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kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams [COM(2010) 0498], teisinio pagrindo

Gerb. Pirmininke,

2011 m. birželio 8 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnį prašydamas apsvarstyti galimybę nurodyti papildomą minėto pasiūlymo 
dėl reglamento teisinį pagrindą.

Komisijos siūlomi teisiniai pagrindai yra SESV 42 straipsnis ir 43 straipsnio 2 dalis. Abu šie 
pagrindai priklauso SESV trečiosios dalies „Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai“ 
III antraštinei daliai „Žemės ūkis ir žuvininkystė“. 

Kaip papildomą teisinį pagrindą siūloma nurodyti SESV septintosios dalies „Bendrosios ir 
baigiamosios nuostatos“ 349 straipsnį. Šiame straipsnyje nurodoma procedūra, pagal kurią 
priimamos konkrečios priemonės, kuriomis visų prima siekiama nustatyti Sutarčių taikymo 
sąlygas atokiausiems Sąjungos regionams. 
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I. Aplinkybės

Šiuo pasiūlymu Komisija inicijavo 2006 m. sausio 30 d. Reglamento (EB) Nr. 247/2006, 
nustatančio specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams1, išdėstymą 
nauja redakcija, siekdama užtikrinti aiškumą ir priderinti šį reglamentą prie Lisabonos 
sutarties, ypač kalbant apie deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus pagal SESV 290 ir 291 
straipsnius.

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 teisiniai pagrindai buvo EB sutarties 36 ir 37 straipsniai bei 
299 straipsnio 2 dalis, kurie atitinka SESV 42, 43 ir 349 straipsnius.

Reglamentą (EB) Nr. 247/2006 papildo pagal pagrindinio akto 25 straipsnį priimtas 
Komisijos reglamentas2, kuriame nustatomos išsamios minėtojo akto taikymo taisyklės ir 
kuris buvo iš dalies keičiamas tris kartus (paskutinį kartą – 2009 m.). 

Regioninės plėtros komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktose 
nuomonėse dėl šio pasiūlymo abu komitetai rekomenduoja kaip papildomą teisinį pagrindą 
nurodyti SESV 349 straipsnį.

II. Susiję SESV straipsniai

Kaip Komisijos pasiūlymo teisiniai pagrindai nurodomi šie straipsniai (papildomai 
paryškintos strateginės nuostatos):

39 straipsnis
1. Bendros žemės ūkio politikos tikslai yra šie:
a) didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos pažangą bei užtikrinant 
racionalią žemės ūkio gamybos plėtotę ir kuo geresnį gamybos veiksnių, ypač 
darbo jėgos, panaudojimą;
b) tokiu būdu užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, ypač didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines 
pajamas;
c) stabilizuoti rinkas;
d) garantuoti pakankamą tiekimą;
e) užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas.
2. Kuriant bendrą žemės ūkio politiką ir numatant konkrečius jos 
įgyvendinimo būdus, atsižvelgiama į:

                                               
1 OL L 42, 2006 2 14, p. 1.
2 2006 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 793/2006, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialiąsias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos 
regionams, taikymo taisykles (OL L 145, 2006 5 31, p. 1).
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a) žemės ūkio veiklos savitumą, kuris priklauso nuo žemės ūkio socialinės 
struktūros ir nuo struktūrinių bei gamtinių įvairių žemės ūkio regionų 
skirtumų;
b) tai, kad atitinkami pokyčiai turi vykti palaipsniui;
c) tai, kad žemės ūkis valstybėse narėse yra glaudžiai susijęs su visa 
ekonomika.

40 straipsnis
1. Kad būtų pasiekti 39 straipsnyje nurodyti tikslai, nustatoma tam tikra 
bendra žemės ūkio rinkų organizavimo forma.
Atsižvelgiant į produktą, organizavimo formos gali būti šios:
a) bendros konkurencijos taisyklės;
b) privalomas įvairių nacionalinių rinkos organizavimo formų 
koordinavimas;
c) Europos rinkos organizavimo forma.
2. Pagal šio straipsnio 1 dalį nustatyta bendra organizavimo forma gali 
apimti visas priemones, kurios yra būtinos 39 straipsnyje nurodytiems 
tikslams pasiekti, pirmiausia kainų reguliavimą, pagalbą įvairių produktų 
gamybai ir pardavimui, jų laikymą bei likučio tvarkymą ir bendrą importo ir 
eksporto stabilizavimo mechanizmą.
Bendra organizavimo forma siekiama tik tų tikslų, kurie yra nurodyti 39 
straipsnyje, ir Sąjungoje pašalinama bet kokia gamintojų ar vartotojų 
diskriminacija.
Bet kuri bendra kainų politika grindžiama bendrais kriterijais ir vienodais 
apskaičiavimo metodais.

