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teisinio pagrindo

Gerb. Pirmininke,

2012 m. gegužės 21 d. laišku pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnį paprašėte Teisės 
reikalų komiteto pateikti nuomonę dėl to, ar tinkama Komisijos pasiūlytus Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo sutarties (SESV) 42 ir 43 straipsnius pakeisti SESV 42 straipsniu 
ir 43 straipsnio 2 dalimi ir laikyti juos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis, teisiniu pagrindu.

Bendra informacija

I. Pasiūlymas

Pasiūlymas sudaro dalį bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) teisės aktų sistemos 2014–
2020 m. laikotarpiu. Juo ketinama pakeisti 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo 
plėtrai1 ir jis grindžiamas Komisijos 2011 m. spalio 6 d. pateiktu pasiūlymu, pagal kurį 
nustatomos bendrosios taisyklės, taikomos visoms pagal Bendrą strateginę programą 
                                               
1 OL L 277, 2005 10 21, p. 1.
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skirstomoms lėšoms1. Naujasis EŽŪFKP parengtas taip, kad atitiktų Bendrą strateginę 
programą, taip pat taikomą Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, ir kad būtų pasiekti 
strategijos „Europa 2020 m. tikslai (tvarus, pažangus, integracinis augimas).

Pasiūlymas grindžiamas bazine idėja, kurios ištakos – dabartinė kaimo plėtros samprata, 
susijusi su daugiametėmis programomis, parengtomis ir bendrai finansuojamomis valstybių 
narių (ar regionų). Vietoj ankstesnių trijų vadinamųjų ašių, susijusių su ekonomikos, aplinkos 
apsaugos ir socialiniais klausimais, kiekvienai „ašiai“ keliant minimalius reikalavimus dėl 
išlaidų, naujuoju programavimo laikotarpiu bus vadovaujamasi šešiais prioritetais: žinių 
perdavimo ir inovacijų skatinimo, konkurencingumo skatinimo, maisto grandinės 
organizavimo ir rizikos valdymo skatinimo, ekosistemų atkūrimo, išsaugojimo ir stiprinimo, 
efektyvaus išteklių naudojimo ir perėjimo prie mažai anglies naudojančios ekonomikos 
skatinimo, socialinės įtraukties, skurdo mažinimo ir ekonominio vystymosi kaimo vietovėse. 
Ir toliau reikalaujama, kad valstybės narės išsaugotų 25 proc. savo kaimo plėtros paketą su 
žemėtvarka ir kova su klimato kaita susijusiems klausimams spręsti. Kad pasiektų kiekybinius 
tikslus, nustatytus vadovaujantis šiais prioritetais (ir atsižvelgdamos į specifines savo pačių 
reikmes), valstybės narės/regionai turės parengti priemonių, pasirinktų iš supaprastinto sąrašo, 
kombinacijas. Į siūlomą reglamentą įtrauktos programų rengimo, patvirtinimo ir peržiūros 
taisyklės, kurių didžioji dalis atitinka dabartines taisykles, ir pagal jį numatyta galimybė rengti 
paprogramius (pvz., skirtus jauniems ūkininkams, smulkiesiems ūkininkams, kalnų 
vietovėms, trumpoms tiekimo grandinėms), pagal kurias būtų skiriama didesnė parama. 
Remiantis pasiūlymu toliau stiprinama dabartinė bendradarbiavimo priemonė ir pagal jį 
numatytas rizikos valdymo priemonių rinkinys, įskaitant abišalę lėšų ir naujų pajamų 
stabilizavimo rėmimo priemonę.

II. Susiję teisiniai pagrindai

1. Teisinis pasiūlymo pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas SESV 42 ir 43 straipsniais:

„SESV 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.

SESV 43 straipsnis:
                                               
1 Komisijos 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui 
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 
(COM(2011) 0615).
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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.

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 1 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 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.“

2. Siūlomas teisinio pagrindo pakeitimas

2012 m. birželio 7 d. laišku kreipėtės į Teisės reikalų komitetą su prašymu pateikti nuomonę 
dėl to, ar būtų tinkama SESV 42 ir 43 straipsnius pakeisti SESV 42 straipsniu ir 43 straipsnio 
2 dalimi ir laikyti juos teisiniu pagrindu, atsižvelgiant į tai, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
(AGRI) komiteto pranešėjas Luis Manuel Capoulas Santos šiuo tikslu į savo pranešimo 
projektą yra įtraukęs pakeitimą. Be to, patikslinate, kad šį pakeitimą laikote teisiniu pagrindo 
koregavimu, o ne pakeitimu.

III. Tyrimas

Remiantis Teisingumo Teismo praktika susiformavo konkretūs teisinio pagrindo pasirinkimo 
principai. Pirma, atsižvelgiant į tai, kad teisinis pagrindas paveikia esminę kompetenciją ir 
procedūrą, teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos klausimas1. 
Antra, remiantis Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kiekviena 
institucija turi veikti neviršydama pagal Sutartis jai suteiktų įgaliojimų2. Trečia, remiantis 
                                               
1 Nuomonė 2/00, Kartagenos protokolas, 2001 m. rink., p. I-9713, 5 punktas; byla C-370/91, Komisija prieš 
Tarybą, 2009 m. rink., p. I-8917, 46–49 punktai; nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos 
paslaugomis, 2009 m. rink., p. I-11129, 110 punktas.
2 Byla C-403/05, Parlamentas prieš Komisiją, 2007 m. rink., p. I-9045, 49 punktas ir joje cituojamos bylos.
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Teisingumo Teismo praktika „Bendrijos akto teisinis pagrindas turi būti parinktas remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę ir kuriems, be kita ko, 
priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys“1.

SESV 42 straipsnis susijęs su konkurencijos taisyklių taikymu ir leidimu teikti valstybės 
pagalbą.

SESV 43 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendras BŽŪP teisinis pagrindas, kuriuo remiantis 
Parlamentas ir Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą apibrėžia bendras žemės ūkio rinkų 
organizavimo formas, kaip nustatyta SESV 40 straipsnyje. Nepanašu, kad kitos 43 straipsnio 
dalys čia būtų svarbios (1 dalis: Komisijos pasiūlymų teikimas; 3 dalis: Tarybos priemonių 
tvirtinimas; 4 dalis: nacionalinių rinkos organizavimo formų pakeitimo sąlygos; 5 dalis: 
bendra tam tikrų žaliavų organizavimo forma), taigi nebūtina jų įtraukti į teisinį pagrindą.

Todėl tinkamas aptariamo reglamento teisinis pagrindas yra SESV 42 straipsnis ir 
43 straipsnio 2 dalis.

Komitetas minėtąjį klausimą apsvarstė savo 2012 m. liepos 10 d. posėdyje. Šiame posėdyje jis 
atitinkamai vienbalsiai2 nusprendė rekomenduoti, kad tinkamu pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, teisiniu pagrindu būtų laikoma SESV 42 straipsnis ir 
43 straipsnio 2 dalis.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Žr. naujausią bylą  C-411/06, Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, 2009 m. rink., p. I-7585.
2 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), 
Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Axel Voss 
(praneö ėjas), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes 
Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


