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Gerb. Pirmininke,

2019 m. vasario 18 d. Teisės reikalų komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 
5 dalį savo iniciatyva nusprendė pateikti antrą nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, 
apsaugos teisinio pagrindo, atsižvelgiant į tarpinstitucinių derybų rezultatus.

Komisija savo pasiūlymą pagrindė keliais sektoriniais teisiniais pagrindais. Nuostata dėl 
teisinio pagrindo suformuluota taip: 

„atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16, 33, 43 ir 50 straipsnius, 
53 straipsnio 1 dalį, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 straipsnius ir 
325 straipsnio 4 dalį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 
31 straipsnį,“

Iki pakeitimų pateikimo termino buvo pateikta pakeitimų, kuriais siūloma teisinį pagrindą 
papildyti. Taigi Teisės reikalų komitetas 2018 m. spalio 25 d. priėmė nuomonę dėl teisinio 
pagrindo šių pakeitimų tinkamumo požiūriu. Taryba taip pat išnagrinėjo Komisijos pasiūlymo 
teisinį pagrindą ir jį savo bendrame požiūryje pakeitė. 
Galutiniame susitarime teisėkūros institucijos susitarė išbraukti SESV 33, 62, 103, 109 ir 207 
straipsnius ir nustatyti, kad nuorodos į 43 straipsnį yra susijusios su jo antra dalimi, nuorodos 
į SESV sutarties 168 straipsnį yra susijusios su jo ketvirta dalimi ir nuorodos į 192 straipsnį 
yra susijusios su jo pirma dalimi. Taigi tinkama išnagrinėti, ar galutiniame susitarime 
nustatytas teisinis pagrindas yra tinkamas.

I. Bendra informacija

Savo 2017 m. spalio 24 d. rezoliucijoje dėl informatorių, kurie veikia viešojo intereso labui, 
teisėtų apsaugos priemonių ir savo 2017 m. sausio 20 d. rezoliucijoje dėl informatorių 
vaidmens saugant ES finansinius interesus Parlamentas paragino Komisiją pateikti 
horizontalųjį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant ES garantuoti aukšto 
lygio pranešėjų apsaugą tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose, taip pat nacionalinėse 
ir ES institucijose.

Šiuo metu taisyklės dėl informatorių nustatytos kai kuriose Sąjungos teisės srityse, 
pavyzdžiui, Tarnybos nuostatuose ir tam tikruose reglamentuose dėl kovos su pinigų plovimu 
ir finansų rinkų. 

Šiame pasiūlyme dėl direktyvos numatomos taisyklės dėl informatorių, taikomos padarius 
Sąjungos teisės aktų pažeidimus, nurodytus taikymo srityje ir priede, kuriame išvardyti 
atitinkami Sąjungos teisės aktai, taikomi tiesiogiai arba pateikiant nuorodą. 

II. Susiję Sutarties straipsniai 

SESV 16 straipsnis: 

16 straipsnis

1. Kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.
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2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustato 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams bei valstybėms 
narėms tvarkant asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra susijusi su Sąjungos teisės taikymo 
sritimi, taisykles ir laisvo tokių duomenų judėjimo taisykles. Nepriklausomos įstaigos 
kontroliuoja, kaip laikomasi tų taisyklių.
Pagal šį straipsnį priimtos taisyklės nepažeidžia Europos Sąjungos sutarties 39 straipsnyje 
numatytų konkrečių taisyklių.

SESV 33 straipsnis:

33 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 43 straipsnis:

43 straipsnis

1. Komisija pateikia pasiūlymus dėl bendros žemės ūkio politikos kūrimo ir įgyvendinimo, 
įskaitant nacionalinių rinkų organizavimo būdų pakeitimą viena iš 40 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.
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.
3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl kainų, rinkliavų, 
pagalbos ir kiekybinių apribojimų nustatymo bei žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo.
4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis nacionalines rinkos organizavimo formas 
galima pakeisti bendra organizavimo forma, numatyta 40 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 Sąjungoje prekybos sąlygas, panašias į esamas 
nacionalinėje rinkoje.
5. 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 Sąjungą iš 
kitur.

