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Gerb. Pirmininke,

2012 m. liepos 3 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 siūlomas teisinis pagrindas yra SESV 43 straipsnio 2 dalis, priklausanti 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 pirma siekiama nustatyti Sutarčių taikymo 
sąlygas atokiausiems Sąjungos regionams.

Konkrečiai savo laiške klausiate, ar SESV 43 straipsnio 2 dalis tikrai yra vienintelis tinkamas 
šio konkretaus pasiūlymo teisinis pagrindas, ir ar SESV 43 straipsnio 2 dalis ir jos 349 
straipsnis gali būti patvirtinti bendru šio teisėkūros pasiūlymo teisiniu pagrindu, nes pagal 
šiuos straipsnius numatytos skirtingos taikytinos procedūros.
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I. Aplinkybės

Žaliojoje knygoje dėl bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformos1 daroma išvada, kad, 
nepaisant po 2002 m. reformos padarytos pažangos, tikslas užtikrinti tausią žuvininkystę 
visais aspektais (aplinkosaugos, ekonominiu ir socialiniu) neįgyvendintas, ir nurodyta 
nemažai struktūrinių dabartinės BŽP trūkumų. Todėl Komisija padarė išvadą, kad BŽP reikia 
reformuoti iš esmės, ir dabartiniame savo pasiūlyme ji siūlo panaikinti dabartinį Tarybos 
reglamentą2 ir pakeisti jį nauja BŽP, kurią priims Europos Parlamentas ir Taryba.

Bendras pasiūlymo tikslas – užtikrinti ilgalaikes tausias aplinkos sąlygas ir geresnį 
aprūpinimą maistu garantuojančią žvejybos ir akvakultūros veiklą. BŽP tikslas – gyvuosius 
jūrų biologinius išteklius naudoti taip, kad būtų atkurti ir išlaikomi tokie žuvų išteklių dydžiai, 
kad būtų galima taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principą, ir žuvininkystės 
valdymui taikyti atsargumo principą ir ekosisteminį metodą. 

Komisija taip pat pareiškė, kad kartu su šiuo pasiūlymu ji priims plataus pobūdžio 
komunikatą dėl būsimos BŽP, pasiūlymą dėl Reglamento dėl bendro žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, komunikatą dėl BŽP išorės aspekto ir ataskaitą 
apie konkrečias minėtojo Tarybos reglamento dalis.

II. Susiję SESV straipsniai 

Kaip Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas nurodomas šis straipsnis (papildomai 
paryškintos strateginės nuostatos):

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 2 dalyje, jeigu:

                                               
1 COM(2009) 0163.
2 32002 R 2371: 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir 
tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (OL L 358, 2002 12 31, p. 59):
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(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.

Kaip papildomą teisinį pagrindą siūloma nurodyti šį straipsnį:

349 straipsnis
Atsižvelgdama į Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Reunjono, 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 bei darnos.

III. Siūlomi teisiniai pagrindai

SESV 43 straipsnio 2 dalyje pateikiamas bendros žuvininkystės politikos bendras teisinis 
pagrindas, pagal kurį Parlamentas ir Taryba turi parengti nuostatas, kurių reikia bendros 
žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.

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 
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pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, 
atliekama, visų pirma dėl priemonės tikslo ir turinio“1. Todėl susijusio akto anuliavimą galima 
pagrįsti netinkamo teisinio pagrindo pasirinkimu.

Šiuo atveju reikia nustatyti, ar pasiūlymu:
1. siekiama dvejopo tikslo, ar jį sudaro du komponentai, iš kurių vieną galima laikyti 

pagrindiniu arba svarbiausiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis; ar
2. tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba kad jį sudaro kelios neatsiejamos sudedamosios 

dalys, iš kurių nė viena nėra papildoma ir netiesioginė, palyginti su kitomis.

Pagal Teisingumo Teismo praktiką pirmu atveju teisės aktas turi būti grindžiamas tik vienu 
tiesiniu pagrindu, t. y. teisiniu pagrindu, kurio reikia pagrindiniam arba svarbiausiam tikslui ar 
komponentui pagrįsti, o antru atveju teisės aktas turės būti grindžiamas keliais atitinkamais 
teisiniais pagrindais2.

