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Gerb. Pirmininke,

2008 m. gegužės 29 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 35 straipsnio 2 dalį prašydama apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio 
pagrindo pagrįstumą.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2008 m. birželio 26 d. posėdyje.

Remiantis Jūsų laišku, pagal pakeitimą, kurį pateikė Jūsų komiteto pranešėjas, siekiama 
išbraukti 95 straipsnį ir vieninteliu teisiniu pagrindu palikti 175 straipsnio 1 dalį. Pakeitimo 
autorius jį grindžia tuo, kad dvigubas teisinis pagrindas parenkamas tik kraštutiniais atvejais, 
kai siekiama kelių vienodai svarbių tikslų. Tačiau pagrindinis siūlomos direktyvos tikslas –
aplinkos apsauga; be to, dabartinė direktyva dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir 
direktyva dėl biokuro priimtos remiantis 175 straipsnio 1 dalimi. Kitas pranešėjo argumentas: 
nuostatomis dėl biokuro labiausiai siekiama ne skatinti prekybą (nustatyti standartai toli gražu 
nesuderinti), o nustatyti tvarumo kriterijus.

Teisinis pagrindas

Visi Bendrijos teisės aktai turi būti teisiškai grindžiami Sutarties (ar kito teisės akto, kurį jie 
įgyvendina) nuostatomis. Teisiniu pagrindu iš esmės (ratione materiae) apibūdinama 
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Bendrijos kompetencija ir apibrėžiama, kaip ji turi būti įgyvendinama, t. y. kokios teisinės 
priemonės ar sprendimo priėmimo procedūros gali būti taikomos.

Teisingumo Teismo nuomone, teisinio pagrindo negalima parinkti subjektyviai, bet jis turi 
būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriuos galima patikrinti teismine tvarka1, 
pavyzdžiui, nagrinėjamo teisės akto tikslu ir turiniu2. Be to, lemiamas vaidmuo turėtų tekti 
pagrindiniam teisės akto dalykui3.

Vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, bendro pobūdžio Sutarties straipsnis yra 
užtektinai pagrįstas teisinis pagrindas net tuomet, kai nagrinėjamu teisės aktu, be kita ko, 
siekiama nepagrindinės svarbos tikslo, kurio siekiama tam tikrame Sutarties straipsnyje4.

Kalbant apie daugialypius teisinius pagrindus, jie turi būti parenkami tik tuo atveju, jei teisės 
aktu tuo pačiu metu siekiama kelių glaudžiai susijusių tikslų, iš kurių nė vienas nėra antraeilis 
arba netiesioginis kito atžvilgiu5.

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas

Komisija siūlo du teisinius pagrindus, t. y. 175 straipsnio 1 dalį6 ir 95 straipsnį1. Komisijos 

