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Gerb. H. Reuli,

2010 m. sausio 12 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnio 2 dalį, kad šis apsvarstytų minėto Komisijos pasiūlymo teisinį 
pagrindą.

Kadangi Komisija pasiūlė1 įsigaliojus Lisabonos sutarčiai kaip teisinį pagrindą naudoti SESV 
337 straipsnį kartu su Euratomo sutarties 187 straipsniu (jie visiškai atitinka prieš Lisabonos 
sutarties įsigaliojimą siūlytą teisinį pagrindą, t. y.: EB sutarties 284 straipsnį ir Euratomo 
sutarties 187 straipsnį), Pramonės komiteto pranešėjas ir kiti nariai pateikė pakeitimą 
siekdami naudoti pagal Lisabonos sutartį suteiktą naują teisinį pagrindą ir vietoj SESV 
337 straipsnio pasirinkti SESV 194 straipsnio 2 dalį.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2010 m. sausio 28 d. posėdyje.

SESV 337 straipsnis ir Euratom 187 straipsnis yra tapatūs, juose numatyta:

„Komisija, laikydamasi pagal Sutarčių nuostatas Tarybos sprendžiant paprasta balsų 
                                               
1 Savo komunikate „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms 
sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)665).
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dauguma nustatytų apribojimų ir sąlygų, gali rinkti bet kokią informaciją ir daryti bet 
kokį patikrinimą, reikalingą jai patikėtoms užduotims atlikti.“

Šie du straipsniai1 buvo naudojami kaip 1996 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 736/96 dėl pranešimo Komisijai apie Bendrijos interesus atitinkančius investicinius 
projektus naftos, gamtinių dujų ir elektros energijos sektoriuose2 teisinis pagrindas. 
Svarstomas pasiūlymas dėl reglamento panaikintų minėtą reglamentą norint veiksmingiau 
siekti jame numatytų tikslų. Iš tiesų, aiškinamajame memorandume Komisija teigia, kad 
Reglamento Nr. 736/96 vykdymas nuosekliai nebeužtikrinamas, o pats reglamentas 
nesuderintas su naujausiais energetikos sektoriaus pokyčiais. Vis dėlto atrodo, kad 
pasiūlymas dėl reglamento laikomas Reglamento Nr. 736/96 tąsa, kadangi numatoma 
persvarstyti ir dar labiau sustiprinti šiame dokumente nustatytą sistemą. Atrodo, kad būtent 
dėl šių priežasčių Komisija siūlo laikytis to paties teisinio pagrindo.

Šiuo metu galiojančioje Lisabonos sutartyje yra konkreti energetikai skirta antraštinė dalis 
(XX antraštinė dalis), kurios 194 straipsnyje numatyta:

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; bei
(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 
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.

Naudoti 194 straipsnį kaip siūlomo reglamento teisinį pagrindą galėtų būti pagrįsta tiek, kiek 
šis dokumentas susijęs su pranešimu Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius 
projektus.

Darbo tvarkos taisyklių VII priedo XVI punkte numatyta, kad Teisės reikalų komiteto 
kompetencija apima „Europos Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą, Europos Sąjungos teisės 

                                               
1 Iš tiesų tuo metu EB sutarties 284 straipsnio numeris buvo 213.
2 OL L 102, 1996 4 25, p. 1.
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aktų suderinamumą su pirmine teise, įskaitant teisinio pagrindo parinkimą...“. Taigi, 
siekdamas veikti pagal savo kompetenciją, kai su juo konsultuojamasi dėl teisinio pagrindo, 
komitetas privalo, atsižvelgdamas į Sutartis, nustatyti tinkamą teisinį pagrindą 
neapsiribodamas Komisijos ir atsakingo komiteto pasiūlytais pagrindais.

Šiuo atveju atidžiai išnagrinėjus Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo paaiškėja, kad galėtų 
būti taikomos ir XVI antraštinės dalies dėl transeuropinių tinklų nuostatos. Iš tiesų, 
170 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga prisideda prie transeuropinių tinklų kūrimo ir 
plėtojimo transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūrų srityje.

Taigi, komitetas turi nustatyti kuriuo iš šių teisinių pagrindų remiantis turėtų būti priimtas 
siūlomas reglamentas. Visi trys minėti straipsniai turi sąsajų su siūlomu reglamentu. 
337 straipsnyje1 pateikiamos nuostatos dėl Komisijos atliekamo informacijos rinkimo (šiuo 
atveju informacijos apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus rinkimo). 
194 straipsnis susijęs su energetikos politika ir 170 straipsnis su infrastruktūromis, ypač 
energijos srityje.