Galimybė remtis dviem teisiniais pagrindais neturėtų būti iš anksto atmesta remiantis tuo, kad 
kiekvienam teisiniam pagrindui nustatytos procedūros yra tarpusavyje nesuderinamos3. Yra 
nustatyta, kad vadovavimasis dvigubu teisiniu pagrindu pagrįstas, jei dėl to neapribojamos 
Europos Parlamento teisės. Šiuo atveju pagal SESV 43 straipsnio 2 dalį numatyta įprasta 
teisėkūros procedūra, o pagal SESV 349 straipsnį – tik konsultavimasis su Parlamentu. 
Teismas yra nustatęs, kad tokiu atveju pirmenybė teikiama įprastai teisėkūros procedūrai, 
kadangi pagal ją numatomas didesnis Parlamento dalyvavimas4.

V. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys

Komisijos teigimu, “bendras pasiūlymo tikslas – užtikrinti ilgalaikes tausias aplinkos sąlygas 
ir geresnį aprūpinimą maistu garantuojančią žvejybos ir akvakultūros veiklą“5.
Pagrindiniai konkretūs pasiūlymo tikslai nurodyti aiškinamajame memorandume: patikslinti 
BŽP tikslus; padidinti su BŽP susijusių politikos iniciatyvų tarpusavio darną; labiau saugoti 
jūrų biologinius išteklius, ypač įgyvendinant daugiamečius žuvininkystės valdymo planus, ir 
nutraukti sužvejotų žuvų išmetimą į jūrą; remti BŽP numatytas ekosistemų ir aplinkos 
politikos priemones; numatyti jūrų baseinų strategijos, taikomos pagal išsaugojimo politiką, 
priemonių regionalizavimą; nuodugniau rinkti duomenis ir mokslines rekomendacijas 
apsaugos politikos žinių bazei; visiškai integruoti į BŽP išorės politiką; skatinti akvakultūros 
vystymą; reformuoti su bendrąja rinka susijusias BŽP priemones; iki 2014 m. parengti naujos 
finansinės priemonės, skirtos BŽP ir „2020 m. Europos“ darbotvarkės tikslams remti, teisinę 
sistemą; dar labiau padidinti ir racionalizuoti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą; įtraukti į BŽP 
neseniai priimtą naująją kontrolės tvarką.

Žuvininkystės komiteto pranešimo projekte tos temos toliau plėtojamos ir jo aiškinamojoje 

                                               
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., p. 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 Žr. minėtosios bylos C-411/06 46–47 punktus.
3 Byla C-178/03, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. rink., p. I-107, 57 punktas; byla C-
300/89, Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), 1991 m. rink., p. I–2867, 17–25 punktai.
4 Byla C-155/07, Europos Parlamentas prieš Tarybą, 2008 m. rink., I-8103, 75–79 punktai.
5 ˇr. COM(2011)0425, p. 2.
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dalyje teigiama, kad dabartinė bendra žuvininkystės politika (BŽP) iš esmės buvo nesėkminga 
ir kad paaiškėjo, jog neįmanoma išspręsti senų problemų (žvejybos išteklių pereikvojimo, 
perteklinių pajėgumų, prastos daugelio žvejybos sektoriaus įmonių ekonominės padėties, 
socialinių problemų, kurias kelia daugelyje pakrančių regionų mažėjanti žvejyba). Joje 
daroma išvada, kad „nauju pagrindiniu reglamentu siekiama sukurti didelio užmojo pagrindą, 
siekiant pakeisti tebesitęsiančią neigiamą tendenciją ir Europoje sukurti tausios ir sėkmingos 
žvejybos sektorių“.

