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Gerb. Pirmininke, 

2018 m. birželio 15 d. raštu, vadovaudamasi Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 

2 dalimi, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) vardu paprašėte Teisės reikalų 

komiteto (JURI) pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti 

ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, teisinio pagrindo pakeitimo tinkamumo, atsižvelgiant į 

tarpinstitucinių derybų dėl susitarimo per pirmąjį svarstymą rezultatus.  

 

I – Bendra informacija 

 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnį pasiūlymas buvo svarstomas tarpinstitucinių 

derybų metu. Preliminarus susitarimas pasiektas 2018 m. gegužės 24 d. įvykusiame trišalio 

dialogo susitikime. 2018 m. birželio 20 d. raštu COREPER I pirmininkas informavo IMCO 

pirmininkę apie tai, kad Taryba galėtų patvirtinti kompromisinį tekstą, išdėstytą rašto priede 

(toliau – „kompromisas“). 

 

Kompromise numatytas bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimas. Pagal 2 straipsnį tuos 

skaitmeninius vartus sudaro bendrojo naudojimo vartotojo sąsaja, kuri nukreipia į 

nacionalines ir Sąjungos interneto svetaines ir suteikia prieigą prie informacijos, procedūrų, 

pagalbos ir problemų sprendimo paslaugų, atsižvelgiant į Sąjungos ir nacionalines taisykles, 

taikomas piliečiams ir verslui, kurie naudojasi arba ketina naudotis savo vidaus rinkos 

teisėmis.  

 

I priede pateikiamas vidaus rinkos teisių, pareigų ir taisyklių, kuriomis vadovaujantis 

informacija, susijusi su, inter alia, kelionėmis, darbu ir išėjimu į pensiją bei transporto 

priemonėmis, turėtų būti pasiekiama per bendruosius skaitmeninius vartus. Remiantis 5 

straipsniu informacija I priede neišvardytais klausimais gali būti pasiekiama naudojantis 

vartais tik tuo atveju, jeigu ji susijusi su naudojimusi teisėmis vidaus rinkos srityje, kaip tai 

aiškinama SESV 26 straipsnio 2 dalyje. 

 

Be to, naudojantis vartais bus suteikiama informacija apie ir nuorodos į procedūras, kurios 

buvo nustatytos, siekiant įgalinti vartotojus naudotis teisėmis ir laikytis įsipareigojimų bei 

taisyklių I priede išvardytose vidaus rinkos srityse. II priede pateikiamas sąrašas procedūrų, 

kurias atlikti bus galima naudojantis vartais. 

 

Naudojantis vartais taip pat bus suteikiama informacija apie ir nuorodos į pagalbos bei 

problemų sprendimo paslaugas, kuriomis piliečiai ir įmonės galėtų naudotis kilus klausimams 

arba problemoms, susijusiems su jų teisėmis, pareigomis arba procedūromis, patenkančiomis į 

vartų naudojimo sritį. III priede išvardijamos septynios paslaugos, tokios kaip gaminių 

kontaktiniai centrai ir EURES. Remiantis 7 straipsnio 3 dalimi, jeigu atitinkamos tam tikros 

sąlygos, Komisija gali į vartus pridėti nuorodų į papildomas paslaugas. Bet kuriuo atveju, 

naudojant šią paslaugą turi būti pasiekiama informacija ar pagalba reglamento reguliuojamose 

srityse ir jame numatytais tikslais. 

 

Kompromise numatyta pareiga valstybėms narėms ir Komisijai užtikrinti galimybę gauti 
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informaciją, procedūras, ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas atitinkamai 

nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, ir išvardyti tam tikri kokybės ir prieigos reikalavimai, 

taikomi tokiai informacijai, procedūroms ir paslaugoms. 

