio 1 dalis, 
62 straipsnis, 64 straipsnio 2 dalis, 91 straipsnis, 100 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnis, 
153 straipsnio 2 dalies b punktas, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktai, 172 straipsnis, 
192 straipsnio 1 dalis, 207 straipsnis, 214 straipsnio 3 dalis ir 338 straipsnio 1 dalis. Komisija 
aiškinamajame memorandume taip pat aiškiai nurodė, kad „ši iniciatyva yra susijusi tik su 
procedūromis, kurios turi būti taikomos Sąjungos lygmeniu priimant aktus, remiantis 
suteiktais įgaliojimais“.

Komisijos požiūris į teisinį pagrindą atitiko požiūrį, kurio buvo laikomasi suderinant su 
reguliavimo procedūra su tikrinimu ir 2013 m. „Omnibus“ pasiūlymuose.

2019 m. vasario 12 d. trijų institucijų derybininkai trišalio dialogo metu susitarė padalinti 
„Omnibus“ pasiūlymą ir baigė derybas dėl 64 į jį įtrauktų teisės aktų. Jie taip pat susitarė, kad 
derybos dėl likusių 104 teisės aktų bus tęsiamos per kitą kadenciją.

Atlikus šį padalijimą susitarta, kad Sutarties nuostatos, sudarančios pasiūlymo pirmos dalies, 
dėl kurios susitarta, teisinius pagrindus, atitinka Sutarties nuostatas, įtrauktas į atitinkamus 64 
teisės aktų, kuriuos apima ta dalis, teisinius pagrindus, taigi Sutarties nuostatos, sudarančios 
likusios pasiūlymo dalies, dėl kurios nesusitarta, teisinius pagrindus, atitinka Sutarties 
nuostatas, įtrauktas į 104 teisės aktų, kuriuos apima ta dalis, teisinius pagrindus.

Komisijos pasiūlymo dalies, dėl kurios susitarta 2019 m. vasario 12 d. per tarpinstitucines 
derybas, 64 teisės aktų teisiniai pagrindai yra SESV 33 straipsnis, 43 straipsnio 2 dalis, 
53 straipsnio 1 dalis, 62 straipsnis, 91 straipsnis, 100 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnis, 
153 straipsnio 2 dalies b punktas, 168 straipsnio 4 dalies b punktas, 172 straipsnis, 
192 straipsnio 1 dalis, 207 straipsnio 2 dalis, 214 straipsnio 3 dalis ir 338 straipsnio 1 dalis. 
Palyginti su pradiniu Komisijos pasiūlymu, neįtraukta SESV 64 straipsnio 2 dalis ir 168 
straipsnio 4 dalies a punktas, nes jie sudaro teisės aktų, kurie neįtraukti į šią pirmą dalį, teisinį 
pagrindą. 

Komisijos pasiūlymo dalis, dėl kurios nesusitarta ir kuri apima likusius 104 teisės aktus, būtų 
grindžiama Sutarties nuostatomis, atitinkančiomis jų atitinkamus teisinius pagrindus, t. y. 
SESV 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 
114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 
192 straipsnio 1 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį. Turėtų būti pažymėta, kad SESV 64 straipsnio 2 
dalis neatitinka jokio akto iš likusių 104 teisės aktų ir ji pradžioje į pasiūlymą įtraukta per 
klaidą.

II. Susiję Sutarties straipsniai

Toliau nurodyti straipsniai yra pirmosios Komisijos pasiūlymo dalies, dėl kurios susitarė 
teisėkūros institucijos ir kuri apima 64 teisės aktus, teisiniai pagrindai. 

SESV skyriaus „Muitinių bendradarbiavimas“ 33 straipsnyje nurodoma:

33 straipsnis
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(EB sutarties ex 135 straipsnis)
Sutarčių taikymo srityje Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, imasi priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimui 
muitinių darbo srityje gerinti.