SESV 50 straipsnis:

50 straipsnis
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1. Kad būtų pasiekta įsisteigimo laisvė tam tikros rūšies veikloje, Europos Parlamentas ir 
Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu, leidžia direktyvas.
2. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija vykdo pagal pirmiau išdėstytas nuostatas joms 
tenkančias pareigas, visų pirma:
a) pirmenybę paprastai teikdamos tokioms veiklos rūšims, kurioms suteikta įsisteigimo laisvė 
ypač skatina gamybos ir prekybos plėtrą;
b) užtikrindamos valstybių narių kompetentingų institucijų glaudų bendradarbiavimą 
nustatant įvairių rūšių veiklos padėtį Sąjungoje;
c) panaikindamos bet kokias administracines procedūras ir praktiką, atsiradusias laikantis 
nacionalinės teisės aktų arba anksčiau tarp valstybių narių sudarytų susitarimų, kurių 
nepanaikinus būtų trukdoma įsisteigimo laisvei;
d) užtikrindamos, kad vienos valstybės narės darbuotojai, samdomi kitos valstybės narės 
teritorijoje, galėtų pasilikti toje teritorijoje ir imtis savarankiškai dirbančių asmenų veiklos, 
kai jie tenkina sąlygas, kurias būtų turėję tenkinti, jei būtų atvykę į tą valstybę tuo metu, kai 
ketino imtis tokios veiklos;
e) leisdamos vienos valstybės narės nacionaliniams subjektams įsigyti ir naudoti žemę bei 
pastatus, esančius kitos valstybės narės teritorijoje, jei tai neprieštarauja 39 straipsnio 2 
dalyje nurodytiems principams;
f) kiekvienoje svarstomoje veiklos srityje palaipsniui naikindamos įsisteigimo laisvės 
apribojimus, taikomus atstovybių, padalinių arba dukterinių bendrovių steigimo valstybės 
narės teritorijoje sąlygoms, ir sąlygoms, kurių reikia laikytis, kad pagrindinės įmonės 
darbuotojams būtų leista eiti su tokių atstovybių, padalinių arba dukterinių bendrovių 
valdymu ar priežiūra susijusias pareigas;
g) kiek būtina koordinuodamos apsaugos priemones, kurių valstybės narės reikalauja iš 
bendrovių ar firmų, apibūdintų 54 straipsnio antrojoje pastraipoje, imtis narių ir kitų asmenų 
interesams apsaugoti, ir siekdamos užtikrinti tokių priemonių lygiavertiškumą Sąjungoje;
h) įsitikindamos, kad valstybių narių teikiama pagalba neiškreipia įsisteigimo sąlygų.

SESV 53 straipsnio 1 dalis:

53 straipsnio 1 dalis

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 153 straipsnis:

SESV 62 straipsnis:

62 straipsnis

Šio skyriaus reglamentuojamiems klausimams taikomos 51–54 straipsnių nuostatos.
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SESV 91 straipsnis:

91 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 
įrangos eksploatavimui.

SESV 100 straipsnis:

100 straipsnis

1. Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių 
transportui.
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.

SESV 103 straipsnis:

103 straipsnis

1. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 
priima atitinkamus reglamentus arba direktyvas dėl 101 ir 102 straipsniuose išdėstytų 
principų įgyvendinimo.
2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtų reglamentų ir direktyvų paskirtis gali būti tokia:
a) numatant vienkartines ir reguliariai mokamas baudas užtikrinti, kad būtų laikomasi 101 
straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje nurodytų draudimų;
b) nustatyti 101 straipsnio 3 dalies taikymo išsamias taisykles atsižvelgiant į tai, kad būtina 
užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir kiek įmanoma supaprastinti administravimą;
c) prireikus apibrėžti 101 ir 102 straipsnių nuostatų taikymo įvairiose ūkio šakose sritį;
d) apibrėžti atitinkamas Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo funkcijas taikant 
šioje straipsnio dalyje išdėstytas nuostatas;
e) nustatyti nacionalinių įstatymų ir šio skirsnio nuostatų arba pagal šį straipsnį priimtų 
nuostatų sąsajas.

SESV 102 straipsnis:

102 straipsnis

Kaip nesuderinamas su vidaus rinka draudžiamas bet koks vienos ar keleto įmonių 
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piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi vidaus rinkoje arba didelėje jos dalyje, galintis 
paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.
Toks piktnaudžiavimas konkrečiai gali būti:
a) nesąžiningų pirkimo ar pardavimo kainų arba kokių nors kitų nesąžiningų prekybos sąlygų 
tiesioginis ar netiesioginis nustatymas;
b) gamybos, rinkų arba technikos raidos ribojimas pažeidžiant vartotojų interesus;
c) nevienodų sąlygų taikymas lygiaverčiams sandoriams su kitais prekybos partneriais, dėl ko 
jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį;
d) vertimas sudaryti sutartis kitoms šalims prisiimant papildomus įsipareigojimus, kurių 
pobūdis ir komercinė paskirtis neturi nieko bendra su tokių sutarčių dalyku.

