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Po aiškinamosios dalies įtraukiama ši nuomonė: 

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO 

Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos 

su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su 

terorizmu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)), teisinio pagrindo 

 

I. Bendroji informacija 

 

2015 m. vasario 2 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR 

dėl kovos su terorizmu (COM(2015)0625 - 2015/0281(COD)).  

 

Komisija pasiūlymą pagrindė SESV 83 straipsnio 1 dalimi ir 82 straipsnio 2 dalies c punktu. 

Pasiūlymo aiškinamajame memorandume, pirmiausia jo 2 skyriuje, susijusiame su teisinio 

pagrindo pasirinkimu ir atitiktimi subsidiarumo ir proporcingumo principams, Komisija 

aiškina, kad pasiūlymu ketinama pakeisti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl 

kovos su terorizmu1 ir siekiama atnaujinti ES lygmens teisės aktus, kuriais nustatomos 

būtiniausios taisyklės dėl teroristinių nusikaltimų, su teroristine grupe susijusių nusikaltimų 

                                                 
1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).  
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arba terorizmo veiklos ir šios srities sankcijų apibrėžčių. Todėl 83 straipsnio 1 dalis yra 

tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas. 

 

Kadangi pasiūlymas apima nuostatas, susijusias su aukų teisėmis, Komisija pradžioje manė, 

kad jis taip pat turėtų būti grindžiamas 82 straipsnio 2 dalies c punktu, kuriuo Europos 

Parlamentui ir Tarybai suteikiama galimybė veikiant pagal įprastą teisėkūros procedūrą 

nustatyti būtiniausias taisykles dėl nusikaltimų aukų teisių tuo atveju, kai to reikia teismo 

nuosprendžių ir sprendimų tarpusavio pripažinimui tarpvalstybinio pobūdžio baudžiamosiose 

bylose palengvinti.  

 

Remiantis jūsų laišku, per tarpinstitucines derybas šios trys institucijos sutiko išbraukti SESV 

82 straipsnio 2 dalies c punktą kaip pasiūlymo teisinį pagrindą. Šis dalinis pakeitimas 

pagrįstas remiantis Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika, pagal kurią tais atvejais, 

kai teisės aktu siekiama dviejų tikslų arba tikslas turi dvi sudedamąsias dalis, ir jei vieną iš šių 

tikslų arba vieną iš šių dalių galima išskirti kaip pagrindinį (pagrindinę) ar dominuojantį 

(dominuojančią), o kitą – tik kaip papildomą, teisės aktas turi būti grindžiamas tik vienu 

teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar dominuojantis tikslas arba 

pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis. 

 

Institucijos laikėsi nuomonės, kad dominuojanti šio dokumento dalis – būtiniausių taisyklių 

dėl terorizmo ir sankcijų apibrėžčių nustatymas, o aukų teisių įtraukimas į direktyvą – tik 

papildoma dalis. Todėl jos nutarė išbraukti 82 straipsnio 2 dalies c punktą iš pasiūlymo 

teisinio pagrindo.     

 

2016 m. gruodžio 8 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas balsavo dėl 

teksto, dėl kurio institucijos susitarė per tarpinstitucines derybas. Balsavimas per plenarinį 

posėdį vyks 2017 m. vasario 15 d.  

  

II. Susiję Sutarties straipsniai  

 

SESV 82 straipsnio 2 dalies c punktas išdėstytas taip: 

 

82 straipsnis 

(ES sutarties ex 31 straipsnis) 

(...) 

 

2. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami direktyvas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 

gali nustatyti tokias minimalias taisykles, kokių reikia nuosprendžių ir teismo sprendimų 

tarpusavio pripažinimui bei policijos ir teisminiam bendradarbiavimui peržengiančio sienas 

pobūdžio baudžiamosiose bylose palengvinti. Šiose minimaliose taisyklėse atsižvelgiama į 

skirtingas valstybių narių teisines tradicijas ir sistemas. 

 

Jos yra susijusios su: 

(...)  

 

c) nusikaltimų aukų teisėmis; 

(...) 

 

 

SESV 83 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip: 
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83 straipsnis 

(ES sutarties ex 31 straipsnis) 

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami direktyvas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 

gali nustatyti minimalias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo ypač sunkių 

nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, pasireiškiantį dėl tokių nusikaltimų pobūdžio 

arba poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu, srityse. 