Iš visų pasiūlymo nuostatų tik 6 straipsnio 3 dalyje aiškiai nurodomi atokiausi regionai. Pagal 
ją valstybės narės gali leisti žvejoti tik laivams, registruotiems Azorų salų, Madeiros ir Kanarų 
salų uostuose. Tačiau reikia pažymėti, kad viršutines žvejybos pajėgumų ribas, kurių turi 
laikytis valstybės narės pagal pasiūlymo 35 straipsnį, nustatytos siūlomo reglamento II priede; 
tačiau šiame priede nurodomos ne tik atskirų valstybių narių pajėgumų ribos aiškiai įtraukiant 
jų atokiausius regionus, bet ir nurodomos atokiausiems regionams taikomos pajėgumų ribos. 
Pagal 35 straipsnio 2 dalį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
viršutinių žvejybos pajėgumų ribų perskaičiuosimo. Reikia pažymėti, kad dabartiniame teisės 
akte, Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002, nėra atskiros antraštinės dalies, skirtos 
atokiausiems regionams.

Žuvininkystės komiteto pranešimo projekte pateikiami 227 siūlomo Komisijos teksto 
pakeitimai. Tik viename iš jų – 54 konstatuojamosios 23 pakeitime – minimi atokiausi 
regionai.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) Tikslinga, kad Komisija būtų įgaliota 
deleguotaisiais teisės aktais sukurti naują 
patariamąją tarybą ir pakoreguoti jau 
egzistuojančių patariamųjų tarybų 
kompetencijos zonas, visų pirma 
atsižvelgiant į Juodosios jūros ypatybes.

(54) Tikslinga, kad Komisija būtų įgaliota 
deleguotaisiais teisės aktais sukurti naują 
patariamąją tarybą ir pakoreguoti jau 
egzistuojančių patariamųjų tarybų 
kompetencijos zonas, visų pirma 
atsižvelgiant į Juodosios jūros ir 
atokiausių regionų ypatybes.

Šioje konstatuojamojoje dalyje nurodomos patariamosios tarybos turi būti steigiamos pagal 
pasiūlymo 52–54 straipsnius, o jų skaičių ir kompetencijos sritis nustato Komisija 
deleguotaisiais aktais, priimamais pagal pasiūlymo 55 straipsnyje nustatytą procedūrą.

Pateikti papildomi 2322 pranešimo projekto pakeitimai. Keletas šių pakeitimų susiję su 
atokiausiais regionais, pavyzdžiui 228 ir 1780 pakeitimas, kuriais siekiama 349 SESV 
straipsnį įtraukti kaip teisinį pagrindą, taip pat įtraukti naują straipsnį, pagal kurį būtų įsteigta 
atokiausiems regionams skirta patariamoji taryba, atskira nuo kitos patariamosios tarybos, 
įsteigtos vidaus vandenims.
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Pakeitimas 228
Alain Cadec
Teisėkūros rezoliucijos projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnį,

Pakeitimas 1780
Alain Cadec
Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 a straipsnis
Patariamųjų tarybų konsultacijos

1. Pagal 53 straipsnio nuostatas įkuriama 
Atokiausių regionų patariamoji taryba.
2. Pagal 53 straipsnio nuostatas įkuriama 
Vidaus vandenų žvejybos patariamoji
taryba.

320 pakeitime (kuris identiškas 321 pakeitimui) ir 2036 pakeitime taip pat nurodomas SESV 
349 straipsnis ir iškeliamas specifinės atokiausių regionų padėties klausimas:

Pakeitimas 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) reikia remti pagrindinių sektorių, 
kuriuose atokiausi regionai turi didelių 
galimybių specializuotis ir santykinai 
didelių privalumų, pvz., žvejybos ir 
akvakultūros, vystymą. Siekiant vykdyti 
regionams pritaikytą bendrą žuvininkystės 
politiką, reikės pripažinti specialų jų 
statusą ir taikyti SESV 349 straipsnį ir 
355 straipsnio 1 dalį;
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Pakeitimas 2036
Luís Paulo Alves
Pasiūlymas dėl reglamento
5 dalies 34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nedidinant žvejybos pastangų, 
labiausiai nutolusiems regionams 
priklausantys laivynai, atsižvelgiant į savo 
ypatybes ir vadovaujantis SESV 349 
straipsniu, ir toliau gauna paramą, skirtą 
jiems modernizuoti, ir tuo siekiama 
pagerinti jų veiklos saugumą ir tokios 
veiklos sąlygas.