SESV 109 straipsnis:

109 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali 
priimti atitinkamus 107 ir 108 straipsnių taikymo reglamentus ir konkrečiai nustatyti 108 
straipsnio 3 dalies taikymo sąlygas bei pagalbos kategorijas, kurioms ši tvarka netaikoma.

SESV 114 straipsnis:

114 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 
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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 
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.

SESV 168 straipsnis:

168 straipsnis

1. Žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas 
Sąjungos politikos ir veiklos kryptis.
Sąjunga, savo veikla papildydama valstybių narių politiką, siekia gerinti visuomenės sveikatą, 
užkirsti kelią žmonių negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus fizinei ir psichinei 
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, bei stebėseną, išankstinį įspėjimą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir kovą su jomis.
Sąjunga papildo valstybių narių veiklą mažinant su narkotikais siejamą žalą sveikatai, taip 
pat plėtojant informavimą ir prevenciją;
2. Sąjunga skatina valstybių narių bendradarbiavimą šiame straipsnyje nurodytose srityse ir 
prireikus remia jų veiksmus. Ji ypač skatina valstybių narių bendradarbiavimą, kad jų 
pasienio regionų sveikatos paslaugos geriau papildytų viena kitą.
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, ypač 
iniciatyvų, kuriomis siekiama nustatyti gaires ir rodiklius, organizuoti keitimąsi geriausia 
patirtimi ir rengti reikiamus elementus periodinei stebėsenai ir vertinimui. Apie tai nuolat 
išsamiai pranešama Europos Parlamentui.
3. Sąjunga ir valstybės narės skatina bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje su 
trečiosiomis šalimis ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis.
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) priemonių, nustatančių aukštus žmogaus kilmės organų ir medžiagų, kraujo ir kraujo 
darinių kokybės bei saugos standartus; šios priemonės jokiai valstybei narei nekliudo ir toliau 
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laikytis apsaugos priemonių arba jas sugriežtinti;
b) priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti 
visuomenės sveikatą;
c) priemonių, nustatančių aukštus vaistų ir medicinos tikslams naudojamų prietaisų kokybės 
bei saugos standartus.
5. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, taip pat 
gali patvirtinti skatinamąsias priemones, skirtas saugoti ir gerinti žmonių sveikatą, 
pirmiausia kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis, 
priemones, skirtas stebėsenai, išankstiniam įspėjimui dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai ir kovai su jomis, taip pat priemones, kurių tiesioginis tikslas – apsaugoti 
visuomenės sveikatą, kai tai susiję su tabako vartojimu ir piktnaudžiavimu alkoholiu, išskyrus 
bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą.
6. Taryba Komisijos pasiūlymu taip pat gali šiame straipsnyje nurodytais tikslais teikti 
rekomendacijas.
7. Sąjunga savo veikloje pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos 
apibrėžimą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą. 
Valstybių narių atsakomybė apima sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros valdymą bei tam 
paskirtų išteklių paskirstymą; 4 dalies a punkte nurodytos priemonės neturi įtakos 
nacionalinėms nuostatoms dėl organų ir kraujo donorystės ar jų naudojimo medicinos 
tikslams.

SESV 169 straipsnis:

169 straipsnis

1. Siekdama remti vartotojų interesus ir užtikrinti vartotojų aukšto lygio apsaugą, Sąjunga 
padeda užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat skatinti jų teisę į 
informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti.
2. Sąjunga šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų padeda siekti:
a) priemonėmis, kurios pagal 114 straipsnį priimamos vidaus rinkos sukūrimui užbaigti;
b) priemonėmis, kuriomis remiama, papildoma ir stebima valstybių narių vykdoma politika.
3. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, imasi šio straipsnio 2 dalies b 
punkte nurodytų priemonių.
4. Priemonės, kurių buvo imtasi pagal 3 dalį, jokiai valstybei narei nekliudo ir toliau laikytis 
apsaugos priemonių arba imtis griežtesnių apsaugos priemonių. Tokios priemonės privalo 
atitikti Sutartis. Apie jas pranešama Komisijai.

