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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05142/1/2020 – C9-
0103/2020),

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į savo poziciją2 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 
Tarybai (COM(2018)0279) per pirmąjį svarstymą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 40 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui 
(A9-0119/2020),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 
procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C 62, 2019 2 15, p. 265.
2 2019 3 12 priimti tekstai, P8_TA(2019)0139.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Elektroninės krovinių vežimo informacijos poreikis

Didžiajai daugumai krovinių vežimo operacijų ES vis dar reikia naudoti popierinius 
dokumentus. Iš tiesų, beveik 99 proc. ES teritorijoje vykdomų tarpvalstybinio vežimo operacijų 
atvejų kuriuo nors etapu yra naudojami popieriniai dokumentai. Tai lemia rinkos dalyvių 
transporto ir logistikos grandinėse neefektyvumą, o taip pat nereikalingą naštą aplinkai. 
Kadangi remiantis prognozėmis iki 2050 m. bendras krovininio transporto skaičius išaugs 
daugiau nei 50 proc., ateityje tai taps rimta problema. Praeityje Parlamentas kelis kartus ragino 
labiau skatinti bepopierį transportą ir primygtinai siūlė šiame sektoriuje įmonėms, klientams ir 
valdžios institucijoms užtikrinti paprastesnį, bepopierį, sklandų, skaidrų, saugų ir patikimą 
informacijos srautą.

2. Komisijos pasiūlymai 

Komisija nustatė dvi pagrindines lėto elektroninių transporto dokumentų įsisavinimo priežastis: 
kompetentingos institucijos nepakankamai pripažįsta elektroninių dokumentų teisinį 
lygiavertiškumą ir IT aplinka fragmentuota, nėra nusistovėjusios ir sąveikios sistemos su 
visuotinai taikomomis ir privalomomis taisyklėmis dėl elektroninių transporto dokumentų.

2018 m. gegužės 17 d. Komisijos pasiūlyme reikalaujama, kad kompetentingos institucijos 
priimtų elektroniniu būdu teikiamą reglamentavimo informaciją (tam tikrų teisės aktų) ir kad 
būtų sukurta sertifikuotų platformų ir paslaugų teikėjų (pagal atitikties vertinimo įstaigas) 
sistema.

3. Tarpinstitucinės derybos

2019 m. kovo 12 d. Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, nuo 2019 m. 
rugsėjo mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn. – Suomijos pirmininkavimo Tarybai metu – vyko 
tarpinstitucinės derybos (siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą). Po trijų trišalio 
dialogo raundų 2019 m. lapkričio 26 d. Parlamento derybų grupė pasiekė preliminarų susitarimą 
su Tarybai pirmininkavusia valstybe nare.

Preliminaraus susitarimo tekstas buvo pateiktas Transporto ir turizmo (TRAN) komitetui, o 
2020 m. sausio 21 d. jam buvo pritarta. Atsižvelgdama į komiteto pritarimą, TRAN komiteto 
pirmininkė savo laiške Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER I) pažymėjo, kad plenarinio 
posėdžio dalyviams rekomenduos pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be 
pakeitimų, tačiau ji turi atitikti abiejų institucijų pasiektą susitarimą. Teisininkams lingvistams 
patikrinus tekstą, 2020 m. balandžio 7 d. Taryba (taikydama rašytinę procedūrą) oficialiai 
priėmė poziciją pagal preliminarų susitarimą.

4. Pagrindiniai susitarimo elementai

Bendru susitarimu, kurį Parlamentas pasiekė su Taryba, buvo siekiama toliau stiprinti siūlomą 
sistemą. Visų pirma, buvo pasiekti toliau pateikti tikslai.
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 Kuo labiau sumažinti ekonominės veiklos vykdytojų ir kompetentingų institucijų išlaidas, 
be kita ko, sertifikavimo sistemą grindžiant esamais tarptautiniais standartais, modeliais ir 
susitarimais bei užtikrinant, kad sertifikavimas būtų atliekamas nepriklausomai.

 Didinti ir išlaikyti vykdytojų bei kompetentingų institucijų pasitikėjimą sistemos sauga ir 
saugumu, stiprinant tikslių standartų, specifikacijų ir prieigos taisyklių nustatymo 
procedūrą, tinkamai dalyvaujant teisės aktų leidėjams ir visiems susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams.

