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Gegužės 11 d. Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 

39 straipsnio 2 dalį prašydamas pateikti nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas 

Reglamentas (ES) Nr. 994/2010, teisinio pagrindo tinkamumo (2016/0030(COD)). 

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

194 straipsnis, kuriame nustatytas energetikos politikos teisinis pagrindas; tačiau per 

tarpinstitucines derybas buvo manoma, kad reikia papildyti nuoroda į minėto straipsnio 2 dalį, 

kurioje numatyta, kad priemonės, turi būti nustatytos pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 

Todėl Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas kreipėsi, prašydamas pateikti 

nuomonę dėl SESV 194 straipsnio 2 dalies tinkamumo pirmiau minėto pasiūlymo teisiniam 

pagrindui. 

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2017 m. birželio 12 d. posėdyje. 

 

I. Pagrindiniai faktai 

 

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų 

atveju būtų imamasi visų būtinų priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma 

saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti.  

 

Šiuo tikslu šio reglamento projekte siūloma stiprinti regioninį koordinavimą, o tam tikrus 

principus ir standartus nustatyti ES lygmeniu. Pagal siūlomą metodą valstybės narės, 

atlikdamos regioninius rizikos vertinimus, turėtų artimai bendradarbiauti savo regiono 

lygmeniu. Siekiant užtikrinti nuoseklumą visoje ES, regioniniai rizikos vertinimai bus 

atliekami remiantis visos ES lygmens imitaciniu bandymu, taikant bendrus standartus ir pagal 

konkretų scenarijų. Per regioninius rizikos vertinimus nustatytai rizikai mažinti skirtos 

priemonės bus nustatomos regioniniuose prevencinių veiksmų planuose ir ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planuose, kurie vertinami tarpusavyje ir kuriuos tvirtina Komisija. 

 

Pasiūlymo teisiniu pagrindu nurodomas SESV 194 straipsnis; tačiau Komisija nepatikslino, 

kokia straipsnio dalimi pasiūlymas turėtų remtis. 

 

 

 

II. Susijęs Sutarties straipsnis  

 

Šis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis pagal XXI antraštinę dalį „Energetika“ 

yra pateikiamas kaip Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas (paryškinta papildomai): 

 

SESV 194 straipsnis 

 

 

1. Kuriant vidaus rinką ar jai veikiant ir atsižvelgiant į poreikį išsaugoti ir gerinti aplinką, 

Sąjungos energetikos politika, vadovaujantis valstybių narių solidarumu, siekiama: 

a) užtikrinti energijos rinkos veikimą; 

b) užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje; 

c) skatinti energijos vartojimo efektyvumą bei taupymą ir naujų bei atsinaujinančių energijos 
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formų plėtojimą; ir 

d) skatinti energetikos tinklų sujungimą. 

 

2. Nepažeidžiant kitų Sutarčių nuostatų taikymo, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami 

pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustato priemones, būtinas 1 dalyje nurodytiems tikslams 

pasiekti. Šios priemonės patvirtinamos pasikonsultavus su Ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetu bei Regionų komitetu. 

Nepažeidžiant 192 straipsnio 2 dalies c punkto, jos neturi poveikio valstybės narės teisei 

apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos 

šaltinių ir nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą. 

 

3. Nukrypdama nuo 2 dalies, Taryba, spręsdama vieningai pagal specialią teisėkūros 

procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, patvirtina čia nurodytas priemones, 

kai jos pirmiausia yra fiskalinio pobūdžio. 

 

III. Teisminė praktika 

 

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 turinį“.1 Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį 

pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas. Be to, Teismas nusprendė, kad teisinio 

pagrindo nurodymas yra būtinas siekiant nustatyti balsavimo tvarką Taryboje“.2 Tikslus 

teisinio pagrindo nurodymas yra ypač svarbus šiuo atveju, kadangi 194 straipsnio 2 ir 3 dalyse 

atitinkamai daroma nuoroda į įprastą teisėkūros procedūrą ir į specialią teisėkūros procedūrą, 

vieningai balsuojant Taryboje. 