Nepaisant neseniai priimto Teisingumo Teismo sprendimo2, kuriame teigiama, kad galima 
derinti du teisinius pagrindus pagal kuriuos numatytos skirtingos teisės aktų priėmimo 
procedūros, reiktų manyti, kad turėtume remtis tokiu dvigubu teisiniu pagrindu tik 
išskirtinėmis aplinkybėmis, kadangi pagal Teismo nusistovėjusią nuomonę negalima derinti 
tokių teisinių pagrindų, pagal kuriuos numatytos nesuderinamos teisės aktų priėmimo 
procedūros3. Taigi, priimdamas sprendimą 2006 m. Teismas laikėsi nuomonės4, kad dvigubu 
teisiniu pagrindu negalima remtis tada, kai numatytos teisės aktų priėmimo procedūros pagal 
kiekvieną pagrindą yra nesuderinamos ir (arba) kai teisinių pagrindų derinys gali pažeisti 
Parlamento teises.

Pagal 337 straipsnį Taryba veikia Komisijai pasiūlius ir po konsultacijos su Parlamentu. 
194 ir 174 straipsniuose, priešingai, numatyta, kad reikia laikytis įprastos teisėkūros 
procedūros, t. y. bendro sprendimo procedūros. Taigi, teisiniu požiūriu būtų galima derinti 
194 ir 170 straipsnius, tačiau 337 straipsnio nebūtų galima derinti nė su vienu iš šių straipsnių.

I – 337 straipsnio atmetimas

Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką dokumento teisinio pagrindo parinkimas negali 
priklausyti tik nuo institucijos įsitikinimo5, bet turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, 
kuriems gali būti taikoma teisminė kontrolė ... Tokiems kriterijams, inter alia, priskirtinas 
teisės akto tikslas ir turinys6.

1. Siūlomo dokumento turinio aptarimas

Svarstant turinį tampa visiškai aišku, kad pagrindinė pasiūlymo nuostata, kaip matyti ir iš 
                                               
1 Buvęs EB sutarties 284 straipsnis.
2 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimas, byla C-166/07, Parlamentas prieš Tarybą, dar neskelbta Rink.
3 Žr., pvz., bylą C-164/97, Parlamentas prieš Tarybą, 1999 m. Rink., p. I-1139, 14 punktas.
4 Byla C-178/03, Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. Rink., p. I-107, 57 punktas.
5 Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą (Bendrųjų muitų tarifų lengvatos), 1987 m. Rink., p. 1493, 11 punktas.
6 Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą (Titano dioksidas), 1991 m. Rink., p. I-2867, 10 punktas.
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straipsnių pavadinimų, ir iš jų turinio, yra informacijos (ji susijusi su investicijų į 
infrastruktūrą projektais) pranešimas.

Pavyzdžiui, 3 straipsnio pavadinimas yra Duomenų pranešimas, 4 straipsnio – Informacijos 
šaltiniai, 6 straipsnio – Duomenų kokybė ir viešumas, 8 straipsnio – Duomenų 
apdorojimas ir 9 straipsnio – Asmenų apsauga tvarkant duomenis.

Šių straipsnių turinys iš esmės susijęs su informacijos rinkimu, kaip numatyta 337 straipsnyje. 
1 straipsnyje nurodoma, kad reglamento tikslas yra nustatyti bendrąją sistemą, kaip Komisijai 
pranešti duomenis ir informaciją. 3 straipsnyje numatyta, kad šiame reglamente nurodyti 
duomenys ir informacija turi būti kaupiami nuo 2010 m. pradžios kas antrais metais. 
4 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad valstybė narė turi gauti duomenis iš susijusių įmonių, 
nebent valstybė nutaria šiuos duomenis gauti kitais būdais. 5 straipsnyje išvardinta kokie 
duomenys apie investicinius projektus turi būti pateikiami, pvz., numatyta eksploatavimo 
pradžios data. 6 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad duomenys ir 
informacija, kuriuos jie praneša Komisijai, būtų kokybiški, tinkami, tikslūs, aiškūs ir 
nuoseklūs, taip pat, kad tie duomenys ir informacija būtų pateikiami laiku. Taip pat paminėta, 
kad Komisija gali paskelbti duomenis, ir kad valstybės narės privalo saugoti neatskleistinų 
komercinių duomenų arba informacijos konfidencialumą. 7 ir 8 straipsniuose Komisijai 
leidžiama priimti įgyvendinimo priemones ir ji įgaliojama kurti informacinių technologijų 
išteklius, būtinus duomenims priimti, laikyti ir apdoroti. 9 straipsnyje pateikiamos nuostatos 
dėl asmens duomenų apdorojimo.

