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Gerb. pirmininke,

remdamasi Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsniu, 2012 m. gruodžio 11 d. laišku kreipėtės į 
Teisės reikalų komitetą su prašymu apsvarstyti galimybę papildyti minėtojo pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento teisinį pagrindą.

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas yra Europos atominės energijos bendrijos steigimo 
sutarties (toliau Euratomo sutartis) 203 straipsnis – vadinamoji lankstumo sąlyga, naudotina 
tik kai būtina imtis veiksmų vienam iš šios bendrijos tikslų pasiekti ir pagal Euratomo sutartį 
neužtikrinami būtini įgaliojimai.

Remiantis ITRE komitete pateiktais pranešimo projekto pakeitimais siekiama į teisinį 
pagrindą įtraukti 2003 m. Stojimo akto Protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės 
Lietuvoje. Šiame protokole minimas 2003 m. Stojimo akto 56 straipsnis, taikomas norint 
priimti Bendrijos pagalbos priemones Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti.

Savo laiške klausiate, ar, atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį, būtų tinkama pakeisti jo 
teisinį pagrindą.
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I. Aplinkybės

Per stojimo derybas Bulgarija, Lietuva ir Slovakija įsipareigojo nutraukti keleto branduolinių 
reaktorių eksploatavimą. ES, savo ruožtu, įsipareigojo teikti finansinę pagalbą šių reaktorių 
eksploatavimui atitinkamai pagal Kozludujaus, Ignalinos ir Bohunicės programas nutraukti. 
Remiantis šių trijų valstybių narių 2011 m. pateiktomis sąmatomis, norint saugiai baigti 
elektrinių eksploatavimo nutraukimo darbus, be to, ką jau buvo skyrusi ES, prireiks nemažai 
papildomų finansinių išteklių.

Todėl pasiūlyme numatyta išplėsti Sąjungos finansinę paramą panaikinant tris reglamentus, 
pagal kuriuos nustatytos trys skirtingos pagalbos programos, ir 2014–2020 m. laikotarpio 
pagalbos išmokas toliau teikti pagal vieną bendrą programą.

II. Svarbūs Sutarties straipsniai

Kaip Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas nurodomas šis Euratomo sutarties straipsnis:

203 straipsnis
Jei pasirodytų, kad vienam iš Bendrijos tikslų pasiekti reikia imtis Bendrijos 
veiksmų, kuriems ši Sutartis nenumato reikalingų įgaliojimų, Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, vieningai 
priimtu sprendimu imasi reikiamų priemonių.

2003 m. Stojimo akto Protokolas Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje, kuriuo 
siūloma papildyti teisinį pagrindą, apima šį svarbų straipsnį (aktualios dalys pabrauktos):

3 straipsnis
1. Pripažindama, kad Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimas yra ilgalaikis procesas ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir 
ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, Sąjunga, 
solidarizuodamasi su Lietuva, teikia adekvačią papildomą Bendrijos paramą 
eksploatavimo nutraukimui ir po 2006 metų.

2. Šiuo tikslu Ignalinos programa bus nenutrūkstamai tęsiama po 2006 m.
Sprendimai dėl nuostatų, įgyvendinančių tęsiamą Ignalinos programą, 
priimami Stojimo akto 56 straipsnyje nustatyta tvarka ir įsigalioja ne vėliau 
kaip iki dabartinės Finansinės perspektyvos pabaigos.

3. [...]

4. Paskesnių Finansinių perspektyvų laikotarpiu tęsiamos Ignalinos 
programos bendri vidutiniai asignavimai turi būti tinkami. Išteklių 
programavimas remsis faktiniu mokėjimų poreikiu ir įsisavinimo gebėjimais.
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2003 m. Stojimo akto 56 straipsnyje pažymima:

56 straipsnis
Jei nenumatyta kitaip, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota 
balsų dauguma patvirtina priemones, būtinas II, III, IV prieduose pateiktoms 
ir šio Akto 20, 21 ir 22 straipsniuose nurodytoms nuostatoms įgyvendinti.