 

Pagal 6 straipsnį kompromisu valstybės narės įpareigojamos leisti vartotojams visas II priede 

išvardytas procedūras atlikti internetu visa apimtimi bent tada, kai tos procedūros yra 

nustatytos atitinkamoje valstybėje narėje. 6 straipsnyje paaiškinama, kada laikoma, kad 

procedūras galima visa apimtimi atlikti internetu, ir nurodoma, kad tik išskirtiniais atvejais 

gali būti reikalaujama asmeniškai atvykti į kompetentingą instituciją. 

 

Remdamasi 14 straipsniu, Komisija nustatys techninę sistemą automatizuotam, 

tarpvalstybiniam keitimuisi įrodymais, atsižvelgiant į II priede išvardytas procedūras ir 

procedūras, nurodytas Direktyvose 2005/36/EB (Profesinių kvalifikacijų pripažinimo 

direktyva), 2006/123/EB (Paslaugų direktyva), 2014/24/ES (Viešųjų pirkimų direktyva) ir 

2014/25/ES (Viešųjų paslaugų viešųjų pirkimų direktyva). Šios sistemos tikslas yra siekis 

išvengti būtinybės vartotojams kaskart atliekant skirtingą procedūrą pateikti tuos pačius 

įrodymus. 

 

25 straipsniu Komisija įpareigojama vartų naudotojams suteikti patogią priemonę, kuria 

naudodamiesi jie galėtų suteikti grįžtamosios informacijos apie vartų paslaugas. Remdamasi 

26 straipsniu, Komisija suteikia panašią priemonę naudotojams, kad jie galėtų pranešti apie 

kliūtis, kurių jiems kyla naudojantis vidaus rinkos teikiamomis teisėmis. Komisija ir valstybės 

narės analizuoja ir tiria iškeltas problemas ir, jei įmanoma, sprendžia jas atitinkamomis 

priemonėmis. 

 

Komisija bendru teisiniu savo pasiūlymo pagrindu laikė SESV 21 straipsnio 2 dalį (Sąjungos 

piliečių teisė laisvai judėti ir apsigyventi), 48 straipsnį (socialinė apsauga) ir 114 straipsnio 1 

dalį (vidaus rinka). Kompromise SESV 48 straipsnis buvo išbrauktas, bendru teisiniu 

pagrindu paliekant SESV 21 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį. 

 

 

II – Susiję Sutarties straipsniai 

 

21 straipsnis 

(EB sutarties ex 18 straipsnis) 

 

1. Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 

teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų 

apribojimų bei sąlygų. 

 

2. Jei paaiškėtų, kad šiam tikslui pasiekti Sąjungai reikia imtis veiksmų, o Sutartys nesuteikia 

tam reikalingų įgaliojimų, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą, gali priimti nuostatas, numatančias padėti naudotis šio straipsnio 

1 dalyje nurodytomis teisėmis. 

 

 

48 straipsnis 

(EB sutarties ex 42 straipsnis) 
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Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, socialinės 

apsaugos srityje imasi priemonių, būtinų laisvam darbuotojų judėjimui užtikrinti; šiuo tikslu 

jie priima nuostatas, kaip migruojantiems samdomiems ir savarankiškai dirbantiems 

darbuotojams ir jų išlaikytiniams užtikrinti: 

 

a) pagal keleto valstybių įstatymus nustatomų visų prilyginamųjų laikotarpių sudėtį, kad jie 

įgytų ir išlaikytų teisę į socialines išmokas ir kad būtų galima apskaičiuoti tų išmokų dydį; 

 

b) socialinių išmokų mokėjimą asmenims, gyvenantiems valstybių narių teritorijose. 