42 straipsnis
Konkurencijos taisyklėms skirto skyriaus nuostatos žemės ūkio produktų 
gamybai ir prekybai taikomos tik tokiu mastu, kokį nustato Europos 
Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi 43 straipsnio 2 dalies nuostatų bei jose 
nustatytos tvarkos ir atsižvelgdami į 39 straipsnyje išdėstytus tikslus.
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali leisti teikti pagalbą:
a) sunkiomis struktūrinėmis ar gamtos sąlygomis dirbančioms įmonėms 
apsaugoti;
b) pagal ekonominės plėtros programų sistemą.

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.
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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 2 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 bendro tam tikrų žaliavų rinkos organizavimo forma yra nustatoma 
pirmiau negu bendro susijusių perdirbtų produktų rinkos organizavimo 
forma, žaliavos, naudojamos perdirbtiems produktams, kurie yra skirti 
eksportui į trečiąsias šalis, gali būti importuojamos į Sąjungą iš kitur.

Kaip papildomą teisinį pagrindą siūloma nurodyti šį straipsnį:

349 straipsnis
Atsižvelgdama į Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Reuniono, Sen
Bartelemi, Sen Marteno, Azorų, Maderos ir Kanarų salų socialinės ir 
ekonominės struktūros padėtį, kurią sunkina jų atokumas, izoliuotumas, 
mažumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos, ekonominis 
priklausomumas nuo keleto produktų, o šių veiksnių pastovumas ir derinys 
labai riboja šių regionų plėtrą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, nustato konkrečias priemones, 
kuriomis siekiama būtent šiems regionams nustatyti Sutarčių, taip pat bendrų 
politikos krypčių taikymo sąlygas. Jei atitinkamas konkrečias priemones 
priima Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą, ji taip pat sprendžia 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.
Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės pirmiausia skirtos muitų ir 
prekybos politikai, fiskalinei politikai, laisvosios zonos, žemės ūkio ir 
žuvininkystės politikai, žaliavų ir būtino vartojimo prekių tiekimo sąlygoms, 
valstybės pagalbos bei paramos iš struktūrinių fondų ir pagal horizontaliąsias 
Sąjungos programas gavimo sąlygoms.
Atsižvelgdama į atokiausių regionų ypatumus ir ribotas galimybes, pirmojoje 
pastraipoje minėtas priemones Taryba nustato nesumenkindama Sąjungos 
teisinės tvarkos, taip pat vidaus rinkos ir bendros politikos krypčių vientisumo 
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bei darnos.

III. Siūlomi teisiniai pagrindai

SESV 42 straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta, kad Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi 
43 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nustato, kokiu mastu konkurencijos taisyklės 
taikomos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai. Priimdamos šį sprendimą, minėtosios 
institucijos turi atsižvelgti į 39 straipsnyje išdėstytus bendros žemės ūkio politikos tikslus.

SESV 43 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendras teisinis pagrindas, taikomas bendros žemės 
ūkio politikos srityje,  t. y. nurodoma, kad Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, nustato SESV 40 straipsnyje numatytą bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo formą.

SESV 349 straipsnyje numatytas teisinis pagrindas, taikomas nustatant Sutarčių ir bendrų 
politikos krypčių taikymo sąlygas atokiausiems regionams, t. y. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, nustato konkrečias priemones šiems 
regionams. Pagal šį straipsnį Taryba viena patvirtina priemones, o su Parlamentu tik 
konsultuojamasi. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad pagal ES sutarties 16 straipsnio 3 dalį 
Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma ir SESV 349 straipsnyje nenustatyta kitaip.

IV. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 
pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, 
atliekama, visų pirma dėl priemonės tikslo ir turinio“1. Todėl pasirinkus netinkamą teisinį 
pagrindą, tuo galima pagrįsti susijusio akto anuliavimą.

