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2021 m. liepos 6 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 40 straipsnio 2 dalį prašydamas apsvarstyti, ar SESV 322 straipsnio 1 dalies 
a punktas turėtų būti pridėtas prie minėto Komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2021 m. rugsėjo 30 d. posėdyje.

I. Bendra informacija

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 
(toliau – pasiūlymas), grindžiamas SESV 43 straipsnio 2 dalimi. Šis pasiūlymas kartu su 
kitais dviem pasiūlymais, kurie sudaro vadinamojo ES žemės ūkio politikos aktų rinkinio1 
dalį, neseniai buvo svarstomas per tarpinstitucines derybas. Preliminarus susitarimas pasiektas 
2021 m. birželio 28 d. Šių derybų metu buvo nustatytas poreikis papildomai įtraukti SESV 
322 straipsnio 1 dalies a punktą.

II. Susiję Sutarties straipsniai

SESV 43 straipsnio dėl bendros žemės politikos 2 dalyje numatyta, kad Europos Parlamentas 
ir Taryba, veikdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustato nuostatas, kurių reikia tos 
politikos tikslams pasiekti.

Pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Audito Rūmais, nustato finansines 
taisykles, nurodančias biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką. Šio straipsnio a punkte kalbama 
apie „finansinio pobūdžio taisykles, pirmiausiai nurodančias biudžeto sudarymo ir vykdymo 
bei sąskaitų pateikimo ir audito tvarką“.

III. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika teisinio pagrindo pasirinkimo 
klausimu

Pirmiausia reikia priminti, kaip teisiniu aspektu tikrinamas teisinio pagrindo pasirinkimas. 
Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką Sąjungos teisės akto teisinis pagrindas turi būti 
parinktas remiantis objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę ir 
kuriems, be kita ko, priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys. Jei nagrinėjant priemonę 
„paaiškėja, kad ja siekiama dvejopo tikslo arba kad ją sudaro du komponentai, iš kurių vieną 
galima laikyti pagrindiniu arba svarbiausiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis, 
teisės aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikia pagrindiniam arba 
svarbiausiam tikslui ar komponentui.“ Tik išimtiniais atvejais – nustačius, kad aktu tuo pat 
metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios neatsiejamos sudedamosios dalys, iš kurių nė 

1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl 
žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, 
aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos 
specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos 
specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms [COM(2018) 394 final – 2018/0218 (COD)] ir 
pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą 
žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio 
garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir 
panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 
[COM(2018)392 final - 2018/0216 (COD)].  
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viena nėra papildoma ir netiesioginė, palyginti su likusiomis – toks aktas turės būti 
grindžiamas skirtingais atitinkamais teisiniais pagrindais2, jeigu jie procedūriniu požiūriu 
suderinami3.

IV. Siūlomos priemonės tikslas ir turinys

Pasiūlymo tikslas ir turinys aiškiai matyti iš jo 1 straipsnio, kuriame nustatyta, kad siūlomu 
reglamentu nustatomos taisyklės dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) išlaidų, įskaitant 
kaimo plėtros išlaidas, finansavimo, valdymo ir kontrolės sistemų, kurias turi įdiegti valstybės 
narės, taip pat patvirtinimo ir atitikties procedūrų. Kituose straipsniuose ir konstatuojamosiose 
dalyse patvirtinama, kad šio pasiūlymo – kartu su lygiagrečiai pateiktais pasiūlymais – tikslas 
ir turinys iš tiesų yra nustatyti naujas bendros žemės ūkio politikos valdymo ir finansavimo 
taisykles, kurios šiuo metu nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1306/20134 (dabartinis BŽŪP 
horizontalusis reglamentas), taip pat įtraukiant tam tikras atnaujintas finansines nuostatas 
pagal Reglamentą 2018/1046 (toliau – Finansinis reglamentas)5.

Viena iš nuostatų, ypač svarbių nagrinėjimu klausimu, yra pasiūlymo 14 straipsnis. Šiuo 
straipsniu sukuriamas žemės ūkio sektoriaus rezervas, kuriam skiriamos lėšos, naudotinos 
kilus įvairaus pobūdžio didelėms krizėms, su kuriomis šis sektorius gali susidurti per 
programavimo laikotarpį. Siekiant, kad rezerve būtų pakankamai lėšų ir ilgainiui jos būtų 
netgi padidintos, 14 straipsnyje numatytas nepanaudotų finansinių išteklių perkėlimas iš vienų 
metų į kitus nenustatant jokių laiko apribojimų. Nei Parlamento, nei Tarybos derybų 
įgaliojimų dokumentuose iš esmės nekeičiamas pasiūlymo 14 straipsnis, kuriame teigiama:

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti žemės ūkio 
sektoriaus rezervo asignavimai gali būti bet kuriuo metu perkeliami žemės ūkio sektoriaus 
rezervui finansuoti ateinančiais finansiniais metais.