 

Šios nusikaltimų sritys yra: terorizmas, prekyba žmonėmis bei seksualinis moterų ir vaikų 

išnaudojimas, neteisėta prekyba narkotikais, neteisėta prekyba ginklais, pinigų plovimas, 

korupcija, mokėjimo priemonių klastojimas, kompiuteriniai nusikaltimai ir organizuotas 

nusikalstamumas. 

(...) 

 

III. Su teisiniu pagrindu susijusi teismų praktika 

 

Teisinio pagrindo pasirinkimas svarbus, kadangi Sąjunga konstituciškai grindžiama 

kompetencijos suteikimo principu, o jos institucijos gali veikti tik vadovaudamosi 

įgaliojimais, kurie joms numatyti Sutartimi1. Todėl teisinio pagrindo pasirinkimas nėra 

diskrecinis.  

 

Remiantis Teisingumo Teismo praktika susiformavo tam tikri teisinio pagrindo pasirinkimo 

principai. Pirma, atsižvelgiant į tai, kaip teisinis pagrindas gali paveikti esminę kompetenciją 

ir procedūrą, teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos2. Antra, ES 

akto teisinio pagrindo parinkimas turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, kuriems būtų 

galima taikyti teisminę kontrolę. Tokiems kriterijams, be kita ko, priskirtinas teisės akto 

tikslas ir turinys3. Tai, kad institucija nori aktyviau dalyvauti priimant atitinkamą teisės aktą, 

to teisės akto taikymo srityje atlikti su kitais klausimais susiję veiksmai ir aplinkybės, 

kuriomis buvo priimtas teisės aktas, yra nereikšmingi4. 

 

Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas5. 

 

Iš esmės, priemonė turėtų būti grindžiama tik vienu teisiniu pagrindu. Teisės aktas gali būti 

pagrįstas keliais teisiniais pagrindais tik išimtiniais atvejais6. Du teisiniai pagrindai vis dėlto 

gali būti taikomi, kai priemone kartu siekiama įvairių tikslų arba kai tikslas turi keletą 

                                                 
1 2001 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo nuomonė 2/00, Kartachenos protokolas, EU:C:2001:664, 3 punktas; 

2009 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis, 

EU:C:2009:739, 110 punktas.  
22001 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo nuomonė 2/00, Kartachenos protokolas, EU:C:2001:664, 5 punktas; 

2009 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis, 

EU:C:2009:739, 110 punktas. 
3 Žr., inter alia, 1999 m. vasario 25 d. sprendimo sujungtose bylose Europos Parlamentas / Taryba“, C-164/97 ir 

C-165/97, EU:C:1999:99, 16 punktą; 2001 m. sausio 30 d. sprendimo Ispanija / Taryba, C-36/98, 

EU:C:2001:64, 59 punktą; 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimo Komisija / Taryba, C-281/01, EU:C:2002:761, 33–

49 punktus; 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Komisija / Taryba, C-338/01, EU:C:2004:253, 55 punktą. 
4 Žr. 2000 m. balandžio 4 d. sprendimo Komisija / Taryba, C-269/97, EU:C:2000:183, 44 punktą.  
5 2001 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo nuomonė 2/00, Kartachenos protokolas, EU:C:2001:664, 5 punktas. 
6 Byla C-411/06 Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, EU:C:2009:518, 47 punktas ir ten nurodoma teismo 

praktika.  
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susijusių sudedamųjų dalių ir nė viena jų nėra šalutinė ar netiesioginė kitų atžvilgiu.1 Jei 

išnagrinėjus atitinkamą teisės aktą paaiškėja, kad juo siekiama dviejų tikslų arba tikslas turi 

dvi sudedamąsias dalis, ir jei vieną iš šių tikslų arba vieną iš šių dalių galima išskirti kaip 

pagrindinį (pagrindinę) ar dominuojantį (dominuojančią), o kitą – tik kaip papildomą, teisės 

aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar 

dominuojantis tikslas arba pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis2. Be to, kiekviename 

teisiniame pagrinde nustatytos minėto teisės akto priėmimo procedūros neturėtų būti 

tarpusavyje nesuderinamos.3  

 

IV. Siūlomo teisės akto tikslas ir turinys  

 

Remiantis per neoficialias derybas institucijų iš dalies pakeistu pasiūlymo 1 straipsniu, 

pasiūlymo dalykas – nustatytos „būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų 

apibrėžčių teroristinių nusikaltimų, su teroristine grupe susijusių nusikaltimų ir su teroristine 

veikla susijusių nusikaltimų srityje, taip pat konkrečios terorizmo aukų apsaugos ir pagalbos 

joms priemonės.“ (Tekstas išskirtas autoriaus).  