Kalbant apie priemonę, kuria kartu siekiama kelių tikslų arba kuri turi kelias neatskiriamas 
sudedamąsias dalis ir nė viena iš dalių nėra papildoma kitos atžvilgiu, Teisingumo Teismas 
yra nusprendęs, kad kai dėl to taikomi skirtingi EB sutartyje nurodyti teisiniai pagrindai, tokia 
priemonė išimties tvarka turi būti pagrįsta šių skirtingų teisinių pagrindų atžvilgiu.2

V. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys

Pasiūlymo aiškinamajame memorandume Komisija nurodo, kad pagrindinis tikslas yra
priderinti Reglamentą (EB) Nr. 247/2006 prie SESV nuostatų.

Kalbant apie deleguotuosius aktus, šiuo projektu teisės aktų leidėjui suteikiama teisė nustatyti 
pagrindinius specialios tvarkos, skirtos tam tikriems atokiausių regionų žemės ūkio 
produktams, elementus, siekiant sumažinti dėl itin didelio šių regionų atokumo iškylančius 
sunkumus (Atokiausiems regionams ir saloms skirtos programos – POSEI programos). 
Bendrąsias šios tvarkos gaires ir susijusius bendruosius principus nustato teisės aktų leidėjas. 

                                               
1 Byla Nr. C-45/86, Komisija prieš Tarybą (Bendrieji lengvatiniai tarifai), 1987 m. Rink. 1439, 5 punktas; Byla 
C-440/05, Komisija prieš Tarybą, 2007 m. Rink. I-9097; Byla C-411/06, Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą
(2009 m. rugsėjo 8 d.), (OL C 267, 2009 11 7, p. 8).
2 Byla C-155/07, Parlamentas prieš Tarybą, 2008 m. Rink. I-8103, 36 punktas.
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Pagal SESV 290 straipsnį teisės aktų leidėjas Komisijai patiki papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines nuostatas. Taigi Komisijos deleguotuoju aktu galima nustatyti 
papildomus elementus, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų leidėjo nustatytos 
tvarkos veikimą. Todėl pagal pasiūlymą Komisija deleguotuoju aktu gali patvirtinti POSEI 
programų įgyvendinimo sąlygas ir susijusias priemones.

Kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnyje, valstybės narės yra 
atsakingos už teisės aktų leidėjo nustatytos tvarkos įgyvendinimą. Tačiau Komisija nurodo, 
jog reikėtų užtikrinti, kad POSEI programos visose valstybėse narėse būtų įgyvendinamos 
vienodai ir taip būtų išvengta nesąžiningos konkurencijos ar ūkinės veiklos vykdytojų 
diskriminavimo. Todėl remdamasis Sutarties 291 straipsnio 2 dalimi teisės aktų leidėjas šiuo 
pasiūlymu Komisijai suteikia įgyvendinimo įgaliojimus, susijusius su tam tikrais programų 
aspektais. 

Pirmosiose penkiose pasiūlymo konstatuojamosiose dalyse pateikiamos šios nuostatos 
(paryškinta papildomai):

(1) 2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 247/2006, 
nustatančiu specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos 
regionams, buvo nustatytos specialios žemės ūkio priemonės, skirtos 
sumažinti sunkumus, kurie atsiranda dėl Sutarties 349 straipsnyje 
minimų Sąjungos regionų išskirtinės padėties1. Šios priemonės 
įgyvendinamos naudojantis paramos kiekvienam regionui 
programomis, kurios yra pagrindinis žemės ūkio produktų tiekimo 
šiems regionams įrankiu. Dėl reikalingų naujų pakeitimų ir įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai, reikia panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 247/2006 
ir jį pakeisti nauju tekstu.

(2) Reikėtų patikslinti pagrindinius tikslus, prie kurių įgyvendinimo 
prisideda atokiausiems Sąjungos regionams taikoma tvarka.

(3) Reikėtų patikslinti Atokiausiems regionams ir saloms skirtų programų 
(toliau – POSEI programos), kurias, vadovaujantis subsidiarumo 
principu, turi nustatyti geografinę vietą labiausiai atitinkančios 
valstybės narės ir kurias valstybės narės pateikia Komisijai tvirtinti, 
turinį.