III. Siūlomi teisiniai pagrindai

Euratomo straipsnio 203 straipsniu galima remtis tik kai neabejojama, kad Euratomo veiksmai 
būtini vienam iš jo tikslų pasiekti, ir pagal Euratomo sutartį neužtikrinami būtini įgaliojimai. 
Taryba sprendžia vieningai, pasikonsultavusi su Parlamentu.

2003 m. Stojimo akto Protokolo Nr. 4 3 straipsnyje pažymima, kad sprendimai dėl nuostatų, 
kuriomis įgyvendinama tęsiama Ignalinos atominės elektrinės programa, priimami remiantis 
Stojimo akto 56 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal šią procedūrą Taryba veikia pagal 
kvalifikuotos daugumos principą ir Parlamentas jokio vaidmens neatlieka.

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 
ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį1. Todėl neteisingas teisinio pagrindo 
pasirinkimas gali būti priežastis anuliuoti atitinkamą aktą.

Taigi šiuo atveju būtina nustatyti, ar pasiūlymu:
1. siekiama dvejopo tikslo, ar jį sudaro dvejopas komponentas, iš kurių vieną galima laikyti 

pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis, ar
2. tuo pat metu siekiama kelių tikslų, ar jį sudaro keli nedalomai susiję komponentai, iš kurių 

nė vienas, palyginti su kitu, nėra antrinis ir netiesioginis.

Remiantis Teisingumo Teismo praktika, pirmuoju atveju teisės aktas turi būti grindžiamas 
vienu tiesiniu pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba vyraujančiam tikslui ar 
komponentui pagrįsti, o antruoju atveju aktas turės būti grindžiamas keliais atitinkamais 
teisiniais pagrindais2.

V. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys

Remiantis pasiūlymo 1 ir 2 straipsniais, jo tikslas – nustatyti pagalbos 2014–2020 m. 

                                               
1 Sprendimas byloje C-45/86, Komisija prieš Tarybą (bendrieji lengvatiniai muitų tarifai), 1987 m., rink. 1439, 
5 punktas; sprendimas byloje C-440/05, Komisija prieš Tarybą, 2007 m., rink. p. I-9097; sprendimas byloje C-
411/06, Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, 2009 m., rink. p. I-7585.
2 Žr. pirmiau minėto sprendimo byloje C-411/06 46–47 punktus.



PE506.048v01-00 4/6 AL\927870LT.doc

LT

laikotarpiu programą, pagal kurią būtų apibrėžtos ES finansinės paramos priemonėms, 
susijusioms su Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės atominių elektrinių eksploatavimo
nutraukimu, įgyvendinimo taisyklės, siekiant padėti susijusioms valstybėms narėms užtikrinti 
negrįžtamą elektrinių būklę laikantis aukščiausio lygio saugos. Atsižvelgiant į tai išdėstyti ir 
techniniai trijų programų tikslai.

Pasiūlymo 3 straipsnyje pateiktos specifinės nuostatos dėl trijų programų biudžeto, o 
4 straipsnyje išdėstytos sąlygos, kurios turi būti tenkinamos norint gauti finansinę pagalbą. 
5 straipsnyje nurodyti įgyvendinimo būdai, naudotini vadovaujantis Finansiniu reglamentu, o 
pagal 6 straipsnį reikalaujama, kad Komisija parengtų metines darbo programas ir išsamias 
įgyvendinimo procedūras. 7 straipsnyje pateiktos nuostatos dėl ES finansinių interesų 
apsaugos, o 8–12 straipsniuose išdėstytos galutinės vertinimo, komitetų procedūros nuostatos,
pereinamosios nuostatos, nuostatos dėl teisės aktų, pagal kuriuos nustatytos ankstesnės 
programos, panaikinimo ir dėl įsigaliojimo.

Todėl pagrindinis pasiūlymo tikslas – pakeisti tris teisinius aktus dėl šiuo metu galiojančių 
programų, kurių galiojimo laikas baigiasi 2013 m. pabaigoje, vienu 2014–2020 m. laikotarpio, 
sutampančio su būsimąja daugiamete finansine programa, teisiniu aktu.