                                               
1 Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m. Rink., p. 1439, 5 punktas.
2 Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991 m. Rink., p. I-287, 10 punktas.
3 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001 m. Rink., p. I-7079, 27 punktas.
4 Byla C-377/98, Nyderlandai prieö  Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001 m. Rink., p. I-7079, 27–28 punktai; 
byla C-491/01, British American Tobacco (Investments) ir Imperial Tobacco, 2002 m. Rink., p. I-11453, 93–
94 punktai.
5 Žr., pvz., bylą C-165/87, Komisija prieš Tarybą, 1988 m. Rink., p. 5545, 11 punktas. Taip pat ˛r. K. Lenaerts ir 
P. Van Nuffel (red. R. Bray), „Constitutional Law of the European Union“, 2005 m., „Sweet & Maxwell“, 
Londonas, p. 5–13.
6 175 straipsnis
1. Taryba 251 straipsnyje nustatyta tvarka, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei 
Regionų komitetu, sprendžia, kokių veiksmų Bendrijai reikia imtis, kad būtų pasiekti 174 straipsnyje nurodyti 
tikslai.
2. Nukrypdama nuo 1 dalyje numatytų sprendimų priėmimo tvarkos ir nepažeisdama 95 straipsnio, Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu 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 pirmojoje pastraipoje išdėstytomis sąlygomis nustato, dėl kurių šio straipsnio šioje dalyje nurodytų 
dalykų sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma.
3. Kitose srityse siektinus prioritetinius tikslus nustatančias bendrąsias veiksmų programas Taryba priima 251 
straipsnyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų 
komitetu.
Taryba, priklausomai nuo aplinkybių, spręsdama pagal 1 arba 2 dalyje nurodytas sąlygas, priima šioms 
programoms įgyvendinti reikalingas priemones.
4. Nepažeidžiant tam tikrų Bendrijos lygmens priemonių, aplinkos politiką finansuoja ir įgyvendina valstybės 
narės.
5. Nepažeidžiant principo, kad teršėjas atlygina, jei 1 dalies nuostatomis grindžiamai priemonei prireikia 
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neproporcingų valstybės narės valdžios institucijų išlaidų, Taryba tą priemonę nustatančiame akte numato 
atitinkamas nuostatas dėl:
— laikinų nukrypimų ir (arba)
— finansinės paramos, teikiamos iš Sanglaudos fondo, įsteigto pagal 161 straipsnį.
— 174 straipsnis
1. Bendrijos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų:
tikslai:
— išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę;
— saugoti žmonių sveikatą,
— apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius,
— remti tarptautines priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti.
2. Bendrijos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio atsižvelgiant į skirtingų Bendrijos regionų būklės 
įvairovę. ši politika yra grindžiama atsargumo principu bei principais, kad reikia imtis prevencinių veiksmų, kad 
žala aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlygina teršėjas.
Šiuo požiūriu aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančios derinimo priemonės prireikus apima ir apsaugos 
sąlygą, leidžiančią valstybėms narėms dėl neekonominių aplinkos priežasčių imtis laikinų priemonių, kartu 
taikant joms Bendrijos tikrinimo tvarką.
3. Rengdama savo aplinkos politiką, Bendrija atsižvelgia į:
— turimus mokslo ir techninius duomenis;
— aplinkos sąlygas įvairiuose Bendrijos regionuose;
— galimą veiklos arba neveikimo naudą ir išlaidas;
— visos Bendrijos ekonominę bei socialinę plėtrą ir darnią jos regionų plėtrą.
4. Bendrija ir valstybės narės su trečiosiomis šalimis ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis 
bendradarbiauja neperžengdamos savo atitinkamos kompetencijos ribų. Bendrijos bendradarbiavimo priemonės 
gali būti Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų šalių pagal 300 straipsnį derybomis siekiamų ir sudaromų susitarimų 
dalyku.
Pirmesnė pastraipa nepažeidžia valstybių narių kompetencijos vesti derybas tarptautinėse institucijose ir sudaryti 
tarptautinius susitarimus.
1 95 straipsnis
1. Nukrypstant nuo 94 straipsnio ir išskyrus tuos atvejus, kai šioje Sutartyje nustatyta kitaip, 14 straipsnyje 
iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Taryba 251 straipsnyje nurodyta tvarka,
pasikonsultavusi 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 Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo priemonę valstybė narė mano, kad 30 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 Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo 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.
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pateikia tokį neįprastai ilgą pagrindimą, kodėl reikia dvigubo teisinio pagrindo:

„Pasiūlymas bus pateiktas remiantis Sutarties 175 straipsnio 1 dalimi ir 95 straipsniu. Nors 
pageidautina, kad būtų vieningas teisinis pagrindas, pripažįstama, kad galimas ir dvigubas 
teisinis pagrindas, jei priemonėje yra nuostatų, pagrįstų skirtingomis Sutarties dalimis. 
Taikant šiuos abu teisinius pagrindus numatoma, kad bus naudojama bendro sprendimo 
procedūra.

Didžiajai pasiūlymo daliai taikoma 175 straipsnio 1 dalis (aplinka). Šiuo straipsniu Bendrija 
įgaliojama imtis veiksmų, kad būtų išlaikyta, saugoma ir gerinama aplinkos kokybė, saugoma 
žmonių sveikata ir apdairiai bei racionaliai naudojami gamtos ištekliai. Šių tikslu ir siekiama 
pirmiau minėta direktyva. 

Tačiau pasiūlymo 15, 16 ir 17 straipsniais valstybėms narėms nustatomi privalomi 
įpareigojimai dėl biokuro ir kitų skystųjų bioproduktų tvarumo. Nors pačiais tvarumo 
kriterijais akivaizdžiai siekiama užtikrinti aplinkos apsaugą, direktyva be kita ko valstybėms 
narėms draudžiama imtis tam tikrų priemonių, kuriomis būtų trukdoma prekybai biokuru ar 
žaliavomis. Taigi direktyva siekiama visiškai suderinti biokuro tvarumo kriterijus, kad jokie 
valstybių narių atskirai patvirtinti kriterijai netaptų kliūtimi prekybai tarp valstybių narių. 
Todėl vidaus rinka yra pagrindinis tikslas siekiant įgyvendinti šį direktyvos aspektą. 
Nepaisant to, kad ir aplinkos apsauga yra svarbus tikslas, toks vertinimas nepakinta, nes EB 
95 straipsnio 3 dalyje aiškiai nurodyta, kad diegiant vidaus rinkos įgyvendinimo priemones 
turi būti siekiama aukšto aplinkos apsaugos lygio. Todėl Komisija mano, kad 95 straipsnis 
(vidaus rinka) taikomas suderintų biokuro tvarumo standartų nuostatoms.