Tačiau siūlomo reglamento turinyje taip pat nagrinėjamas energetikos klausimas. 3 straipsnyje 
nurodoma, kad įpareigojimas pranešti duomenis netaikomas, jei duomenys jau pranešti pagal 
specialius EB energetikos sektoriaus teisės aktus. Be to, iš 5 straipsnio paaiškėja, kad 
siūlomas reglamentas susijęs su energetikos sektoriumi: pavyzdžiui, jame nurodytas 
naudojamų energijos išteklių tipas, tiekimo saugumo požiūriu svarbios technologijos ir 
anglies dvideginio surinkimo sistemų įranga. Be to, 10 straipsnyje Stebėjimas ir ataskaitų 
teikimas aiškiai nurodoma, kodėl ši informacija renkama: siekiama sudaryti Komisijai 
galimybes atlikti ES energetikos sistemos struktūros raidos ir perspektyvų įvairiuose 
sektoriuose tyrimą. Iš šio straipsnio formuluotės matyti, kad duomenys yra būtina priemonė 
tam, kad Komisija pasiektų savo tikslą, kadangi remdamasi perduotais duomenimis ir 
informacija Komisija galės nustatyti galimas būsimos energijos paklausos ir pasiūlos 
spragas, kliūtis investuoti ir, siekiant jas pašalinti, populiarinti gerąją patirtį ir rinkos 
dalyviams užtikrinti daugiau skaidrumo. Šie straipsniai atitinka 1–5 ir 15 konstatuojamąsias 
dalis, kuriose nurodytas pagrindas, kuriuo remiantis turėtų būti renkama informacija, t. y. 
įgyvendinti bendrą energetikos politiką.

2. Siūlomo dokumento tikslo aptarimas

(a) Atsižvelgiant į dėstymą

Iš siūlomo reglamento 10 straipsnio matyti, kad reglamento tikslas yra sudaryti sąlygas 
Komisijai:

(a) nustatyti galimas būsimas energijos paklausos ir pasiūlos spragas,
(b) nustatyti kliūtis investuoti ir, siekiant jas pašalinti, populiarinti gerąją patirtį,
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(c) rinkos dalyviams užtikrinti daugiau skaidrumo.

Šie tikslai neabejotinai susiję su SESV 194 straipsnyje numatytais tikslais, kadangi šiame 
straipsnyje nurodyta, jog Sąjungos energetikos politika siekiama užtikrinti energijos rinkos 
veikimą (žr. b ir c punktus). Toliau 194 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos politika siekiama 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje – tam akivaizdžiai skirtas a punktas.

(b) Atsižvelgiant į preambulę

Konstatuojamose dalyse pateikiamos priežastys, dėl kurių siūlomas dokumentas, ir jo 
pagrindimas. Nurodoma pirmoji priežastis – įgyvendinti bendrą energetikos politiką. Tokios 
politikos įgyvendinimas yra ilgalaikis projektas, kuris ilgą laiką buvo nepasiekiama svajonė1

ir tapo realybe tik tuomet, kai dėl Lisabonos sutarties į SESV buvo įtraukta XXI antraštinė 
dalis. Taigi, 1 konstatuojamoje dalyje primenama, kad Bendrija pati nustatė tikslą įgyvendinti 
bendrą energetikos politiką. 2 konstatuojamoje dalyje nurodomas tiesioginis energetikos 
politikos ir siūlomo reglamento ryšys, teigiant, kad [v]ienas iš tokios politikos elementų yra
gaunamas bendras energetikos infrastruktūros investicijų Bendrijoje vaizdas. Taigi galima 
sakyti, kad pirmosiose dviejose konstatuojamosiose dalyse nurodyta, jog siūlomas 
reglamentas priklauso bendros energetikos politikos sričiai.