Tačiau biudžeto perkėlimus visų pirma reglamentuoja Finansinis reglamentas. Šiame 
reglamente nustatytas biudžeto metinio periodiškumo principas. Finansinio reglamento 
3 straipsnyje nurodyta:

1. Pagrindinio akto nuostatos dėl biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo turi atitikti 

2 Žr. 1988 m. rugsėjo 27 d. Sprendimą Komisija / Taryba, C-165/87, EU:C:1988:458, 11–13 punktus; 1996 m. 
kovo 26 d. Sprendimą Parlamentas / Taryba, C-271/94, EU:C:1996:133, 32 punktą; 2006 m. sausio 10 d. 
Sprendimą Komisija / Parlamentas ir Taryba, C-178/03, EU:C:2006:4, 42–43 punktus; 2008 m. lapkričio 6 d. 
Sprendimą Parlamentas / Taryba, C-155/07, EU:C:2008:605, 35–36 punktus; 2009 m. rugsėjo 8 d. Sprendimą 
Komisija / Parlamentas ir Taryba, C-411/06, EU:C:2009:518, 45–47 punktus.  
3 Tais atvejais, kai kartu būtų taikomi du ar daugiau teisinių pagrindų, tačiau juose nustatytos procedūros yra 
nesuderinamos, negalima abejoti nei vienos procedūros veiksmingumu bendrai taikant abu teisinius pagrindus. 
Žr. 1991 m. birželio 11 d. Sprendimą Komisija / Parlamentas ir Taryba (titano dioksidas), C-300/89, 
EU:C:1991:244, 19–20 punktus.  
4 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės 
ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, 
(EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 
2013 12 20, p. 549). 
5 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).  
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II antraštinėje dalyje išdėstytus biudžeto principus.

2. Nedarant poveikio 1 daliai, bet kuriame teisėkūros institucijai pateiktame pasiūlyme arba 
pasiūlymo daliniame pakeitime, kuriame yra nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo šio 
reglamento nuostatų, išskyrus numatytąsias II antraštinėje dalyje, (...) aiškiai nurodomos 
tokios nukrypti leidžiančios nuostatos, o jas pagrindžiančios konkrečios priežastys nurodomos 
tokių pasiūlymų ar dalinių pakeitimų konstatuojamosiose dalyse ir aiškinamajame 
memorandume.

Finansinio reglamento II antraštinė dalis susijusi su biudžetu ir biudžeto principais ir apima to 
reglamento 6–38 straipsnius. Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies d punkte 
nurodyta:

1. Asignavimai, kurie nebuvo panaudoti iki finansinių metų, kuriems jie buvo įrašyti, 
pabaigos, anuliuojami, nebent jie perkeliami pagal 2–8 dalis.

2. (...) gali būti perkelti, tačiau tik į kitus finansinius metus, šie asignavimai:

(...)

d) įsipareigojimams nepriskirti asignavimai, susiję su veiksmais, nurodytais Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalyje.

Taigi akivaizdu, kad pagal pirmiau aprašytą metinio periodiškumo principą nepanaudoti 
asignavimai turi būti panaikinti. Tačiau Finansiniame reglamente numatytos kelios ribotos šio 
metinio periodiškumo principo išimtys – viena iš jų susijusi būtent su žemės ūkiu, t. y. su 
Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) išlaidomis. Cituoto Finansinio reglamento 
12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti, „tačiau tik į kitus finansinius metus“. Finansinio reglamento 12 straipsnio 
2 dalies d punkte EŽŪGF išlaidos vadinamos „veiksmais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 
1306/2013 4 straipsnio 1 dalyje“, nes šios išlaidos reglamentuojamos tuo konkrečiu 
straipsniu.

V. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Pagal pasiūlymo 102 straipsnio 2 dalį ES teisės aktuose pateiktos nuorodos į Reglamentą (ES) 
Nr. 1306/2013 laikomos nuorodomis į šį pasiūlymą. Prie pasiūlymo pridėtoje atitikties 
lentelėje nurodyta, kad šio reglamento 5 straipsnis atitinka Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 
straipsnį. Todėl galimybė perkelti asignavimus, tačiau tik į kitus finansinius metus, t. y. vienų 
metų nukrypimas nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkte nustatyto metinio 
periodiškumo principo, taip pat būtų taikoma pagal šiuo pasiūlymu nustatytą teisinę tvarką.

Vienintelis būdas nustatyti perkėlimo į kitą laikotarpį galimybę be jokių laiko apribojimų būtų 
lex specialis sukūrimas remiantis pirmine teise. Todėl pasiūlymo teisinį pagrindą reikėtų 
papildyti SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktu, kuriuo teisės aktų leidėjui suteikiami 
įgaliojimai nustatyti Sąjungos biudžeto vykdymo taisykles.

Neaišku, kodėl SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktas nebuvo įtrauktas į pirminio Komisijos 
pasiūlymo, kuriame jau buvo pirmiau aprašytas straipsnis dėl rezervo (suformuluotas taip pat, 
kaip yra dabar), teisinį pagrindą. Taip pat reikėtų pažymėti, kad nei Parlamentas, nei Taryba 
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savo atitinkamuose derybų įgaliojimų dokumentuose nekėlė teisinio pagrindo klausimo.

Kalbant apie procedūrą, SESV 322 straipsnio 1 dalyje kaip procedūrinis reikalavimas 
numatytas konsultavimasis su Audito Rūmais. Nepaisant to, kad pasiūlymo teisiniame 
pagrinde nėra SESV 322 straipsnio 1 dalies a punkto, Audito Rūmai pateikė nuomonę dėl 
nagrinėjamo pasiūlymo, aiškiai nurodydami tą Sutarties straipsnį. Audito Rūmai tai padarė 
rengdami nuomonę dėl visų trijų BŽŪP reformos pasiūlymų6. Šiuo požiūriu procedūrinis 
konsultavimosi su Audito Rūmais reikalavimas gali būti laikomas įvykdytu.

Galiausiai išsamumo sumetimais taip pat verta pažymėti, kad dėl panašių priežasčių Komisija 
į kelių teisės aktų, reglamentuojančių struktūrinius fondus, konkretiems sektoriams skirtus 
teisinius pagrindus įtraukė SESV 322 straipsnio 1 dalį7. Sąjungos teisės aktų leidėjas pritarė 
šiam papildymui.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir turėdama omenyje pasiūlymo tikslą bei turinį, 
Teisės tarnyba pasiūlė pasiūlymo teisinį pagrindą papildyti SESV 322 straipsnio 1 dalies 
a punktu.

VI. Išvada ir rekomendacija

Savo 2021 m. rugsėjo 30 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas, atsižvelgdamas į minėto 
pasiūlymo tikslą ir turinį, nusprendė, 23 nariams balsavus už, nė vienam nariui nebalsavus 
prieš ir vienam nariui susilaikius8, rekomenduoti į pasiūlymo teisinį pagrindą įtraukti SESV 
322 straipsnio 1 dalies a punktą.

Pagarbiai

(parašas) Adrián Vázquez Lázara

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)

6 Nuomonė Nr. 7/2018 (pagal SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktą) dėl Komisijos pasiūlymų dėl reglamentų, 
susijusių su bendra žemės ūkio politika po 2020 m. (COM(2018) 392, 393 ir 394 final), OL C 41, 2019 2 1, p. 1.
7 Žr., pavyzdžiui, pasiūlymą dėl Bendrųjų nuostatų reglamento (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 
2018/0196(COD)). Preliminarų susitarimą, pasiektą per tarpinstitucines derybas, Parlamentas patvirtino 2021 m. 
birželio 21 d. 
8 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Adrián Vázquez Lázara (pirmininkas), Sergey Lagodinsky (pirmininko 
pavaduotojas), Marion Walsmann (pirmininko pavaduotoja), Ibán García del Blanco (pirmininko pavaduotojas), 
Raffaele Stancanelli (pirmininko pavaduotojas), Pascal Arimont, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea 
(pavadavo Javierą Zarzalejosą pagal Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalį), Patrick Breyer, Daniel Buda, 
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jean-Paul Garraud, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, 
Karen Melchior, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Axel Voss, Lara 
Wolters, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski.