Apskritai atsinaujinanti energija yra artimas tradicinės energijos pakaitas ir tiekiama 
naudojant tą pačią infrastruktūrą bei logistikos sistemas. Visos valstybės narės jau naudoja 
atsinaujinančią energiją ir jau yra nusprendusios didinti atsinaujinančios energijos kiekį. Dėl 
šių priežasčių pasiūlymas neturės didesnės įtakos valstybių narių sprendimui pasirinkti 
įvairius energijos šaltinius ar bendrai jų energijos tiekimo struktūrai, o Sutarties 175 
straipsnio 2 dalis pasiūlymui netaikoma.“

Pasiūlymo dėl teisės akto tikslas ir turinys

Pagal siūlomą direktyvą siekiama nustatyti bendrą skatinimo naudoti energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistemą. Direktyvoje nustatomi privalomi planiniai rodikliai, 
kuriais apibrėžiama, kokią dalį visos sunaudojamos energijos turi sudaryti energija iš 
atsinaujinančių šaltinių ir kokią dalį transporto sektoriuje sunaudojamos energijos turi 
sudaryti energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Be to, nustatomos su energija iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių susijusios taisyklės, taikomos kilmės garantijoms, 
administracinėms procedūroms ir prisijungimui prie elektros tinklo. Direktyvoje taip pat 
nustatomi aplinkos tvarumo kriterijai biokurui ir kitiems skystiesiems bioproduktams.
                                                                                                                                                  
9. Nukrypdama nuo 226 ir 227 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena valstybė narė gali 
tiesiogiai kreiptis į 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 30 straipsnyje nurodytų neekonominių priežasčių imtis laikinų priemonių 
kartu joms taikant Bendrijos kontrolės tvarką.
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Būsimoje direktyvoje siekiama nustatyti, kad atsinaujinančių energijos šaltinių dalis sudarytų 
20 proc. visos sunaudojamos energijos ir kad transporto sektoriuje minimalus privalomas 
biokuro rodiklis, kurį turėtų pasiekti kiekviena valstybė narė, būtų 10 proc.; taip pat, laikantis 
bendrojo 20 proc. ES planinio rodiklio, siekiama nustatyti privalomus nacionalinius rodiklius 
iki 2020 m. 

Iš 57 konstatuojamųjų dalių tik vienoje (53 konstatuojamoji dalis) pateikiama aiški nuoroda į 
vidaus rinką. Toje konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad 15–17 straipsniai turėtų būti 
grindžiami EB sutarties 95 straipsniu, nes pagal juos užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos 
veikimas suderinant tvarumo sąlygas, kurias siekiant tam tikrų tikslų turi atitikti biokuras ir 
kiti skystieji bioproduktai, ir taip palengvinant prekybą tokias sąlygas atitinkančiu biokuru ir 
kitais skystaisiais bioproduktais tarp valstybių narių. 

Visos kitos konstatuojamosios dalys ir dėstomosios dalies nuostatos (išskyrus baigiamąsias 
nuostatas dėl ataskaitų teikimo, kontrolės, pakeitimo ir panaikinimo, komitologijos ir 
įsigaliojimo) susijusios su aplinkos kokybės išlaikymu, saugojimu ir gerinimu, taip pat su 
apdairiu ir racionaliu gamtos išteklių naudojimu pagal EB sutarties 174 straipsnį. Su aplinkos 
apsauga susiję net ir 15–17 straipsniai, kurie, Komisijos teigimu, turėtų būti grindžiami 
95 straipsniu.

Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo nustatytus apribojimus, kad a) bendro pobūdžio Sutarties 
straipsnis yra užtektinai pagrįstas teisinis pagrindas net tuomet, kai nagrinėjamu teisės aktu, 
be kita ko, siekiama nepagrindinės svarbos tikslo, kurio siekiama tam tikrame Sutarties 
straipsnyje, ir b) daugialypiai teisiniai pagrindai turi būti parenkami tik tuo atveju, jei teisės 
aktu tuo pačiu metu siekiama kelių glaudžiai susijusių tikslų, iš kurių nė vienas nėra antraeilis 
arba netiesioginis kito atžvilgiu, manoma, kad EB sutarties 175 straipsnio 1 dalis gali būti 
vienintelis teisinis pagrindas.

2008 m. birželio 27 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, vienbalsiai1, jums 
rekomenduoti, kad tinkamiausias teisinis pagrindas yra EB sutarties 175 straipsnio 1 dalis ir 
nereikia jokios papildomos nuorodos į 95 straipsnį.

Pagarbiai

(pasirašyta) Giuseppe Gargani

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: pirmininkas Giuseppe Gargani, pirmininko pavaduotojas Titus Corlăţean, 
nuomonės referentė Diana Wallis, Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora 
Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
József Szájer ir Ieke van den Burg.
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