Dar konkrečiau, kitos konstatuojamosios dalys išdėstomos taip, kad būtų galima parodyti, 
kokiu būdu duomenų apie investicinius projektus rinkimas sudarys galimybes pasiekti tam 
tikrus konkrečius Sąjungos energetikos politikos tikslus, ypač siekiant užtikrinti energijos 
tiekimą Bendrijai (3 konstatuojamoji dalis) ir tinkamą energijos rinkos veikimą užtikrinant 
daugiau skaidrumo (5 konstatuojamoji dalis). Be to, 3 konstatuojamoje dalyje teigiama, kad 
taip pat labai svarbu gauti bendrą energetikos infrastruktūros investicijų vaizdą norint 
užtikrinti perėjimą prie aplinką anglies dvideginiu mažai teršiančios energetikos sistemos. 
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 194 straipsnyje minima, jog vykdant energetikos politiką 
būtina atsižvelgti į aplinkos politiką, taigi ši politika turėtų padėti skatinti energijos vartojimo 
efektyvumą bei taupymą ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimą. 

Galiausiai, 6 konstatuojamoje dalyje teigiama, kad Komisija ir ypač Energetikos rinkos 
stebėjimo tarnyba turi turėti tikslius duomenis, iš to matyti, kad jų rinkimas yra neatsiejamai 
susijęs su sritimi, kurios duomenys renkami, t. y. energetika. Prie pasiūlymo pridėtoje 
finansinėje pažymoje pabrėžiamas duomenų rinkimo ir šio rinkimo tikslo ryšys. Minėtos 
pažymos 5.2 punkte nurodoma, kad reglamentu sukuriama nauja pranešimo apie Europos 
Sąjungos energetikos infrastruktūros investicinius projektus ir jų stebėjimo (analizės) sistema.

Išanalizavus reglamento preambulėje numatytus tikslus galima daryti išvadą, kad reglamento 
pasiūlymas yra tiesiogiai susijęs su Sąjungos energetikos politika.

(c) Tikslai, kurie paaiškėja svarstant prie pasiūlymo pridėtus dokumentus

Ir iš doktrinos komentarų, ir iš įvairių institucijų dokumentų matyti, kad šiuo metu energetikos 

                                               
1 ˇr. Yves Petit, A la recherche de la politique européenne de l'énergie, Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, v. 42, n. 4, p. 593–620.
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politika yra pagrindinis Sąjungos tikslas ir nebegali būti neorganizuotai vykdoma kiekvienoje 
valstybėje narėje atskirai. Šios srities informacijos perdavimas padeda kurti bendrą 
energetikos politiką ir skatina valstybių narių suartėjimą šioje srityje. Informacijos 
perdavimas reikalingas siekiant įgyvendinti šios naujos politikos tikslus. Taigi, siekiant 
nuoseklumo būtina, kad reglamentas, kuriuo sukuriamos veiklos priemonės, būtų susietas su 
194 straipsniu, kuris suteikia Sąjungai įgaliojimus veikti siekiant įvairių jos pačios nusistatytų 
energetikos sektoriaus tikslų.

Aiškinamasis memorandumas tik patvirtina įspūdį, kad reglamentas turėtų priskirtas 
energetikos politikos sričiai. Jame aiškiai nurodyta, kad pasiūlymo kontekstas yra nauja 
energetikos politika ir kad [š]is pasiūlymas dera su Europos Sąjungos tikslais [ir] dera su 
klimato ir energetikos politika. Atsižvelgdama į tai, Komisija taip pat mini Europos Vadovų 
Tarybos 2007–2009 m. Europos energetikos politikos veiksmų planą. Siekiant įgyvendinti šią 
naują politiką, šiame plane jau buvo numatyta nustatyti, kokių investicijų reikia tam, kad būtų 
patenkinti ES strateginiai poreikiai, ir persvarstyti tiekimo infrastruktūrų klausimą – visi šie 
klausimai įtraukti į siūlomą reglamentą. 

II. Išvada

Dabar svarbu nustatyti, kuris iš dviejų pasiūlymo dėl reglamento pagrindų turi prioritetą, 
priklausomai nuo to, ar jis aptariamas atsižvelgiant į turinį (informacijos rinkimas), ar į tikslus 
(energijos rinka ir energetinis saugumas).

