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2019 m. sausio 29 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 39 straipsnio 2 dalį prašydamas apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio 
pagrindo pagrįstumą.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2019 m. vasario 18 d. posėdyje.

I. Bendra informacija

Šio pasiūlymo dėl reglamento tikslas – užtikrinti, kad visos valstybės narės įdiegtų tinkamas 
priemones, kurios padėtų užkirsti kelią krizinei elektros energijos sektoriaus padėčiai (jai 
susidarius dažnai juntamas tarpvalstybinis poveikis, kadangi elektros energijos sistemos yra 
integruotos), jai pasirengti ir ją valdyti, ir pagerinti elektros energijos vidaus rinkos veikimą.
 
Norint pasiekti šį tikslą, siūloma valstybėms narėms bendradarbiauti tarpusavyje, siekiant 
užkirsti kelią krizinei padėčiai ir ją valdyti, visų pirma, numatant bendrus rizikos vertinimo 
metodus, užtikrinant didesnį palyginamumą ir skaidrumą per pasirengimo etapą ir per elektros 
energijos sektoriaus krizę, taip pat užtikrinant, kad net per krizę elektros energija būtų 
tiekiama ten, kur ji labiausiai reikalinga. 

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
194 straipsnis, kuriame nustatytas energetikos politikos teisinis pagrindas; tačiau per 
tarpinstitucines derybas buvo nuspręsta, kad būtina įtraukti nuorodą į minėto straipsnio 2 dalį, 
kurioje numatyta, kad priemonės nustatomos pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 

Todėl Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas, atsakingas už 
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką 
elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB (2016/0377 (COD)), 
paprašė, kad Teisės reikalų komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalį 
patikrintų pasiūlymo teisinius pagrindus, ypač siūlomo papildymo tinkamumą.

II. Susiję Sutarties straipsniai

Šis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis, esantis XXI antraštinėje dalyje 
„Energetika“, yra pateikiamas kaip Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas (pabraukta 
papildomai): 
 

SESV 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. Nepažeidžiant kitų Sutarčių nuostatų taikymo, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustato priemones, būtinas 1 dalyje nurodytiems tikslams 
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pasiekti. Šios priemonės patvirtinamos pasikonsultavus su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu bei Regionų komitetu. Nepažeidžiant 192 straipsnio 2 dalies c punkto, 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. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika teisinio pagrindo pasirinkimo 
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“1. Todėl, pasirinkus netinkamą 
teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas. Tikslus teisinio pagrindo 
nurodymas yra ypač svarbus šiuo atveju, kadangi 194 straipsnio 2 ir 3 dalyse atitinkamai 
daroma nuoroda į įprastą teisėkūros procedūrą ir į specialią teisėkūros procedūrą, vieningai 
balsuojant Taryboje.
 
IV. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir 
turinį, Parlamento įgaliojimus bei Tarybos įgaliojimus

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento siekiama nustatyti bendras krizių prevencijos taisykles, kad 
būtų užtikrintas elektros energijos tiekimo saugumas, numatant priemones tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui užtikrinti ir nustatant reikalavimą, kad valstybės narės turi bendradarbiauti 
regioniniu lygmeniu vadovaudamosi solidarumo dvasia. 
Pasiūlyme taip pat numatomos priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią elektros energijos 
sektoriaus krizėms, joms pasirengti ir jas suvaldyti, siekiant užtikrinti, kad elektra būtų 
tiekiama ten, kur ji labiausiai reikalinga. Jame taip pat nustatoma sistema, kaip, pasitelkus 
Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupę, būtų galima veiksmingai stebėti 
elektros energijos tiekimo saugumą Europoje. Tokiu būdu geresnis pasirengimas valdyti 
riziką būtų pasiektas mažesnėmis sąnaudomis. Jis taip pat turėtų sustiprinti energijos vidaus 
rinką, nes bus padidintas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas ir užkirstas kelias 
netinkamam valstybės kišimuisi krizinės padėties atveju, visų pirma vengiant netinkamo 
tarpvalstybinių srautų apribojimo. 

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 atsinaujinančių formų energijos plėtrą ar energijos tinklų tarpusavio jungčių 
skatinimą. 

Atrodo, kad pagrindinis pasiūlymo tikslas visiškai atitinka Sąjungos energetikos politikos 
tikslus, išdėstytus SESV 194 straipsnio 1 dalyje.

1 Sprendimas Komisija / Taryba (bendrosios muitų tarifų lengvatos) (C-45/86, [1987], 
Rink. p. 014393, 5 punktas), Sprendimas Komisija / Taryba (C-440/05, [2007], Rink. p. I-
9097), Sprendimas Komisija / Parlamentas ir Taryba (C-411/06, [2009], Rink. p. I-07585).
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Teisinio pagrindo daliniu pakeitimu, dėl kurio susitarta, iš esmės nekeičiamas pasirinktas 
Komisijos pasiūlymo pagrindas, tačiau jame sukonkretinamas teisinio pagrindo pasirinkimas 
nurodant atitinkamą SESV 194 straipsnio dalį, kuria teisėkūros institucijos siekia remtis.

Iš tiesų SESV 194 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodomi du skirtingi teisiniai pagrindai, taikomi 
skirtingo pobūdžio priemonėms. Straipsnio 3 dalyje nurodomos priemonės, kurios daugiausia 
yra fiskalinio pobūdžio, o šio straipsnio 2 dalis susijusi su priemonių, būtinų 1 dalyje 
nurodytiems tikslams, kurie apima, be kita ko, tiekimo saugumą, pasiekti, priėmimą. Be to, 
svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad SESV 194 straipsnyje numatytos skirtingos teisėkūros 
procedūros, kurios priklauso nuo priemonės pobūdžio. 

V. Išvada ir rekomendacijos

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, reikėtų daryti išvadą, kad, siekiant nurodyti teisinį 
pagrindą taip, kad būtų galima nustatyti, kuri procedūra taikoma pasiūlymui priimti, tikslinga 
remtis 194 straipsnio 2 dalimi kaip pasiūlymo teisiniu pagrindu.

Ši teisinio pagrindo analizė grindžiama preliminariu susitarimu dėl pasiūlymo, pasiektu per 
tarpinstitucines derybas ir patvirtintu Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 
2019 m. sausio 23 d.

2019 m. vasario 18 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas atitinkamai vienbalsiai (17 narių 
balsavus už) nusprendė2, kad į teisinį pagrindą įtraukta konkreti nuoroda į SESV 194 
straipsnio 2 dalį yra tinkama ir kad SESV 194 straipsnio 2 dalis turėtų būti patvirtinta kaip šio 
pasiūlymo teisinis pagrindas. 

Pagarbiai

Pavel Svoboda

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)

2 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 
(pirmininko pavaduotoja), Gilles Lebreton (nuomonės referentas), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