 Skatinti, kad visi kompetentingų institucijų ir veiklos vykdytojų ryšiai, įskaitant visus 
tolesnius prašymus, kai tai įmanoma, būtų palaikomi elektroniniu būdu. 

 Patikslinta taikymo sritis: tiksliai nurodyti, kokios rūšies reglamentavimo informaciją apie 
krovinių vežimą, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas ją siunčia elektronine 
forma per sertifikuotą platformą, privalo priimti kompetentingos institucijos. Kai sistema 
bus sukurta ir pradės veikti, Komisija turės įvertinti, ar taikymo sritį būtų galima dar labiau 
išplėsti, kad į ją būtų įtraukta kita svarbi transporto srities reglamentavimo informacija, 
pavyzdžiui, susijusi su transporto priemone arba vairuotoju.

 Visiško skaitmeninimo link: nors pagal šią sistemą kompetentingos institucijos privalo 
priimti reglamentavimo informaciją apie krovinių vežimą, kai ji siunčiama elektroniniu 
būdu, ekonominės veiklos vykdytojai vis dar gali laisvai nuspręsti, ar jie pereina prie 
suskaitmeninimo, ar ne. Tačiau paaiškinama, kad elektroninių priemonių naudojimas turėtų 
tapti vyraujančiu būdu ekonominės veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms 
keistis reglamentavimo informacija. Todėl Komisija privalo įvertinti galimas iniciatyvas, 
siekiant ateityje patvirtinti prievolę ekonominės veiklos vykdytojams naudotis 
elektroninėmis priemonėmis teikiant kompetentingoms institucijoms turimą 
reglamentavimo informaciją.

 Ekonominės veiklos vykdytojams šios sistemos naudojimą reikia daryti kuo patrauklesnį, 
inter alia, skatinant esamas IT sistemas sertifikuoti kaip platformą ir užtikrinant sąveikumą;

 Terminai: nors sertifikavimo sistemą reikia kurti rūpestingai, skirtingi terminai buvo 
patvirtinti tokiu būdu, kad sistema būtų parengta ir pradėtų veikti kuo greičiau, siekiant kuo 
greitesnio jos įsitvirtinimo rinkoje.

5. Rekomendacija

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu 
pasiektą preliminarų susitarimą, pranešėjas siūlo jai pritarti be pakeitimų.
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TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO

Karimai Delli
Transporto ir turizmo komiteto
pirmininkei
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl teisinio pagrindo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (COM(2018)0279 – 
C8-0191/2019 – 2018/0140(COD))

Gerb. Pirmininke,

2019 m. lapkričio 13 d. laišku1 Jūsų komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 
40 straipsnio 2 dalimi, paprašė Teisės reikalų komiteto pateikti nuomonę dėl teisinio pagrindo 
dėl Komisijos pasiūlymo dėl reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos2 
tinkamumo.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2020 m. sausio 9 d. posėdyje.

I. Bendra informacija

Komisijos pasiūlymas yra pagrįstas SESV 91 straipsniu, 100 straipsnio 2 dalimi (transportas) 
ir 192 straipsnio 1 dalimi (aplinka). Savo bendro požiūrio dokumente Taryba iš dalies pakeitė 
teisinį pagrindą išbraukdama nuorodas į SESV 192 straipsnio 1 dalį. 

II. Susiję Sutarties straipsniai

Susijusios Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatos yra šios:

91 straipsnis
(EB sutarties ex 71 straipsnis)
1. Siekdama įgyvendinti 90 straipsnį ir atsižvelgdama į transporto ypatumus, Europos 
Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, nustato:

a) bendras taisykles, taikomas tarptautiniam transportui, vykstančiam į valstybės narės 
teritoriją ar iš jos arba vykstančiam per vienos ar keleto valstybių narių teritoriją;

b) sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali valstybėje narėje teikti transporto paslaugas;

1 (D 315856/) JURI komiteto nuomonė dėl teisinio pagrindo dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (2018/0140(COD)).
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos 
([2018/0140 (COD)], COM/2018/279 final).
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c) priemones transporto saugumui gerinti;

d) kitas atitinkamas nuostatas.

2. Patvirtinant 1 dalyje nurodytas priemones, atsižvelgiama į atvejus, kai jų taikymas gali 
turėti didelės įtakos gyvenimo ir užimtumo lygiui tam tikruose regionuose bei transporto 
įrangos eksploatavimui.