 

Tais atvejais, kai Tarybos narė pareiškia, kad pirmojoje pastraipoje nurodytas teisėkūros 

procedūra priimamo akto projektas paveiktų jos socialinės apsaugos sistemos svarbius 

aspektus, įskaitant jos taikymo apimtį, išlaidas ar finansinę struktūrą, ar paveiktų tos sistemos 

finansinę pusiausvyrą, ji gali prašyti, kad klausimas būtų perduotas svarstyti Europos Vadovų 

Tarybai. Tuo atveju įprasta teisėkūros procedūra yra sustabdoma. Po svarstymo Europos 

Vadovų Taryba per 4 mėnesius nuo šio sustabdymo: 

 

a) grąžina projektą Tarybai, kuri nutraukia įprastos teisėkūros procedūros sustabdymą, arba 

 

b) nesiima jokių veiksmų, arba prašo Komisijos pateikti naują pasiūlymą; šiuo atveju 

iš pradžių pasiūlytas aktas laikomas nepriimtu. 

 

114 straipsnio 1 dalis 

(EB sutarties ex 95 straipsnis) 

 

1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje iškeltiems tikslams 

pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. 

 Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 

pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių 

narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, 

suderinti. 

 

 

III. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika dėl teisinio pagrindo pasirinkimo 

 

Pirmiausia svarbu atkreipti dėmesį į principus, kuriais reglamentuojamas teisinio pagrindo 

Sąjungos teisės aktams pasirinkimas. Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, 

[Sąjungos] priemonės teisinio pagrindo parinkimas turi būti grindžiamas objektyviais 

kriterijais, kuriems gali būti taikoma teisminė kontrolė ir kuriems, be kita ko, priskirtinas 

priemonės tikslas ir turinys1.  

 

Jeigu aktu siekiama dvejopo tikslo arba jeigu jį sudaro du komponentai ir jeigu vieną iš jų 

galima laikyti pagrindiniu arba svarbiausiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis, tas 

aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu pagrindu – tuo, kuris reikalingas pagrindiniam arba 

                                                 
1 Žr. 2009 m. rugsėjo 8 d. Sprendimo Komisija / Taryba, C-411/06, EU:C:2009:518, 45 punktą. 
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svarbiausiam tikslui ar komponentui1.  

 

Teisės aktas gali būti pagrįstas keliais teisiniais pagrindais tik išimtiniais atvejais. Taip gali 

nutikti, jeigu aktu tuo pat metu siekiama daug tikslų arba jame yra keletas komponentų, kurie 

yra neatsiejamai susiję ir nė vienas jų nėra šalutinis ar netiesiogiai susijęs su kitu. Toks aktas 

turės būti grindžiamas įvairiais atitinkamais teisiniais pagrindais2.  

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, siūlomos priemonės tikslas ir turinys turėtų būti 

nagrinėjamas, siekiant nustatyti, ar teisinis pagrindas yra tinkamas, ar ne. Šiuo atveju taip 

turėtų būti nagrinėjamas siūlomo reglamento tikslas ir turinys, dėl kurių laikinai sutarta 

tarpinstitucinių derybų metu. 

 

 

IV. Kompromiso tikslas ir turinys 

 

Remiantis 73 konstatuojamąja dalimi, šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad kitose valstybėse 

narėse veiklą vykdantiems vartotojams būtų suteikta internetinė prieiga prie išsamios, 

patikimos, prieinamos ir suprantamos Sąjungos lygmens ir nacionalinės informacijos apie 

teises, taisykles ir pareigas, prieiga prie internetinių procedūrų, kurias galima visa apimtimi 

atlikti tarpvalstybiniu lygmeniu, taip pat prieiga prie pagalbos bei problemų sprendimo 

paslaugų.  

 

6 konstatuojamojoje dalyje pateikiamas išsamesnis paaiškinimas, kad reglamento projektu 

siekiama trejopo tikslo, t. y. sumažinti papildomą administracinę naštą, tenkančią piliečiams 

ir bendrovėms, kurie naudojasi arba siekia naudotis vidaus rinkos teisėmis, įskaitant laisvą 

piliečių judėjimą, panaikinti diskriminaciją ir užtikrinti vidaus rinkos veikimą (kiek tai susiję 

su informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikimu). 