(4) Kad atokiausiems Sąjungos regionams taikomos tvarkos siekiai būtų 
geriau įgyvendinti, į POSEI programas reikėtų įtraukti priemones, 
kuriomis būtų užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas bei vietinės 
žemės ūkio produktų gamybos išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 
suartinti atitinkamų regionų planavimo lygmenis, o Komisijos ir 
valstybių narių partnerystę padaryti sistematingesnę.

(5) Taikant subsidiarumo principą ir siekiant lankstumo – šie elementai 
yra atokiausiems Sąjungos regionams taikomai tvarkai patvirtinto 
planavimo pagrindas – valstybių narių paskirtosios valdžios 
institucijos gali siūlyti programos pakeitimus, kad ji būtų pritaikyta 

                                               
1 OL L 42, 2006 2 14, p. 1.
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prie atokiausių regionų realybės. Vadovaujantis tais pačiais siekiais, 
programų pakeitimo tvarka turi būti pritaikyta prie pakeitimo rūšies 
pagrįstumo lygmens.

Pasiūlymo 2 straipsnyje „Tikslai“ numatyta, kad aktu siekiama šių dviejų tikslų (paryškinta 
papildomai):

a) [užtikrinti] būtiniausių žmonėms vartoti, perdirbti arba naudoti 
žemės ūkyje skirtų produktų tiekimą atokiausiems regionams, 
sumažinant dėl šių regionų atokumo atsirandančias papildomas 
išlaidas;
b) [išsaugoti ir plėtoti] atokiausių regionų žemės ūkio veiklą, įskaitant 
vietinių produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą jais.

Greta papildomų nuostatų dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pasiūlyme taip pat pateikiama 
tam tikrų nedidelių aktualių pakeitimų, kuriais siekiama atsižvelgti į pasikeitusius Sąjungos 
teisės aktus ir praktinį 2006 m. reglamento įgyvendinimą. 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimo projektą sudaro 74 Komisijos siūlomo teksto 
pakeitimai ir jau pirmuoju pakeitimu siekiama kaip papildomą teisinį pagrindą nurodyti SESV 
349 straipsnį. Be to, 19 pakeitime nurodoma, jog į šį straipsnį reikėtų atsižvelgti, kad 
„atokiausiems regionams būtų suteikiamas specialus statusas siekiant užtikrinti jų vystymąsi 
ir tinkamą integraciją į Sąjungą, įgyvendinant konkrečias, regionų ypatingai padėčiai 
pritaikytas programas ir priemones“. Kituose pranešimo projekto pakeitimuose visų pirma 
kalbama apie technines nuostatas, susijusias su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais.

VI. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas (EB) Nr. 247/2006, kurį šiuo pasiūlymu siekiama 
išdėstyti nauja redakcija, iš dalies buvo grindžiamas ankstesniu EB sutarties straipsniu, kuris 
atitinka SESV 349 straipsnį, ir kad pasiūlymo tikslas ir turinys tiesiogiai susiję su konkrečių 
priemonių, skirtų atokiausiems regionams, taikymo sritimi ir turiniu bei jų įgyvendinimu, 
SESV 349 straipsnis turi būti aiškiai nurodytas kaip teisinis pagrindas.

Nors pagal SESV 349 straipsnį nenumatyta taikyti įprastos teisėkūros procedūros, kaip tai 
numatyta pagal SESV 43 straipsnio 2 dalį, šiame straipsnyje nurodyta, kad Taryba sprendžia 
kvalifikuota balsų dauguma. Taigi šie straipsniai nėra nesuderinami procedūros požiūriu.

VII. Išvada ir rekomendacija

Atsižvelgiant į pateiktą analizę, SESV 349 straipsnis turi būti papildomai nurodytas kaip 
siūlomo reglamento teisinis pagrindas, kartu su SESV 42 straipsnio pirma pastraipa ir 
43 straipsnio 2 dalimi. 

Atitinkamai 2011 m. liepos 11 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė (21 balsavo už, 
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susilaikiusių nebuvo1) Jums rekomenduoti, kad pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams [COM(2010) 0498], teisinis pagrindas turėtų būti SESV 42 straipsnio pirma 
pastraipa, 43 straipsnio 2 dalis ir 349 straipsnis.

Pagarbiai

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Luigi Berlinguer (pirmininko 
pavaduotojas), Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), 
Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, 
Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, 
Toine Manders, Eva Lichtenberger.