SESV III antraštinės dalies „Žemės ūkis ir žuvininkystė“ 43 straipsnio 2 dalyje nurodoma:

43 straipsnio 2 dalis
(EB sutarties ex 37 straipsnis)
(...) 2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 dalyje 
numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia 
bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti. (...)

SESV antraštinės dalies „Laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas“ skyriaus 
„Įsisteigimo teisė“ 53 straipsnio 1 dalyje nurodoma:

53 straipsnio 1 dalis
(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.

SESV antraštinės dalies „Laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas“ skyriaus 
„Paslaugos“ 62 straipsnyje nurodoma:

62 straipsnis
(EB sutarties ex 55 straipsnis)
Šio skyriaus reglamentuojamiems klausimams taikomos 51–54 straipsnių nuostatos.

SESV antraštinės dalies „Transportas“ 91 straipsnyje nurodoma:

91 straipsnis
(EB sutarties ex 71 straipsnis)

1.  Siekdama įgyvendinti 90 straipsnį ir atsižvelgdama į transporto ypatumus, Europos 
Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, nustato:

a) bendras taisykles, taikomas tarptautiniam transportui, vykstančiam į valstybės 
narės teritoriją ar iš jos arba vykstančiam per vienos ar keleto valstybių narių 
teritoriją;

b) sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali valstybėje narėje teikti transporto 
paslaugas;

c) priemones transporto saugumui gerinti;
d) kitas atitinkamas nuostatas.

2. Patvirtinant 1 dalyje nurodytas priemones, atsižvelgiama į atvejus, kai jų taikymas gali 
turėti didelės įtakos gyvenimo ir užimtumo lygiui tam tikruose regionuose bei transporto 
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įrangos eksploatavimui.

Antraštinės dalies „Transportas“ 100 straipsnio 2 dalyje nurodoma:

100 straipsnio 2 dalis
(EB sutarties ex 80 straipsnis)
(...) 2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali 
priimti atitinkamas jūrų ir oro transporto nuostatas. Jie sprendžia pasikonsultavę su 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.

Skyriaus „Teisės aktų suderinimas“ 114 straipsnyje nurodoma:
114 straipsnis
(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.
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 258 ir 259 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena 
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valstybė narė gali tiesiogiai kreiptis į Europos Sąjungos 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 36 straipsnyje nurodytų neekonominių 
priežasčių imtis laikinų priemonių kartu joms taikant Sąjungos kontrolės tvarką.

Antraštinės dalies „Socialinė politika“ 153 straipsnio 2 dalies b punkte nurodoma [pridėtas 
paaiškinimas]:

153 straipsnio 2 dalies b punktas
(EB sutarties ex 137 straipsnis)
(...) 2. Šiuo tikslu [t. y. siekiant 151 straipsnio tikslų, teikiant ES paramą ir papildant valstybių 
narių veiklą 1 dalyje nurodytose srityse], Europos Parlamentas ir Taryba:
a) (...)
b) atsižvelgdami į kiekvienoje valstybėje narėje esamas sąlygas ir technines taisykles, gali šio 
straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytose srityse direktyvomis nustatyti būtiniausius 
laipsniško įgyvendinimo reikalavimus. Tokiose direktyvose vengiama nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių 
įmonių kūrimą ir plėtojimą.

Antraštinės dalies „Visuomenės sveikata“ 168 straipsnio 4 dalies b punkte nurodoma:

168 straipsnio 4 dalies b punktas
(EB sutarties ex 152 straipsnis)
(...) 4. Nukrypstant nuo 2 straipsnio 5 dalies ir 6 straipsnio a punkto bei laikantis 4 straipsnio 
2 dalies k punkto, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų 
komitetu, šiame straipsnyje nurodytų tikslų padeda siekti imdamiesi bendroms saugos 
problemoms spręsti:
a) (...)
b) priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti 
visuomenės sveikatą; (...)