 

Nuo tada, kai buvo priimtas Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su 

terorizmu, terorizmo grėsmė labai išaugo ir išplito, ypač pastaraisiais metais. Tarptautinės ir 

regioninės organizacijos nelieka neveiklios šio reiškinio akivaizdoje ir paskelbė naujus 

standartus priimdamos rezoliucijas, konvencijas ir rekomendacijas, kuriomis siekiama 

veiksmingiau kovoti su terorizmu. Komisija laikėsi nuomonės, kad, siekiant įgyvendinti 

prievoles pagal šias priemones, Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su 

terorizmu būtina persvarstyti. Dabartiniu pasiūlymu siekiama Tarybos pamatinį sprendimą 

2002/475/TVR pakeisti nauja direktyva, kuria ES teisinė sistema, susijusi su teroristinių 

nusikaltimų apibrėžtimi, bus pritaikyta prie naujausių tarptautinių standartų ir prievolių.  

 

Tuos tarptautinius standartus ir prievoles galima rasti pirmiausia JT Saugumo Tarybos 

rezoliucijoje Nr. 2178(2014) dėl teroro aktų grėsmių tarptautinei taikai ir saugumui, priimtoje 

2014 m. rugsėjo 24 d.4; 2015 m. spalio 22 d. papildomame protokole5, papildančiame Europos 

Tarybos konvenciją dėl terorizmo prevencijos6, ir peržiūrėtoje 2012 m. Finansinių veiksmų 

darbo grupės (FATF) pateiktos Rekomendacijos Nr. 5 dėl teroristų finansavimo 

kriminalizavimo aiškinamojoje pastaboje7. Peržiūrėta aiškinamąja pastaba dabar patikslinama, 

atsižvelgiant į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2178(2014), kad pagal Rekomendaciją 

Nr. 5 valstybės privalo kriminalizuoti asmenų, vykstančių į kitą nei jų gyvenamosios vietos ar 

pilietybės valstybę teroro aktų vykdymo, planavimo, rengimosi jiems ar dalyvavimo juose, 

                                                 
1 Byla C411/06, ten pat. Taip pat žr. bylos C-43/12, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 

EU:C:2014:298, 30 punktą ir ten nurodomą teismo praktiką.  
2 2013 m. spalio 22 d. sprendimo Komisija prieš Tarybą, C-137/12, EU:C:2013:675, 53 punktas. Byla C-411/06 

Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, EU:C:2009:518, 46 punktas ir ten nurodoma teismo praktika. 2013 m. 

rugsėjo 6 d. sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, C-490/10, EU:C:2012:525, 45 punktas. Byla C-155/07, 

Parlamentas / Taryba, EU:C:2008:605, 34 punktas. 
3 Byla C-300/89 Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), 1991 m., Rink. p. I244, 17–25 punktai. 
4 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
5 Sutartis Nr. 217: Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomas protokolas, Ryga, 

2015 10 22 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. Papildomą protokolą ir 

Konvenciją Europos Sąjunga pasirašė 2015 m. spalio 22 d..  
6 Sutartis Nr. 196: Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos, Varšuva, 2005 5 16 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196. 
7 FATF rekomendacijas ir jų aiškinamąsias pastabas galima rasti čia: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
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dalyvavimo teroristų rengime ar jo vykdymo tikslais, kelionių finansavimą. 

 

Didžioji suderinto teksto dalis iš esmės yra susijusi su nusikalstamų veikų ir fiziniams 

asmenims taikomų sankcijų (2–16 straipsniai) ir juridinių asmenų baudžiamosios 

atsakomybės bei jiems taikomų bausmių (17 ir 18 straipsniai) apibrėžties derinimu.  

 

2 straipsnyje pateikiamos su paskesnėmis nuostatomis susijusių sąvokų apibrėžtys. 

3 straipsnyje apibrėžiama, kurios nusikalstamos veikos turėtų būti laikomos teroristiniais 

nusikaltimais valstybėse narėse. 4 straipsnyje kalbama apie nusikaltimus, susijusius su 

teroristine grupe, ir juo valstybės narės įpareigojamos kriminalizuoti vadovavimą teroristinei 

grupei ar dalyvavimą teroristinės grupės veikloje, žinant, kad toks dalyvavimas padės 

teroristinei grupei vykdyti nusikalstamą veiklą. 5 straipsnyje apibrėžiamas viešo teroristinio 

nusikaltimo kurstymo nusikaltimas. 6 straipsnyje kriminalizuojamas asmenų verbavimas 