VI. Institucinės aplinkybės

Teisės aktas dėl Ignalinos programos1 buvo priimtas remiantis 2003 m. Stojimo akto 
Protokolu Nr. 4 ir 56 straipsniu ir pagal jį finansinę pagalbą numatyta teikti bent iki 2013 m. 
Teisės aktai dėl kitų dviejų programų buvo grindžiami Euratomo sutarties 203 straipsniu, 
kadangi pagal 2003 m. Stojimo aktą finansinę pagalbą Slovakijai numatyta teikti tik iki 
2006 m., o Bulgarija pagal 2005 m. Stojimo aktą pagalbą turėjo gauti tik iki 2009 m.2

Todėl Taryba siūlo padalyti pasiūlymą į dvi priemones – viena būtų skirta Ignalinos 
programai, o antra kitoms dviem programoms – ir išsaugoti atskirus teisinius pagrindus, 
taikomus teisės aktams dėl esamų programų3. Šis pasiūlymas grindžiamas Tarybos teisės 
tarnybos nuomone4, kurioje ji iš esmės teigia, kad po 2013 m. Ignalinos programa turėtų būti 
toliau grindžiama 2003 m. Stojimo akto Protokolu Nr. 4 ir 56 straipsniu, nes remiantis 
Protokolo Nr. 4 3 straipsnio formuluote ir logika programa nėra ribojama iki tam tikro 
laikotarpio. Taigi, pasak Tarybos, yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi ES galėtų teikti 
finansinę pagalbą Ignalinos programai, ir dėl to nebūtų galima taikyti lankstumo sąlygos, kuri 
nustatyta Euratomo sutarties 203 straipsnyje.

Taip pat galėtų būti pažymėta, kad, nors pagal Tarybos siūlomą Ignalinos programos teisinį 
pagrindą nebūtų konsultuojamasi su Parlamentu, Taryba išsaugojo konsultaciją savanorišku 
pagrindu, taigi su Parlamentu būtų konsultuojamasi dėl abiejų siūlomų teisės aktų.

Vis dėlto Komisija, kuriai pritaria Parlamento teisės tarnyba5, nesutinka su Tarybos pozicija ir 
                                               
1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 (OL L 411, 2006 12 30, p. 10).
2 Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 549/2007 (OL L 131, 2007 5 23, p. 1) ir Tarybos reglamentas 
(Euratomas) Nr. 647/2010 (OL L 189, 2010 7 22, p. 9).
3 Žr. Tarybos generalinio sekretoriaus 2012 m. liepos 26 d. laišką Pirmininkui M. Schulzui.
4 Žr. Tarybos dokumentą Nr. 9526/12.
5 Žr. Teisės tarnybos 2013 m. sausio 14 d. raštą, SJ-0716-12.
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tvirtina, kad Protokolas Nr. 4 apima tik laikotarpį iki einamosios finansinės programos 
pabaigos, t. y. iki 2013 m. pabaigos, taigi, jų tvirtinimu, teisinis pagrindas visoms trims 
programoms tęsti turėtų būti Euratomo sutarties 203 straipsnis.

VII. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Visos trys programos turi tą patį tikslą – nustatyti pagalbos, kuri numatyta siekiant galutinai 
uždaryti atomines elektrines, įgyvendinimo taisykles. Dėl to negalima sakyti, kad pasiūlymas 
turi dvejopą tikslą ar komponentą, iš kurių vienas būtų svarbesnis, taigi būtina apibrėžti vieną 
teisinį pagrindą. Kadangi pasiūlymu siekiama į vieną sujungti tris pagal tris skirtingus teisės 
aktus, kurių teisinis pagrindas skiriasi, nustatytas programas, jį sudaro keletas nedalomai 
susijusių komponentų – tuo grindžiamas bendras teisinis pagrindas.

Šiuo atveju teisingo teisinio pagrindo pasirinkimą galiausiai lemia tai, ar laikomasi nuomonės, 
kad remiantis Protokolu Nr. 4 laiko riba finansinei pagalbai teikti potencialiai netaikoma, ar 
kad laikotarpiu po 2013 m. ji nebetęsiama. Pastaruoju atveju pagal Sutartį nebūtų 
užtikrinamas būtinas įgaliojimas, taigi 203 straipsniu reikėtų remtis kaip visų trijų programų 
teisiniu pagrindu.