 

 

 

IV. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys  

 

Šiame reglamente nustatomos nuostatos, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą 

užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą, leidžiant 

įgyvendinti išimtines priemones tais atvejais, kai rinka nebegali tiekti reikalingo dujų kiekio, 

ir aiškiai apibrėžiant bei padalijant gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Sąjungos 

atsakomybę už prevencinius veiksmus ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus 

veiksmus. Šiame reglamente taip pat nustatomi solidarumo principu pagrįsti skaidrūs 

mechanizmai, taikytini siekiant koordinuoti pasirengimo valstybės narės, regioninio ir 

Sąjungos masto ekstremaliosioms situacijoms bei reagavimo į jas veiksmus. 

 

 

V. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas  

 

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų 

atveju būtų imamasi visų būtinų priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma 

                                                 
1 byla C-45/86 Komisija prieš Tarybą (Bendrieji lengvatiniai tarifai), 1987, Rink. p. 1439, 5 punktas; byla C-

440/05 Komisija prieš Tarybą, 2007, Rink. p. I-9097; byla C-411/06 Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, 2009, 

Rink. p. I-7585. 
2 Žr. 2009 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo sprendimo Komisija prieš Tarybą (CITES), C-370/07, 

EU:C:2009:590, ypač 37–38 ir 56 punktai. 
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apsaugoti vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti.  
 

Kaip pabrėžiama Europos Parlamento Teisės tarnybos nuomonėje, teisinio pagrindo 

pakeitimas, dėl kurio susitarta, iš esmės nepakeičia Komisijos pasiūlymui jos parinkto teisinio 

pagrindo, tačiau juo suteikiamas teisinio pagrindo tikslesnis pasirinkimas, tiksliau nurodant 

SESV 194 straipsnio atitinkamą dalį, kuria teisės aktų leidėjai siekia remtis.1  

 

SESV 194 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodomi du skirtingi teisiniai pagrindai, taikomi skirtingo 

pobūdžio priemonėms. Straipsnio 3 dalyje nurodomos priemonės, kurios daugiausia yra 

fiskalinio pobūdžio, o šio straipsnio 2 dalyje dėstoma apie priemonių, būtinų pasiekti 1 dalyje 

nurodytiems tikslams, kurie apima, inter alia, tiekimo saugumą, patvirtinimą. Be to, svarbu 

atkreipti dėmesį į tai, kad SESV 194 straipsnyje numatytos skirtingos teisėkūros procedūros, 

atsižvelgiant į priemonės pobūdį. Vadovaujantis SESV 194 straipsnio 3 dalimi, speciali 

procedūra taikoma tada, kai su Parlamentu yra tik konsultuojamasi ir yra būtina vieninga 

Tarybos parama priemonėms, kurios visų pirma yra fiskalinio pobūdžio; tačiau vadovaujantis 

SESV 194 straipsnio 2 dalimi, įprasta teisėkūros procedūra taikoma patvirtinant priemones, 

būtinas pasiekti tikslus, nurodytus 194 straipsnio 1 dalyje, įskaitant tiekimo saugumą.  

 

Kadangi iš to, kaip jau minėta, matyti, kad šis reglamentas patenka į pastarąją kategoriją, 

todėl SESV 194 straipsnio 2 dalies kaip teisinio pagrindo nurodymas yra naudingas ir 

tinkamas. 
 

 

VI. Išvada ir rekomendacija 

 

Atsižvelgiant į jau minėtus faktus, SESV 194 straipsnio 2 dalis turėtų būti nurodyta kaip 

pasiūlymo teisinis pagrindas. 

 

2017 m. birželio 12 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai nusprendė2 rekomenduoti 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui pasiūlymo dėl reglamento teisiniu 

pagrindu nurodyti SESV 194 straipsnio 2 dalį. 

 

 

 

Pagarbiai 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(pirmininko pavaduotoja), Jean-Marie Cavada (pirmininko pavaduotojas), Laura Ferrara (pirmininko 

pavaduotoja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, 

Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, Virginie Rozière, 

Elly Schlein, Kosma Złotowski (pavaduojantys nariai). 
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(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