padaryti ar padėti padaryti teroristinį nusikaltimą arba šiuo tikslu prisijungti prie susivienijimo 

ar grupės. 7 straipsnyje kriminalizuojama teroristų rengimo veika. 8 straipsnyje 

kriminalizuojamas dalyvavimas teroristų rengime, o 9 straipsnyje – kelionė į kitą šalį 

terorizmo tikslais. 10 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos kriminalizuoti veiklą, 

padedančią keliauti terorizmo tikslais. 11 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos 

kriminalizuoti lėšų, kurios būtų naudojamos vykdant teroristinius nusikaltimus ir 

nusikaltimus, susijusius su teroristinėmis grupėmis ar teroristine veikla, teikimą. 

12 straipsnyje numatomos kitos nusikalstamos veikos, susijusios su teroristine veikla, kaip 

antai vagystė sunkinančiomis aplinkybėmis, turto prievartavimas arba administracinių 

dokumentų klastojimas ar suklastotų administracinių dokumentų naudojimas siekiant vykdyti 

teroristinius nusikaltimus. 13–23 straipsniuose pateikiamos bendrosios nuostatos, susijusios 

su nusikalstamomis veikomis, numatomomis pasiūlymo 3–12 straipsniuose, įskaitant 

fiziniams asmenims taikomas bausmes (15 straipsnis), švelninančias aplinkybes 

(16 straipsnis), juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę ir jiems taikomas bausmes (17 ir 

18 straipsniai), jurisdikciją pasiūlyme nurodomų nusikalstamų veikų atžvilgiu ir baudžiamąjį 

persekiojimą už jas (19 straipsnis), tyrimo priemones ir turto konfiskavimą (20 straipsnis), 

priemones, nukreiptas prieš viešą provokacinį turinį internete (21 straipsnis), 2005 m. rugsėjo 

20 d. Tarybos sprendimo 2005/671/TVR dalinius pakeitimus dėl keitimosi informacija apie 

teroristinius nusikaltimus ir bendradarbiavimo šioje srityje1 (22 straipsnis) ir pagarbą 

pagrindinėms teisėms ir laisvėms 23 straipsnis). 27–31 straipsniuose pateikiamos pasiūlymo 

baigiamosios nuostatos, susijusios su Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su 

terorizmu pakeitimu (27 straipsnis), direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę (28 straipsnis), 

Komisijos prievole teikti ataskaitas (29 straipsnis), direktyvos įsigaliojimu (30 straipsnis) ir 

adresatais (31 straipsnis).  

 

Šios nuostatos pateiktos keturiose antraštinėse dalyse iš šešių: I antraštinė dalis – Dalykas ir 

terminų apibrėžtys, II antraštinė dalis – Teroristiniai nusikaltimai ir su teroristine grupe susiję 

nusikaltimai, III antraštinė dalis – Su teroristine veikla susiję nusikaltimai, IV antraštinė 

dalis – Bendrosios nuostatos dėl teroristinių nusikaltimų, su teroristine grupe susijusių 

nusikaltimų ir su teroristine veikla susijusių nusikaltimų. IV antraštinėje dalyje pateikiamos 

visoms direktyvoms bendros baigiamosios nuostatos.  

 

Be to, kas minėta pirmiau, pasiūlymu taip pat nustatomos terorizmo aukų apsaugos ir 

pagalbos joms priemonės, pateikiamos atskiroje V antraštinėje dalyje. Šis klausimas 

aptariamas 24–26 straipsniuose ir su jais susijusiose atitinkamose konstatuojamosiose dalyse.  

                                                 
1 OL L 253, 2005 9 29, p. 22.   
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24 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad nusikalstamų veikų, kurioms 

taikoma ši direktyva, tyrimas ar baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų nuo asmens, 

kuriam padaryta veika, pateikto skundo ar kaltinimo ir kad iš karto po išpuolio terorizmo 

aukoms būtų teikiamos specialios pagalbos ir paramos paslaugos, atsižvelgiant į jų konkrečius 

poreikius, pagal valstybių narių nacionalinės reagavimo į nelaimes infrastruktūros sistemoje 

nustatytus mechanizmus ir protokolus. Jame taip pat numatomas tinkamo gydymo paslaugų ir 

teisinės pagalbos teikimas terorizmo aukoms. 25 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos 

nustatyti terorizmo aukų ir jų giminaičių apsaugos priemones. 26 straipsnyje numatomos 

kitoje valstybėje narėje gyvenančių terorizmo aukų teisės.  