100 straipsnis
(EB sutarties ex 80 straipsnis)
1. Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių 
transportui.

2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali priimti 
atitinkamas jūrų ir oro transporto nuostatas. Jie sprendžia pasikonsultavę su Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.

191 straipsnis
(EB sutarties ex 174 straipsnis)
1. Sąjungos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų:

– išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę;

– saugoti žmonių sveikatą;

– apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius;

– remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos 
problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita.

(...) 

192 straipsnis
(EB sutarties ex 175 straipsnis)
1. Europos Parlamentas ir Taryba įprasta teisėkūros procedūra, pasikonsultavę su 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, sprendžia, kokių veiksmų 
Sąjungai reikia imtis, kad būtų pasiekti 191 straipsnyje nurodyti tikslai.

(...)

III. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika teisinio pagrindo pasirinkimo 
klausimu

Teisingumo Teismas tinkamo teisinio pagrindo klausimą tradiciškai laiko konstitucinės 
svarbos reikalu, užtikrinančiu, kad būtų laikomasi kompetencijos suteikimo principo (ES 
sutarties 5 straipsnis), ir apibrėžiančiu Sąjungos kompetencijos pobūdį ir aprėptį3.

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką Sąjungos priemonės teisinio pagrindo 

3 Nuomonė Nr. 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5 punktas.
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pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, 
ypač turint omenyje priemonės tikslą ir turinį4.

Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas. 
Atsižvelgiant į tai, institucijos pageidavimas aktyviau dalyvauti priimant atitinkamą 
priemonę, aplinkybės, kuriomis priemonė buvo priimta, ir darbas, kuris buvo atliktas kitose 
srityse, vykdant atitinkama priemone aprėpiamus veiksmus, neturi reikšmės nustatant tinkamą 
teisinį pagrindą5. 

Jei išnagrinėjus priemonę paaiškėja, kad ja siekiama dvejopo tikslo arba tikslą sudaro du 
komponentai, kurių vienas vadintinas pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar komponentu, o 
kitas yra tik neesminis, minėtasis teisės aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu, 
t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba vyraujančiam tikslui pasiekti ar komponentui 
įgyvendinti6. 

Tačiau, jei priemone vienu metu siekiama keleto tikslų arba jį sudaro keli neatsiejami 
komponentai, kurių nė vienas, palyginti su kitais, nėra antraeilis ar siejamas su jais 
netiesiogiai, tokia priemonė turi būti grindžiama skirtingais atitinkamais teisiniais pagrindais7, 
tačiau atitinkamiems teisiniams pagrindams nustatytos procedūros turi būti suderinamos su 
Europos Parlamento teise ir nekelti jai grėsmės8.

4 Žr. Sprendimo byloje C-411/06 Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, ECLI:EU:C:2009:518, 45 punktą.
5 Sprendimo byloje C-269/97 Komisija prieš Tarybą, ECLI:EU:C:2000:183, 44 punktas.
6 Sprendimo byloje C-137/12 Komisija prieš Tarybą, EU:C:2013:675, 53 punktas; sprendimo byloje C-411/06, 
EU:C:2009:518, 46 punktas ir jame cituojama teismų praktika; sprendimo byloje C540/10, Parlamentas prieš 
Tarybą, EU:C:2012:525, 45 punktas; sprendimo byloje C-540/07, Parlamentas prieš Tarybą, EU:C:2008:605, 34 
punktas;
7 Sprendimo byloje C-211/01, Komisija prieš Tarybą, ECLI:EU:C:2003:452, 40 punktas; sprendimo byloje C-
178/03, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, ECLI:EU:C:2006:4, 43–56 punktai. 
8 Sprendimo byloje C-300/89, Komisija prieš Tarybą (titano dioksidas), ECLI:EU:C:1991:244, 17–25 punktai; 
sprendimas byloje C-268/94, Portugalija prieš Tarybą, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV. Siūlomos priemonės tikslas ir turinys

Pasiūlymu siekiama parengti reglamentą, kuriuo būtų suderinamas elektroninis dalijimasis 
krovinių vežimo informacija.