 

Kitose konstatuojamosiose dalyse pateikiami panašūs išaiškinimai. Remiantis 7 

konstatuojamąja dalimi, kompromisu siekiama sukurti bendruosius skaitmeninius vartus, 

kuriais naudodamiesi Sąjungos piliečiai ir verslas gautų informaciją, siekiant, kad [jie] galėtų 

naudotis laisvo judėjimo vidaus rinkoje teise. 16 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kad 

informacijos sritys, kurias apima vartai, yra tos, kurios svarbios piliečiams ir verslui, 

besinaudojantiems teisėmis ir besilaikantiems įsipareigojimų vidaus rinkoje. Panašiai 

nurodyta 23 konstatuojamojoje dalyje, t. y. kad valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę tam 

tikras procedūras atlikti internetu, kad piliečiai ir įmonės galėtų, nepatirdami papildomos 

administracinės naštos, tiesiogiai naudotis vidaus rinkos teikiamais pranašumais. 

 

Siūlomo reglamento turinys atspindi pirmiau minėtus tikslus. Visi I priede išvardyti aspektai, 

kuriais remiantis informacija turėtų būti pasiekiama naudojantis vartais, susiję su klausimais, 

kurie yra svarbesni piliečiams ir verslui, besinaudojantiems laisvo judėjimo teise. Esant 

galimybei lengvai gauti su šiais aspektais susijusią informaciją, kuri atitinka tam tikrus 

kokybės reikalavimus, naudojimasis šia teise galėtų tapti sklandesnis.  

 

II priede panašiai išvardijama daugelis procedūrų, kurios piliečiams ir verslui, vykdantiems 

                                                 
1 Žr. 2013 m. balandžio 25 d., sprendimo Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, EU:T:2013:215, 66 punktą. 
2 2008 m. lapkričio 6 d. sprendimas Parlamentas / Taryba, C-155/07, EU:C:2008:605, 35–36 punktai. 
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tarpvalstybinę veiklą ar ketinantiems ją vykdyti, būtų reikšmingos kliūtys, jeigu nebūtų 

pasiekiamos internetu. Pavyzdžiui, valstybių narių pareiga užtikrinti, kad neatvykdami 

asmeniškai perspektyvūs studentai galėtų teikti paraišką gauti stipendiją, kad darbuotojai 

migrantai galėtų prašyti iš užsienio atsiųsti gimimo registracijos įrodymą arba pajamų 

mokesčio deklaraciją, piliečiams ir verslui palengvina naudojimąsi vidaus rinkos teikiamomis 

teisėmis. 

 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip pasiūlymo aiškinamojoje dalyje išaiškinta, kad reglamento 

projektu nedaroma poveikio <...> taisyklių ar procedūrų esmei arba jų taikymo 

kompetencijai. Kompromise šis principas įtvirtintas 1 straipsnio 3 dalyje, o 25 

konstatuojamojoje dalyje pateikiamas išaiškinimas, kad siūlomame reglamente neišdėstytos 

materialinės ar procesinės taisyklės, susijusios su II priede numatytomis sritimis, įskaitant su 

mokesčiais susijusius klausimus, tačiau tiesiog išdėstyti techniniai reikalavimai, siekiant 

užtikrinti, kad tokias procedūras, jei jos atliekamos valstybėje narėje, būtų galima visa 

apimtimi atlikti internetu. 

 

 

V. Analizė ir atitinkamo teisinio pagrindo nustatymas 

 

Pagal SESV 114 straipsnio 1 dalį Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiami įgaliojimai 

priimti priemones dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus 

rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti. Tačiau, remiantis SESV 114 straipsnio 2 dalimi, su 

laisvu asmenų judėjimu susijusios priemonės negali būti grindžiamos pagal pirmiau nurodytą 

straipsnio dalį. 

 

SESV 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba gali priimti 

nuostatas, kuriomis numatoma padėti Sąjungos piliečiams naudotis teise laisvai judėti ir 

apsigyventi valstybių narių teritorijose, kaip tai numatyta SESV 21 straipsnio 1 dalyje. 