Antraštinės dalies „Transeuropiniai tinklai“ 172 straipsnyje nurodoma:

172 straipsnis
(EB sutarties ex 156 straipsnis)
171 straipsnio 1 dalyje minėtas gaires ir kitas priemones Europos Parlamentas ir Taryba 
patvirtina spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.
Gairėms ir bendrų interesų projektams, susijusiems su valstybės narės teritorija, reikalingas 
tos valstybės narės pritarimas.

XX antraštinės dalies „Aplinka“ 192 straipsnio 1 dalyje nurodoma:

192 straipsnis
(EB sutarties ex 175 straipsnis)
1. Europos Parlamentas ir Taryba įprasta teisėkūros procedūra, pasikonsultavę su 
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Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, sprendžia, kokių veiksmų 
Sąjungai reikia imtis, kad būtų pasiekti 191 straipsnyje nurodyti tikslai. (...)

Antraštinės dalies „Bendra prekybos politika“ 207 straipsnyje nurodoma:

207 straipsnis
(EB sutarties ex 133 straipsnis)
1. Bendra prekybos politika grindžiama vienodais principais, ypač keičiant muitų normas, 
sudarant susitarimus dėl muitų tarifų ir prekybos, susijusius su prekyba prekėmis ir 
paslaugomis bei intelektinės nuosavybės komerciniais aspektais, tiesioginėmis užsienio 
investicijomis, liberalizavimo priemonių suvienodinimu, eksporto politika ir prekybos 
apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, taikytinomis dempingo ar subsidijų atveju. Bendra 
prekybos politika vykdoma vadovaujantis Sąjungos išorės veiksmų principais ir tikslais.
2. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, patvirtina priemones, apibrėžiančias bendros prekybos politikos įgyvendinimo 
sistemą.
3. Kai reikia derėtis dėl susitarimų su viena arba keliomis trečiosiomis šalimis ar 
tarptautinėmis organizacijomis ir juos sudaryti, taikomas 218 straipsnis, atsižvelgiant į šio 
straipsnio specialiąsias nuostatas.
Komisija teikia rekomendacijas Tarybai, kuri įgalioja Komisiją pradėti reikalingas derybas. 
Taryba ir Komisija yra atsakingos už tai, kad derybose pasiekti susitarimai atitiktų Sąjungos 
vidaus politikos kryptis bei taisykles.
Šias derybas Komisija veda konsultuodamasi su specialiu komitetu, Tarybos paskirtu padėti 
Komisijai atlikti šią užduotį, ir laikydamasi tokių nurodymų, kuriuos Taryba gali jai teikti. 
Komisija teikia reguliarias ataskaitas apie derybų eigą specialiajam komitetui ir Europos 
Parlamentui.
4. Sprendimus dėl derybų ir 3 dalyje nurodytų susitarimų sudarymo Taryba priima 
kvalifikuota balsų dauguma.
Taryba sprendžia vieningai dėl derybų ir susitarimų dėl prekybos paslaugomis ir intelektinės 
nuosavybės komercinių aspektų, taip pat tiesioginių užsienio investicijų srityse sudarymo, kai 
tokiuose susitarimuose įtvirtinamos nuostatos, pagal kurias vidaus taisyklių priėmimui yra 
reikalingas balsų vieningumas.
Taryba taip pat sprendžia vieningai dėl derybų ir susitarimų sudarymo:
a) prekybos kultūros ir audiovizualinėmis paslaugomis srityje, kai yra pavojus, kad šie 
susitarimai gali pakenkti Sąjungos kultūrų ir kalbų įvairovei;
b) prekybos socialinėmis, švietimo ir sveikatos paslaugomis srityje, kai yra pavojus, kad šie 
susitarimai gali labai sutrikdyti nacionalinį šių paslaugų organizavimą ir pakenkti valstybių 
narių atsakomybei jas teikti.
5. Deryboms ir tarptautinių susitarimų sudarymui transporto srityje taikomos Trečiosios 
dalies VI antraštinės dalies ir 218 straipsnio nuostatos.
6. Naudojimasis šiuo straipsniu suteiktais įgaliojimais bendros prekybos politikos srityje 
neturi poveikio Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos atskyrimui ir nesudaro prielaidų 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų suderinimui, kai tokio suderinimo 
nereikalaujama Sutartyse.