Atsižvelgiant į tai, kad, kitaip negu su Slovakijos ir Bulgarijos elektrinėmis susijusiais 
atvejais, Protokole Nr. 4 nepateikta nustatyta galutinė data, iki kurios turėtų būti teikiama 
finansinė pagalba, o jo 3 straipsnio 2 dalyje pažymima, kad „programa bus nenutrūkstamai 
tęsiama po 2006 m.“, ir kadangi jo 4 dalyje kalbama apie „paskesnes finansines perspektyvas“ 
(daugiskaita), sunku daryti išvadą, kad protokolas būtų ribotas laiko požiūriu. Atsižvelgiant į 
tai, labiau tikėtina išvada, kad remiantis protokolu ketinta numatyti galimybę užtikrinti 
finansinę pagalbą tiek, kiek ji būtina, siekiant saugiai nutraukti atominės elektrinės 
eksploatavimą.

Taigi Protokolas Nr. 4 laiko požiūriu nėra ribotas ir juo galima remtis kaip teisiniu sprendimo 
Taryboje tęsti Ignalinos programą pagrindu. Kadangi kitų dviejų programų teisiniai pagrindai, 
numatyti pagal stojimo aktus, nustojo galioti, dėl šių programų tęsimo Taryba turės spręsti 
remdamasi Euratomo sutarties 203 straipsniu.

Bet kuriuo atveju, šie du teisiniai pagrindai nesuderinami, kadangi pagal Euratomo sutarties 
203 straipsnį Taryboje numatyta vieningo sprendimo procedūra, o pagal 2003 m. Stojimo akto 
Protokolą Nr. 4 ir 56 straipsnį Taryboje numatyta kvalifikuotos daugumos sprendimo 
procedūra. Todėl jie negali būti jungiami į vieną teisinį pagrindą.

Taigi teisinis pagrindas finansinei pagalbai pagal Ignalinos programą toliau teikti turėtų būti 
2003 m. Stojimo akto Protokolas Nr. 4 ir 56 straipsnis, o pagal Kozlodujaus ir Bohunicės 
programas – Euratomo sutarties 203 straipsnis.

VIII. Išvada ir rekomendacija

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, Euratomo sutarties 203 straipsnis, kaip pasiūlymo 
teisinis pagrindas, negali būti papildytas 2003 m. Stojimo akto Protokolu Nr. 4 ir 
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56 straipsniu.

Norint priimti sprendimą Taryboje dėl pagalbos pagal tris programas tęsimo, pasiūlymas turi 
būti padalytas taip, kaip siūlo Taryba, ir Ignalinos programai parengtas atskiras nuo kitų 
dviejų programų teisės aktas, pagrįstas 2003 m. Stojimo akto Protokolu Nr. 4 ir 56 straipsniu. 
Tačiau antrasis teisės aktas dėl Kozlodujaus ir Bohunicės programų turėtų būti grindžiamas 
Euratomo sutarties 203 straipsniu.

Visgi šiuo konkrečiu atveju dėl pasiūlymo padalijimo į du teisės aktus neigiamas poveikis 
Parlamento išimtinėms teisėms neturėtų būti daromas, nes Taryba savanoriškai išsaugotų 
konsultacijos procedūrą.

Teisės reikalų komitetas savo 2013 m. vasario 21 d. posėdyje 14 balsų ir 1 nariui balsavus 
prieš1 nusprendė rekomenduoti 2003 m. Stojimo akto Protokolą Nr. 4 ir 56 straipsnį laikyti 
tinkamu teisiniu pagrindu tolesnei pagalbai pagal Ignalinos programą teikti, o Euratomo 
sutarties 2003 m. straipsnį laikyti tinkamu teisiniu pagrindu tolesnei pagalbai pagal 
Kozlodujaus ir Bohunicės programas teikti.

Pagarbiai

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Evelyn Regner (laikina pirmininkė), Raffaele Baldassarre (pirmininko 
pavaduotojas), Françoise Castex (pirmininko pavaduotojas), Francesco Enrico Speroni (praneö ėjas), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