 

Atsižvelgiant į tikslus ir turinį, aišku, kad kompromise daugiausiai kalbama apie bendrųjų 

skaitmeninių vartų sukūrimą, siekiant pašalinti kliūtis piliečiams ir verslui naudotis vidaus 

rinkos teikiamomis teisėmis. Atsižvelgiant į tai, kad kompromisas susijęs su laisvu asmenų 

judėjimu ne kaip su papildomu klausimu, bet aspektu, kuris yra lygiavertis kitoms verslo ir 

piliečių vidaus rinkos teisėms, tinkama remtis SESV 114 straipsnio 1 dalimi ir 21 straipsnio 2 

dalimi, kaip dvigubu teisiniu pagrindu. 

 

Kalbant apie SESV 48 straipsnį, tiesa, kad kompromise aptariama socialinės apsaugos sritis. 

Pavyzdžiui, I priede išdėstytame sąraše numatytos Sąjungoje taikomos teisės ir pareigos 

socialinės apsaugos srityje (darbdavio registravimas, darbuotojų registravimas, pranešimas 

apie sutarties su darbuotoju termino pabaigą, socialinių įmokų mokėjimas, su pensijomis 

susijusios teisės ir pareigos). Todėl naudojant bendruosius skaitmeninius vartus turi būti 

užtikrinta, kad atitinkama informacija ir procedūros bei paslaugos tais klausimais būtų 

pasiekiamos. Taip pat dėl to, kad į II priedą buvo įtrauktas reikalavimas dėl taikytinų teisės 

aktų nustatymo, remiantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 II dalimi (Reglamentas dėl 

socialinės apsaugos sistemų koordinavimo), pagal kompromisą, siekiant gauti atitinkamą 

sprendimą, procedūras turi būti įmanoma atlikti internetu. 

 

Vis dėlto, atsižvelgiant į siūlomo reglamento tikslą bei turinį ir ypač į aiškų teisės aktų leidėjo 
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teiginį, kad jis nesiekia poveikio materialinėms ir procesinėms taisyklėms, susijusioms su II 

priede išvardytais klausimais, taigi, apimančiais socialinės apsaugos taisykles, atrodo, kad 

socialinės apsaugos aspektas, atsižvelgiant į kompromiso išdėstymą, tėra antrinės svarbos. 

Atsižvelgiant į priemones, kuriomis siekiama panaikinti kliūtis piliečiams ir verslui naudotis 

vidaus rinkos teisėmis, negali būti laikoma, kad jos yra neatsiejamai susijusios ir iš jų nė 

viena nėra antrinė ir netiesioginė kitos atžvilgiu. Kitaip tariant, SESV 48 straipsnis neatitinka 

Teismo nustatytų kriterijų, susijusių su bendru teisiniu pagrindu, ir todėl neturėtų būti 

naudojamas kaip trečiasis teisinis pagrindas šiam teisės aktui.  

 

 

VI. Išvada ir rekomendacija 

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, manytina, kad SESV 21 straipsnio 2 dalis ir 114 

straipsnio 1 dalis yra tinkamas bendras teisinis pagrindas kompromisui. 

 

Todėl Teisės reikalų komitetas padarė išvadą, kad tinkamas teisinis pagrindas pasiūlymui dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo 

informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, yra SESV 21 straipsnio 2 dalis ir 

114 straipsnio 1 dalis.  

 
2018 m. liepos 10 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vieningai1, 18 narių pritarus, 

nusprendė, kad tinkamas teisinis pagrindas pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti 

ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, pakeistam pasibaigusių tarpinstitucinių derybų metu, yra 

SESV 21 straipsnio 2 dalis ir 114 straipsnio 1 dalis. 

 

Pagarbiai 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 

                                                 
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo šie nariai: Pavel Svoboda (Pirmininkas), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (Pirmininko pavaduotojai), Axel Voss (nuomonės referentas), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne 

Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, 

Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 