 

Reikia pažymėti, kad šiose nuostatose, kalbant konkrečiau, 24 ir 25 straipsniuose, pateikiama 

keletas beveik sistemingų nuorodų į Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 

nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai.1 Šios nuorodos dabar yra 

suderintame tekste ir tai yra tarpinstitucinių derybų rezultatas.    

 

V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas  

 

Pirmiau pateikta pasiūlymo tikslo ir turinio analizė akivaizdžiai rodo, kad kova su terorizmu 

derinant baudžiamosios teisės nuostatas yra neabejotinai dominuojanti teisės akto tikslo 

sudedamoji dalis ir kad todėl SESV 83 straipsnio 1 dalies pasirinkimas teisiniu pagrindu yra 

visiškai pagrįstas.  

 

Taigi reikėtų nustatyti, ar su terorizmo aukų apsauga, jiems teikiama parama ir jų teisėmis 

susijusių nuostatų tikslas ir turinys (pasiūlymo 24–26 straipsniai) yra lygiavertės ar taip pat 

dominuojančios teisės akto sudedamosios dalys, o tokiu atveju būtų reikalinga į pasiūlymo 

teisinį pagrindą įtraukti 82 straipsnio 2 dalies c punktą, ar, priešingai, jie gali būti laikomi tik 

papildomais, o šiuo atveju šio straipsnio kaip teisinio pagrindo išbraukimas būtų pagrįstas.   

 

Atsižvelgiant į tai, reikėtų pažymėti, kad suderinto teksto ir Direktyvos 2012/29/ES 24–26 

straipsnių lyginamoji analizė rodo, jog suderintas tekstas apskritai grindžiamas galiojančiomis 

nuostatomis ir mechanizmais ir juo nėra nustatoma jokių esminių esamos teisinės sistemos 

pakeitimų. Juo daugiausia prisidedama prie tikslo užtikrinti, kad konkretūs terorizmo aukų 

poreikiai taptų matomesni.  

 

Su aukų teisėmis susiję tik trys iš visų pasiūlymo straipsnių (jų yra 31) ir kiekviename iš jų ir 

juos atitinkančiuose konstatuojamosiose dalyse pabrėžiama, kad į konkrečius poreikius, 

būtent pagrindinėse teksto dalyse apibrėžtų nusikalstamų veikų aukų poreikius, yra 

atsižvelgiama. Į tuos poreikius bet kuriuo atveju atsižvelgiama ir taikant galiojančią teisės 

sistemą bei Direktyva 2012/29/ES jau nustatytus mechanizmus.  

 

Reikalas tas, kad Direktyva 2012/29/ES tapo teisės aktu, kuriuo nustatoma bendroji teisinė 

sistema, kuria reglamentuojama terorizmo aukų apsauga, jiems teikiama parama ir jų teisės. 

Direktyva 2012/29/ES yra grindžiama SESV 82 straipsnio 2 dalimi. Pasiūlymo 24–26 

straipsnių nuostatomis siekiama tą teisinę sistemą papildyti. Remiantis suderinto direktyvos 

teksto 24 straipsnio 7 dalimi, „direktyva taikoma drauge su Direktyva 2012/29/ES 

                                                 
1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 

nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis 

sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2002 11 14, p. 57). 
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nustatytomis priemonėmis ir nedarant joms poveikio“. 

 

Išsami šių nuostatų ir jas atitinkančių konstatuojamųjų dalių analizė šį teiginį patvirtina. 

Direktyvos 2012/29/ES 2 straipsniu nustatyta aukos sąvokos apibrėžtis pasiūlyme lieka 

nepakeista. 24 straipsnio 1 dalyje pakartojamas principas, kuris jau yra įtrauktas į Direktyvos 

2012/29/ES 40 konstatuojamąją dalį (ex officio baudžiamasis persekiojimas už nusikalstamas 

veikas). 2 dalyje kalbama apie paramos paslaugas, kurios jau yra teikiamos pagal Direktyvą 

2012/29/ES, ir aiškiai nustatoma, kad specializuotą paramą gali teikti „esami subjektai“. 24 

straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos apskritai yra grindžiamos Direktyvos 2012/29/ES 2 skyriumi 