Visų pirma reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 337 straipsnis pateiktas septintojoje SESV dalyje, 
pavadintoje Bendrosios ir baigiamosios nuostatos. Jis gali būti laikomas lygiaverčiu 
352 straipsniui, kadangi jie yra tam tikros vadinamosios lankstumo sąlygos1 ir galima jais 
remtis tik tuomet, jei Bendrijos institucijoms pagal konkrečias SESV nuostatas tiesiogiai ar 
netiesiogiai nesuteikti veikimo įgaliojimai, ir pasirodo, kad tokie įgaliojimai būtini tam, kad 
Bendrija galėtų vykdyti savo funkcijas norėdama pasiekti vieną iš sutartyje numatytų tikslų. 
Nors informacijos rinkimas minimas 337 straipsnyje, o 194 straipsnyje jis neminimas, vis 
dėlto atrodo, kad informacijos rinkimas priskiriamas Sąjungos kompetencijai pagal 
194 straipsnį, kadangi informacija padeda pasiekti tikslus, kuriuos Sąjunga pati nusistatė 
energetikos politikos srityje.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad 337 straipsnis pateikiamas bendrosiose ir baigiamosiose 
nuostatose, galima remtis lex specialis derogat2 principu, t. y. nuostata, kad konkreti taisyklė 
yra svarbesnė už bendrąją.

Galiausiai, jei lieka kokių nors abejonių, tinkamą argumentą galima rasti Teismo sprendime 
byloje C-176/03 Komisija ir Parlamentas prieš Tarybą3. Šiame sprendime Teismas turėjo 
nutarti dėl tinkamo teisinio pagrindo Tarybos pamatiniam sprendimui dėl aplinkos apsaugos 
pagal baudžiamąją teisę. Kadangi Taryba dokumento pagrindu pasirinko straipsnius dėl 
teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, kuris priskiriamas trečiajam ramsčiui, 

                                               
1 Žr. Böse pateiktą EB sutarties 284 straipsnio komentarą, EU Kommentar, V punktas, p. 2048.
2 ˇr. Bertrand Peter, La base juridique des actes en droit communautaire, Revue du marché commun et de 
l‘Union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, Nr. 378, 1994 m. gegužės mėn., p. 335.
3 2005 m. Rink., p. I-7879.



AL\803147LT.doc 7/9 PE438.390v01-00

LT

Komisija, remiama Europos Parlamento, užginčijo teisinį pagrindą remdamasi tuo, kad 
klausimas priskiriamas Bendrijos kompetencijai. Komisija teigė, kad [n]acionalinės 
baudžiamosios teisės aktų, ypač pagrindinių nusikaltimų aplinkai požymių ir baudžiamųjų 
sankcijų, suderinimas būtų suprantamas kaip nagrinėjamos Bendrijos politikos priemonė1. 
Teismas pirmiausia nurodė, kad aplinkos apsauga yra vienas iš pagrindinių Bendrijos tikslų2, 
ir kad šios srities veiksmai neišvengiamai susiję su Bendrijos institucijų veikla energetikos 
politikos ar fiskalinės politikos srityse. Nusprendęs, kad pamatinio sprendimo turinys iš esmės 
susijęs su baudžiamąja teise, Teismas vis dėlto nutarė, kad:

[...] ši išvada neturėtų trukdyti Bendrijos teisės aktų leidėjui imtis su valstybių narių 
baudžiamąja teise susijusių priemonių, kurios, jo manymu, yra būtinos, kad užtikrintų visišką 
jo priimamų teisės normų aplinkos apsaugos srityje veiksmingumą, jei valdžios institucijų 
taikomos [...] baudžiamosios sankcijos yra būtinos kovos su sunkiais nusikaltimais aplinkai 
priemonės3.

Taigi atrodo, kad jei priemonės labai svarbios konkrečiam tikslui pasiekti, Teismas pasirenka 
su tuo tikslu susijusį teisinį pagrindą, teikdamas pirmenybę tolimesniam (aplinkos apsauga), o 
ne artimesniam (baudžiamosios teisės aktų derinimas) tikslui4.

Vis dėlto svarstomu atveju, kai išnagrinėjus pasiūlymą dėl reglamento jau nustatyta, kad 
duomenų rinkimas yra labai svarbus norint susidaryti bendrą energijos rinkos vaizdą ir 
įgyvendinti Sutarties 194 straipsnyje nustatytus tikslus, galima daryti išvadą, kad pirmenybė 
turėtų būti teikiama su energetika susijusiam teisiniam pagrindui (būtent šiam straipsniui), o 
ne 337 straipsniui, juolab kad nesiekiama teikti pirmenybės kažkuriam konkrečiam 
straipsniui, bet kalbama apie tai, kad pirmenybė teikiama nuostatai, esančiai konkrečioje 
antraštinėje dalyje, o ne bendrosiose ir baigiamosiose nuostatose.