Taip pat pažymėtina, kad Parlamentas 2012 m. balandžio 18 d. priėmė rezoliuciją dėl 
sanglaudos politikos vaidmens atokiausiuose regionuose, kurioje pateikiamas toks tekstas 
(tam tikros teksto vietos papildomai paryškintos):

apgailestauja, kad bendros žuvininkystės politikos reformos pasiūlyme nepakankamai 
atsižvelgiama į atokiausių regionų padėtį ir realybę; pabrėžia, kad atokiausius regionus supa 
jūra ir kad žvejybos veikla yra svarbi teritorijų planavimo ir vietos gyventojų užimtumo 
atžvilgiu, atsižvelgiant į šių regionų išskirtinę ekonominę zoną, kurios potencialas turi būti 
užtikrinamas taikant konkrečias priemones, skirtas tikrai jūrų ekonomikai kurti, ir į kurią 
reikia deramai atsižvelgti Europos integruotos jūrų politikos programoje; primena didėjantį 
ekonominį interesą, kurį kelia atokiausių regionų jūrų gelmių biogenetiniai ir mineralų turtai, 
taip pat primena, kad svarbu atsižvelgti į tai įgyvendinant naują atokiausiems regionams 
skirtą Europos strategiją, siekiant užtikrinti žinių ekonomikos vystymąsi, paremtą jūros 
ištekliais; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad atokiausi regionai turi būti laikomi itin svarbia 
Sąjungos jūrų politikos dalimi, ir primygtinai primena jų vaidmenį tvaraus jūrų ir pakrantės 
zonų naudojimo srityje, taip pat tarptautinės jūrų valdysenos srityje, bei primena, kad Atlanto 
vandenyne esantys atokiausi regionai turi dalyvauti rengiant Atlanto strategiją1;

Be to, Prancūzijos Senatas, pagal SESV Protokole Nr. 2 numatytą subsidiarumo kontrolės 
procedūrą kaip atsaką į tai pateikė tokį komentarą:

Kaip ir Europos Parlamentas mano, kad nepakankamai naudojamasi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsniu, pagal kurį atokiausiems regionams galima nustatyti 
konkrečias taisykles, siekiant atsižvelgti į jų trūkumus, todėl Europos Komisijos prašo 
reglamentuose, susijusiuose su bendra žuvininkystės politika ir su Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondu, numatyti specialias atokiausiems regionams skirtas nuostatas2.

                                               
1 2012 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl  sanglaudos politikos vaidmens atokiausiuose 
Europos Sąjungos regionuose atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“, P7_TA(2012)0125, 17 dalis.
2 2012 m. liepos 3 d. Europos rezoliucija, kuria siekiama, kad Europos Sąjunga atsižvelgtų į Prancūzijos 
atokiausių regionų žvejybos realijas.
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VI - Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Šiuo atveju siekiant nustatyti tinkamą teisinį pagrindą, reikia apsvarstyti, ar bendros 
žuvininkystės politikos tikslų siekimui reikalingų nuostatų nustatymas yra pagrindinis arba 
svarbiausias pasiūlymo tikslas, ar tikslas priimti su žuvininkystės politika susijusias 
konkrečias priemones, skirtas atokiausiems regionams, yra neatsiejama sudedamoji dalis ir ji 
nėra papildoma ir netiesioginė.

Bendras Komisijos pasiūlymo tikslas – užtikrinti ilgalaikes tausias aplinkos sąlygas ir geresnį 
aprūpinimą maistu garantuojančią žvejybos ir akvakultūros veiklą, o Žuvininkystės komiteto 
pranešimo projekte pabrėžiama, kad siūlomame reglamente turėtų būti sukurtas pagrindas 
siekiant pakeisti tebesitęsiančią neigiamą žuvininkystės sektoriaus problemų tendenciją ir 
Europoje sukurti tausios ir sėkmingos žvejybos sektorių.