Skyriaus „Humanitarinė pagalba“ 214 straipsnio 3 dalyje nurodoma:

214 straipsnio 3 dalis
(...) 3. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
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patvirtina priemones, apibrėžiančias Sąjungos humanitarinės pagalbos veiksmų įgyvendinimo 
sistemą.

SESV septintosios dalies „Bendrosios ir baigiamosios nuostatos“ 338 straipsnio 1 dalyje 
nurodoma:

338 straipsnis
(EB sutarties ex 285 straipsnis)
1. Nepažeisdama Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko 
statuto 5 straipsnio, Europos Parlamentas ir Taryba spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą nustato priemones Sąjungos veiklos rezultatams apibūdinti reikalingai statistinei 
informacijai rengti (...).

III. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu

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“3. Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį 
pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas.

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), ar 

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 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 gali būti grindžiamas 
keliais atitinkamais teisiniais pagrindais.4

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.5 

3 Byla C-45/86, Komisija prieš Tarybą (bendrosios muitų tarifų lengvatos), [1987], Rink. p. 1439, 5 punktas; 
Byla
C-440/05, Komisija prieš Tarybą, [2007], Rink. p. I-9097; Byla C-411/06 Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, 
[2009], Rink. p. I-7585.
4 Žr. pirmiau nurodytos bylos C-411/06 46–47 punktus.
5 Žr. 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Lenkija prieš Parlamentą ir Tarybą, C-5/16, 
EU:C:2018:483, 49 punktą, 69 punktą ir nurodytą teismo praktiką.
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IV. Pasiūlymo tikslas ir turinys

Lisabonos sutartyje nustatyti deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, įskaitant aiškų jų skirtumą 
(atitinkamai SESV 290 ir 291 straipsniai). Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tam tikri iki 
Lisabonos sutarties patvirtinti aktai, kuriuose yra nuoroda į reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, vis dar turi būti suderinti su SESV 290 ir 291 straipsniais.

Kaip nurodyta pirmiau, pasiūlymas apima teisės aktus, įtrauktus į tris 2013 m. Komisijos 
priimtus pasiūlymus dėl teisė aktų derinimo, ir vieną aktą, kuris nepatenka į 2013 m. 
pasiūlymą, bet kurį reikia suderinti ir kuris pridėtas prie šio pasiūlymo. Jis neapima aktų, dėl 
kurių nuo to laiko buvo pateikti atskiri pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pasiūlyme pasirinktas teisėkūros požiūris – iš dalies pakeisti kiekvieną susijusį teisės aktą. 

Konkrečiai, nuostata, kurioje išdėstyti materialiniai įgaliojimai taikyti reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu, performuluojama
ir ji atitinka sutartą standartinę straipsnių dėl įgaliojimų delegavimo nuostatą. Į kiekvieną aktą 
įterpiamas standartinis straipsnis dėl įgaliojimų delegavimo ir išbraukiamos nuorodos į 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Kai kuriais atvejais teisėkūros institucijos nusprendė, kad 
nėra reikalo suteikti įgaliojimų ir tik išbraukė reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 
Pasiūlymo aiškinamajame memorandume nurodoma, kad tai yra susiję „tik su procedūromis, 
kurios turi būti taikomos Sąjungos lygmeniu priimant aktus, remiantis suteiktais įgaliojimais“.

Pritaikymai ir pakeitimai, kuriuos reikia atlikti remiantis pasiūlymu, susiję tik su 
procedūromis Sąjungos lygmeniu ir todėl nepriklauso nuo jokių nacionalinės teisės priemonių 
priėmimo. Taigi, direktyvų atveju, valstybėms narėms nereikia jų perkelti į nacionalinę teisę.