Nustačius, kad ryšys su energetika svarbesnis, taip pat reikia apsvarstyti, ar dėl konkretaus 
srities, su kuria susijęs informacijos pranešimas, pobūdžio, t. y. energetikos infrastruktūros
investiciniai projektai, nereikia remtis dar konkretesniu teisiniu pagrindu, t. y. SESV 170 ir 
171 straipsniais dėl transeuropinių tinklų. Pagal 170 straipsnį Sąjunga privalo prisidėti prie 
transeuropinių tinklų kūrimo ir plėtojimo, ypač energijos infrastruktūrų srityje. Kad pasiektų 
šį tikslą, Sąjunga gali remti valstybių narių remiamus bendrų interesų projektus 
(171 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka) ir turi nustatyti gaires, taikomas transeuropinių tinklų 
srityje numatytų priemonių tikslams, prioritetams ir bendroms linkmėms (171 straipsnio 
1 dalies pirma įtrauka). Tai gali apimti informacijos rinkimą, analizę ir pranešimą.

Tačiau pagrindiniai antraštinėje dalyje dėl transeuropinių tinklų svarstomi klausimai –
nacionalinių tinklų sąveiką ir Komisijos parama bendriems projektams. Tačiau pagal 
svarstomą pasiūlymą dėl reglamento Komisija turi rinkti informaciją apie nacionalinius 
infrastruktūros projektus siekdama susidaryti geresnį visos Europos energijos rinkos vaizdą. 
Reglamento pasiūlyme numatytas informacijos rinkimas peržengia transeuropines ribas, nes 
apima visas investicijas, įskaitant nacionalines investicijas, atsižvelgiant į tai, kad, pavyzdžiui, 
                                               
1 ˇr. ten pat, 19 punktas.
2 ˇr. ten pat, 41 punktas. 
3 Ten pat, 48 punktas.
4 ˇr. Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales – Sénat 
(France), 2007 m. liepos 17 d. posėdis.
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galiojantis reglamentas apima tik tarptautinius dujų tinklus1.

Žinoma, gali būti, kad Komisija, išnagrinėjusi surinktus duomenis, veiks konkrečioje su 
transeuropiniais tinklais susijusioje srityje. Tačiau jos tikslas nėra veikti transeuropinių tinklų 
lygmeniu, bet, atsižvelgiant į energetikos investicinius projektus, tik nustatyti, kokių veiksmų 
Europos Sąjunga turėtų imtis norėdama spręsti bet kokias iškylančias problemas. Pavyzdžiui, 
aiškinamajame memorandume paminėta, kad reglamentas dera su Europos Sąjungos tikslais, 
ypač su vidaus rinkos sukūrimo tikslais ir su harmoningu ekonomikos augimu bei kainų 
stabilumu pagrįstu darniu Europos vystymusi. Pasiūlymas taip pat dera su klimato ir 
energetikos politika, kurios viena pagrindinių dalių yra patikimas energijos tiekimas. Be to, 
1 konstatuojamoje dalyje minima bendra energetikos politika, o 2 konstatuojamoje dalyje 
aiškinama, kad vienas iš tokios politikos elementų yra gaunamas bendras energetikos 
infrastruktūros investicijų Bendrijoje vaizdas. Taigi, iš viso to matyti, kad nors siūlomas 
reglamentas taikomas konkrečiai energetikos infrastruktūroms, jis turėtų būti priskirtas SESV 
194 straipsnyje numatytos bendros energetikos politikos sričiai. Šis straipsnis apima visus 
siūlomo reglamento aspektus, apimdamas ir energetikos tinklų sujungimą, ir energijos rinką, 
energijos tiekimo saugumą ir energijos vartojimo efektyvumą.

III. Rekomendacija

Per 2010 m. sausio 28 d. posėdį Teisės reikalų komitetas vieningai nusprendė (19 narių 
balsavo už, susilaikiusių nebuvo2), pateikti šią rekomendaciją: pasiūlymas dėl Tarybos 
reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus 
Europos bendrijoje ir dėl Reglamento (EB) Nr. 736/96 panaikinimo turėtų būti priimtas 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsniu.

                                               
1 Žr. Poveikio vertinimą, SEC (2009) 971 galutinis, p. 6.
2 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko 
pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner (pranešėjas), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.
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