Atsižvelgiant į tai, dabartinių pasiūlymo nuostatų, pagal kurias leidžiama priimti konkrečias 
priemones, skirtas atokiausiems regionams, numatytas 6 straipsnio 3 dalyje dėl registruotų 
žvejybos laivų ir 35 straipsnyje dėl viršutinių žvejybos pajėgumų ribų, taikymo sritis yra 
ribota, todėl ji tik papildo pagrindinį tikslą – nustatyti pagrindines bendros žuvininkystės 
politikos taisykles. 

Tačiau pažymėtina, kad šis analizė gali būti peržiūrėta, jei vienas iš minėtų pakeitimų, kuriais 
siekiama nustatyti konkrečias priemones, skirtas atokiausiems regionams, būtų priimtas, 
pavyzdžiui, pakeitimas, kuriuo siekiama įsteigti atokiausiems regionams skirtą patariamąją 
tarybą, nes tai galėtų turėti įtakos pirmiau pateiktam svarstymui ir nulemti tai, kad tokios 
priemonės nebebūtų papildomos ir netiesioginės bendros žuvininkystės politikos atžvilgiu. Šią 
išvadą taip pat patvirtina minėtoji Parlamento rezoliucija dėl sanglaudos politikos vaidmens 
atokiausiuose regionuose ir pagal subsidiarumo principą pateiktą Prancūzijos Senato 
nuomonę, kuriuose raginama siūlomame reglamente priimti konkrečias atokiausiems 
regionams skirtas priemones.

Jei vykdant teisėkūros procedūrą ar galimas derybas siekiant susitarimo per antrąjį svarstymą 
būtų priimti kiti pasiūlymo pakeitimai, pagal kuriuos būtų įtrauktos papildomos nuostatos, 
leidžiančios priimti konkrečias atokiausiems regionams skirtas priemones tiesiogiai arba 
suteikiant teisėkūros galias, Teisės reikalų komitetas turėtų iš naujo patikrinti teisinį pagrindą, 
kad nustatytų, ar šios nuostatos yra tik papildomos nuostatos bendros žuvininkystės politikos 
atžvilgiu, ar pagal jas atsiranda tikslas, kuris nėra papildomas ir netiesioginis, todėl reikėtų 
įtraukti papildomą teisinį pagrindą – SESV 349 straipsnį.

Atsakant į antrą Žuvininkystės komiteto klausimą, reikia pažymėti, kad nors pagal 349 SESV 
straipsnį, priešingai nei pagal SESV 43 straipsnio 2 dalį, nenumatoma taikyti įprastą 
teisėkūros procedūrą, jame numatyta, kad Taryba priima sprendimą kvalifikuota balsų 
dauguma. Taigi šie straipsniai nėra nesuderinami procedūros požiūriu.

VII - Išvada ir rekomendacija

Remiantis šia analize į Žuvininkystės komiteto klausimą reikėtų atsakyti taip:
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1.  SESV 43 straipsnio 2 dalis yra vienintelis tinkamas dabartine forma pateikto pasiūlymo 
teisinis pagrindas, bet jei pasiūlymas būtų pakeistas ir į jį įtrauktos papildomos nuostatos, 
pagal kurias būtų galima priimti konkrečias atokiausiems regionams skirtas priemones, 
reikėtų iš naujo persvarstyti, ar pagal šias nuostatas atsiranda tikslas, kuris yra tik 
papildomas tikslas bendros žuvininkystės politikos atžvilgiu, ir dėl to reikėtų įtraukti 
SESV 349 straipsnį.

2.  SESV 43 straipsnio 2 dalis ir jos 349 straipsnis gali būti patvirtinti bendru teisiniu 
pagrindu, net jei pagal juos numatoma taikyti skirtingas teisėkūros procedūras.

2012 m. rugsėjo 17 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas, nariams balsavus vienbalsiai1, 
nusprendė jums rekomenduoti, kad: SESV 43 straipsnio 2 dalis yra vienintelis tinkamas tokio, 
koks dabar pateiktas, pasiūlymo teisinis pagrindas.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Edit Bauer (pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 187 straipsnio 2 dalį), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), 
Piotr Borys, Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger 
(praneö ėja), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Dagmar 
Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz 
Zwiefka, Charalampos Angourakis (pagal Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnio 2 dalį).