V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Iš esmės tai, kad pasiūlymas grindžiamas visų iš dalies pakeistų aktų teisiniais pagrindais 
teisiniu požiūriu nėra problema.

Tačiau, kaip teisingai nurodė Teisės tarnyba, tiesa, kad kai kurie susiję teisės aktai yra 
direktyvos, o dabartinis Komisijos pasiūlymas yra dėl reglamento priėmimo. Visų pirma, 
SESV 53 straipsnio 1 dalis ir 153 straipsnio 2 dalies b punktas, kurie sudaro du sutartos 
pasiūlymo dalies teisinius pagrindus, sudaro sąlygas Parlamentui ir Tarybai priimti 
direktyvas, o ne reglamentus.

Kaip matyti iš Komisijos pradinio teisinio pagrindo pasirinkimo ir pirmiau nurodyto 
pasiūlymo tikslo ir turinio, juo nesiekiama iš dalies keisti teisės aktų įprasta šios sąvokos 
prasme. Priešingai, jo tikslas yra teisės aktų, kuriuose daroma nuoroda į reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, suderinimas su Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema. Juo 
nesiekiama perkėlimo į nacionalinę teisę.

Reikia taip pat pažymėti, kad Komisijos požiūris į teisinį pasiūlymo pagrindą atitiko požiūrį, 
kurio buvo laikomasi suderinant su reguliavimo procedūra su tikrinimu ir 2013 m. „Omnibus“ 
pasiūlymuose.
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Atsižvelgiant į tai, yra priimtina, kad pagal šį reglamentą būtų iš dalies pakeistos kelios 
direktyvos laikantis pirmiau nustatytų ribų.

VI. Išvada ir rekomendacija

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, SESV 33 straipsnis, 43 straipsnio 2 dalis, 
53 straipsnio 1 dalis, 62 straipsnis, 91 straipsnis, 100 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnis, 
153 straipsnio 2 dalies b punktas, 168 straipsnio 4 dalies b punktas, 172 straipsnis, 
192 straipsnio 1 dalis, 207 straipsnio 2 dalis, 214 straipsnio 3 dalis ir 338 straipsnio 1 dalis yra 
tinkamas sudaryto preliminaraus susitarimo teisinis pagrindas.

Tuo pačiu metu SESV 43 straipsnio 2 dalis, 53 straipsnio 1 dalis, 62 straipsnis, 91 straipsnis, 
100 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnis, 153 straipsnio 2 dalies b punktas, 168 straipsnio 4 dalies 
a ir b punktai, 192 straipsnio 1 dalis ir 338 straipsnio 1 dalis yra tinkamas antrosios pasiūlymo 
dalies, kurią Parlamentas turi priimti kaip savo poziciją per pirmąjį svarstymą, teisinis 
pagrindas.

2019 m. balandžio 1 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas atitinkamai vieningai6 (14 narių 
balsavus už) nusprendė rekomenduoti, kad padalijus pasiūlymą pirmiau minėti straipsniai 
būtų laikomi teisiniu pagrindu preliminariam susitarimui, kaip pasiūlyta 2019 m. vasario 27 d. 
COREPER sutartame tekste ir kaip kovo 4 d. patvirtino Teisės reikalų komitetas, ir 
Parlamento pozicijai per pirmąjį svarstymą dėl likusių 104 antrosios pasiūlymo dalies aktų.

Pagarbiai,

Pavel Svoboda

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)

6 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Jean-Marie Cavada (pirmininko pavaduotojas), 
Mady Delvaux (pirmininko pavaduotoja), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad 
Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie Ward, 
Tadeusz Zwiefka, Mylène Troszczynski (vietoj Gilles‘o Lebretono pagal Darbo tvarkos taisyklių 200 straipsnio 
2 dalį)).