„Informacijos teikimas ir parama“. Be to, 4 dalyje atsispindi Direktyvos 2012/29/ES 26 

straipsnis „Bendradarbiavimas ir paslaugų koordinavimas“. 24 straipsnio 5 dalyje kalbama 

apie terorizmo aukų medicininės priežiūros paslaugas ir pabrėžiama, kad jos turėtų būti 

teikiamos „pagal (valstybių narių) nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą“. Medicininės 

paramos aukoms klausimas jau įtrauktas į Direktyvos 2012/29/ES 38 konstatuojamąją dalį ir 4 

straipsnio 1 dalies a punktą. 24 straipsnio 6 dalyje nurodoma teisinė pagalba, kurią aukos 

turėtų gauti „pagal Direktyvos 2012/29/ES 13 straipsnį“. 25 straipsnis yra susijęs su terorizmo 

aukų apsaugos priemonėmis, kurios turėtų būti prieinamos „pagal Direktyvą 2012/29/ES“. 26 

straipsnyje kalbama apie kitoje valstybėje narėje gyvenančių terorizmo aukų teises. 

Direktyvos 2012/29/ES 17 straipsnis pavadintas taip pat („Kitoje valstybėje narėje 

gyvenančių aukų teisės“) ir į jį įtrauktos panašios nuostatos. 

 

Į teisės aktą įtrauktos įvairios kitos nuostatos, pvz., dėl tyrimo priemonių ir turto 

konfiskavimo, keitimosi informacija, su internete skelbiamu turiniu susijusių priemonių, taip 

pat dėl pagalbos aukoms ir jų apsaugos. Vis dėlto šiomis nuostatomis, regis, nėra siekiama 

savarankiško, sui generis tikslo. Jomis veikiau yra sustiprinama ir remiama dominuojanti 

sudedamoji dalis siekiant užtikrinti visapusišką atsaką į šiurkštų vertybių pažeidimą, t. y. 

terorizmą. 

 

Todėl, net jei iš esmės būtų įmanoma papildyti aptariamo pasiūlymo teisinį pagrindą SESV 82 

straipsnio 2 dalies c punktu, ši nuostata, atsižvelgiant į dabartinės redakcijos pasiūlymo tikslo 

ir turinio vertinimo rezultatą, nėra susijusi su dominuojančiu ar lygiaverčiu tikslu arba 

dominuojančia ar lygiaverte sudedamąja dalimi. Tas įvertinimas taip pat suteikia pagrindo 

daryti išvadą, kad su aukų teisėmis susijusios suderinto teksto nuostatos neturėtų būti 

vertinamos kaip nuostatos, kuriomis siekiama atskiro savarankiško tikslo. Jos taip pat neturėtų 

būti laikomos papildomomis pagrindinio tikslo atžvilgiu. Taigi atrodo, kad Teisingumo 

Teismo praktika nustatyti kriterijai, taikomi išimtiniais atvejais, kai teisės aktas gali būti 

grindžiamas įvairiais atitinkamais teisiniais pagrindais, nėra būtinu mastu patenkinami. 

 

Todėl patartina nuostatas dėl aukų teisių priskirti dalims, galimai papildančioms teisės akto 

dominuojančią sudedamąją dalį, t. y. užtikrinti aukšto lygio apsaugą derinant materialinės 

baudžiamosios teisės nuostatas, ir todėl laikyti SESV 82 straipsnio 2 dalies c punkto įtraukimą 

į pasiūlymo teisinį pagrindą galimai nereikalingu, o jo išbraukimą – pagrįstu.  

 

 

VI. Išvada ir rekomendacija 

 

Atsižvelgiant į atliktą analizę, daroma išvada, kad SESV 83 straipsnio 1 dalis gali būti 

laikoma tinkamu pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su 

terorizmu ir pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su 

terorizmu teisiniu pagrindu, nes kova su terorizmu derinant baudžiamosios teisės nuostatas 
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neabejotinai yra šio teisės akto dominuojanti sudedamoji dalis. 

 

Savo 2017 m. sausio 31 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas atitinkamai nusprendė 18 narių 

balsavus už, 2 –prieš ir 2 nariams susilaikius1, kad išbraukti SESV 82 straipsnio 2 dalies 

c punktą kaip pasiūlymo teisinį pagrindą būtų įmanoma, nes ši nuostata, atsižvelgiant į 

dabartinės redakcijos pasiūlymo tikslo ir turinio vertinimo rezultatą, nėra susijusi su 

pasiūlymo dominuojančiu ar lygiaverčiu tikslu arba jo dominuojančia ar lygiaverte 

sudedamąja dalimi.  

 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 

  

                                                 
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(pirmininko pavaduotoja), Jean-Marie Cavada (pranešėja), Mady Delvaux (pirmininko pavaduotojas), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, 

Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 

Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