SESV 192 straipsnis:

192 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 
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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.
4. Nepažeidžiant tam tikrų Sąjungos patvirtintų 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, šia priemone 
numatomos atitinkamos nuostatos dėl:
– laikinų nukrypimų ir (arba)
– finansinės paramos, teikiamos iš Sanglaudos fondo, įsteigto pagal 177 straipsnį.

SESV 207 straipsnis:

207 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.
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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.

SESV 325 straipsnio 4 dalis:

325 straipsnio 4 dalis

4. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Audito Rūmais, nustato būtinas priemones Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančio sukčiavimo prevencijos ir kovos su juo srityse, kad valstybėse narėse, 
taip pat Sąjungos institucijose, įstaigose ir organuose sudarytų veiksmingos ir lygiavertės 
apsaugos galimybes.

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 straipsnis:

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 straipsnis.

„Pagrindinius standartus rengia Komisija, gavusi Mokslo ir technikos komiteto paskirtų 
asmenų grupės, sudarytos iš valstybių narių mokslinių ekspertų, visų pirma visuomenės 
sveikatos ekspertų, nuomonę. Dėl šių pagrindinių standartų Komisija gauna Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę. 
 
Pagrindinius standartus nustato Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei 
remdamasi Komisijos, kuri jai perduoda minėtų komitetų pareikštas nuomones, pasiūlymu; 
Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

III. Bendrasis teisinio pagrindo pasirinkimo principas

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 

1 Sprendimo byloje C-45/86, Komisija / Taryba (bendrosios muitų tarifų lengvatos), [1987], Rink. p. 1439, 
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teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas.

Taigi šiuo atveju būtina nustatyti, ar pasiūlymu:

1. siekiama daugialypio tikslo, ar jį sudaro keletas komponentų, iš kurių vieną galima laikyti 
pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar komponentu, o kiti yra tik šalutiniai, ar 

2. tuo pat metu siekiama kelių tikslų ar jį sudaro keli nedalomai susiję komponentai, iš kurių 
nė vienas, palyginti su kitu, nėra antrinis ir netiesioginis.

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 pagrindais2.

Be to, remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, galima derinti keletą teisinių 
pagrindų, jeigu jie yra neatsiejamai susiję ir iš jų nė vienas nėra papildomas ir netiesioginis, 
palyginti su kitais, bet tik tuo atveju, jeigu jie nėra susiję su nesuderinamomis sprendimų 
priėmimo procedūromis3. Siūlomi papildomai įtraukti teisiniai pagrindai turi būti atitinkamai 
įvertinti, t. y. ar pagal juos numatyta taikyti įprastą teisėkūros procedūrą ir ar jie kitais 
aspektais suderinami su Komisijos pasiūlytu teisiniu pagrindu.

IV. Tikslas ir turinys, dėl kurių preliminariai susitarė teisėkūros institucijos

Kaip preliminariai susitarta, direktyvos tikslas yra horizontalaus pobūdžio ir dvejopas – 
užtikrinti Sąjungos teisės aktų pažeidimų srityje vykdymą ir suteikti aukšto lygio apsaugą 
asmenims, kurie apie tokius pažeidimus praneša. Teisinio pagrindo funkcija – atsižvelgiant į 
procedūrinius apribojimus, viename teisėkūros akte nustatyti politikos ir Sąjungos teisės sritis, 
kurioms šis tikslas gali būti taikomas. 

Politikos sritys, kurioms šis pasiūlymas taikomas, nustatytos 1 straipsnyje. Tai yra: i) viešieji 
pirkimai; ii) finansinių paslaugų, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija; iii) 
produktų sauga; iv) transporto sauga; v) aplinkos apsauga; vi) branduolinė sauga; vii) maisto 
ir pašarų sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė; viii) visuomenės sveikata; ix) vartotojų apsauga; 
x) privatumo ir asmens duomenų apsauga bei tinklų ir informacinių sistemų saugumas. Taip 
pat įtraukiami Sąjungos finansiniai interesai, kaip apibrėžta SESV 325 straipsnyje, ir 
pažeidimai, susiję su vidaus rinka, kaip nurodyta SESV 26 straipsnio 2 dalyje, kiek tai susiję 
su veiksmais, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimais, kuriais 
siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kuris kenkia taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui 
arba tikslui. 

V. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

5 punktas; Sprendimas Komisija prieš Tarybą (C-440/05, [2007], Rink. p. I-9097); Sprendimas byloje C-411/06, 
Komisija / Parlamentas ir Taryba, [2009], Rink. p. I-7585.
2 Žr. pirmiau nurodytos bylos C-411/06 46–47 punktus.
3 2008 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Parlamentas / Taryba, C-155/07, EU:C:2008:605, 37 punktas; 2009 m. 

rugsėjo 3 d. sprendimo Parlamentas / Taryba, C-166/07, ECLI:EU:C:2009:499, 68 ir 69 punktai.
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Kaip nurodyta anksčiau, pasiūlymas apima kelias politikos sritis ir, kadangi Sutartyse nėra 
vienos jo tikslą apimančios nuostatos, neišvengiama, kad teisės pagrindą sudarys nuorodos į 
kelias nuostatas. Vis dėlto pageidautina kuo labiau sumažinti nurodomosiose dalyse, kuriose 
nustatomas teisinis pagrindas, nurodomų nuostatų skaičių. 

Galutiniame susitarime laikomasi pozicijos, kad daugelį politikos sričių gali gerai apimti 
SESV 114 straipsnis, kuris, kaip nustatyta Teisingumo Teismo praktikoje, yra tinkamas 
teisinis pagrindas siekiant valstybių narių įstatymus priartinti prie tikslo pagerinti dabartinės 
rinkos veiklą. Tai, anot Tarybos, taikoma SESV 33, 62, 103, 109 straipsniams. 

SESV 33 straipsnis yra susijęs su muitinių bendradarbiavimo Sąjungoje gerinimu. SESV 62 
straipsnyje nustatoma su paslaugomis susijusių priemonių priėmimo procedūra. SESV 102 
straipsnis apima taisykles dėl konkurencijos klausimų, ir SESV 109 straipsnyje nustatoma 
procedūra dėl priemonių, susijusių su valstybės pagalba. 

Iš likusių nuostatų, visos išskyrus vieną, procedūros požiūriu yra suderinamos. Vienintelė 
aiški problema kyla dėl SESV 207 straipsnio, pagal kurį leidžiama priimti tik reglamentus, ir 
todėl procedūriniu požiūriu jis nesuderinamas su pasiūlymu dėl direktyvos. 

Atsižvelgiant į tai, reikia pažymėti, kad Euratomo sutarties 31 straipsnyje nurodoma į ne 
teisėkūros pobūdžio procedūrą. Vis dėlto esama precedentų, kai buvo derinamos teisėkūros ir 
ne teisėkūros procedūros, pavyzdžiui, 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/104/ES dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę 
teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos 
konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo, grindžiama SESV 103 straipsniu (ne 
teisėkūros) ir 114 straipsniu (teisėkūros).

Galų gale, išaiškinus, kad nuorodos į 43 straipsnį yra susijusios su jo antra dalimi, nuorodos į 
SESV sutarties 168 straipsnį yra susijusios su jo ketvirta dalimi ir nuorodos į 192 straipsnį yra 
susijusios su jo pirma dalimi, galutinis susitarimas suteikė įprastinio aiškumo dėl to, kurios 
šių nuostatų dalys yra tinkamos Komisijos pasiūlymui. 

VI. Išvada ir rekomendacija

Šią priemonę sudaro keli nedalomai susiję komponentai, iš kurių nė vienas, palyginti su kitu, 
nėra antrinis ir netiesioginis. Taigi Komisijos siūlomas bendras teisinio pagrindo sudarymas 
yra tinkamas, nes kiekviena apimama politikos sritis turi būti paremta SESV nuostata. 

Atsižvelgiant į politikos sritis ir į teksto apimamas priemones pagal preliminarų susitarimą, 
nustatytas teisinis pagrindas yra tinkamas.

2019 m. kovo 18 d. Teisės reikalų komitetas vienbalsiai 15 balsų4 nusprendė rekomenduoti 

4 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Jean-Marie Cavada (pirmininko pavaduotojas), 
Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte 
Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Dominique 
Bilde (pakeitė Marie-Christine Boutonnet pagal 200 straipsnio 2 dalį), Josef Weidenholzer (pakeitė Evelyn 
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patvirtinti preliminariame susitarime nustatytą teisinį pagrindą.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)

Regner pagal 200 straipsnio 2 dalį).