Iš aiškinamojo memorandumo paaiškėja, kad šiuo pasiūlymu siekiama paskatinti plačiau 
naudotis elektroniniais krovinių vežimo dokumentais, taip siekiant stiprinti bendrąją rinką 
pašalinant kai kurias skaitmeninimo šioje srityje kliūtis. Pagrindiniai veiksniai, paskatinę 
pateikti šį pasiūlymą, yra suskaidyta teisinė sistema, kurioje institucijoms yra nustatyti 
prieštaringi įpareigojimai dėl elektroninės informacijos ar dokumentų priėmimo, ir suskaidyta 
informacinių technologijų aplinka, kuriai būdinga tai, kad yra taikoma daugybė nesąveikių 
sistemų9.

Taigi, šiomis nuostatomis siekiama iš esmės dviejų pagrindinių politikos tikslų: a) sukurti 
vienodą privalomą teisinę sistemą, kurią taikydamos atitinkamos nacionalinės valdžios 
institucijos priimtų elektroninę informaciją ar elektroninius dokumentus; ir b) užtikrinti 
skirtingų IT sistemų, šiuo metu naudojamų įgyvendinant dabartinius atitinkamus Sąjungos 
teisės aktus, sąveikumą10. 

Tokie patys argumentai išsamiau paaiškinami pasiūlymo 1–4 konstatuojamosiose dalyse ir 
1 straipsnyje. 1 straipsnyje nustatyta, kad šiuo reglamentu „nustatoma reglamentavimo 
informacijos, susijusios su prekių vežimu Sąjungos teritorijoje, teikimo elektroninėmis ryšių 
palaikymo priemonėmis teisinė sistema“. Reglamente nustatytos „sąlygos, pagal kurias 
valstybių narių kompetentingos institucijos privalo priimti atitinkamų ekonominės veiklos 
vykdytojų elektroninėmis priemonėmis teikiamą reglamentavimo informaciją“ ir „taisyklės 
dėl paslaugų, susijusių su reglamentavimo informacija, kurią atitinkami ekonominės veiklos 
vykdytojai teikia elektroninėmis priemonėmis, teikimo“. 

Turinio požiūriu I skyriuje visų pirma apibrėžiama materialinė taikymo sritis, pateikiant 
sąrašą (nuoroda į priedą), kurioje nurodyti jau priimti Sąjungos teisės aktai, apibrėžiantys 
reglamentavimo informacijos reikalavimus, susijusius su šio pasiūlymo tikslais. Pasiūlymo 
II skyriuje „Elektroninėmis priemonėmis teikiama reglamentavimo informacija“ nustatyta 
prievolė valdžios institucijoms priimti elektroninius vežimo dokumentus, taip pat techniniai 
elektroninės informacijos tvarkymo reikalavimai. III skyriuje „eFTI platformos ir paslaugos“ 
išdėstytos išsamios taisyklės dėl eFTI platformų funkcijų ir sertifikavimo reikalavimų, dėl 
kurių galima tvarkyti elektroninę informaciją. IV ir V skyriai susiję atitinkamai su 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais, taip pat baigiamosiomis nuostatomis.

V. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Aiškinamajame memorandume Komisija teisinių pagrindų pasirinkimą grindžia taip: 

„Teisinis pagrindas yra nustatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 91 
straipsnyje, 100 straipsnio 2 dalyje ir 192 straipsnio 1 dalyje. 

91 straipsnyje ir atitinkamai 100 straipsnio 2 dalyje (šie straipsniai turi būti suprantami 
atsižvelgiant į 90 straipsnį, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės vykdytų bendrą 

9 Aiškinamojo memorandumo 2 psl.
10 Aiškinamojo memorandumo 6 psl.
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transporto politiką) nustatytas reikalavimas Europos Parlamentui ir Tarybai nustatyti 
bendras taisykles, taikomas tarptautiniam transportui, vykstančiam į valstybės narės teritoriją 
ar iš jos arba vykstančiam per vienos ar keleto valstybių narių teritoriją, ir priimti 
atitinkamas jūrų ir oro transporto nuostatas.

192 straipsnio 1 dalyje, kuri turi būti suprantama atsižvelgiant į 191 straipsnį, nustatyta, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba sprendžia, kokių veiksmų Sąjungai reikia imtis, kad būtų 
pasiektas tikslas saugoti, be kita ko, žmonių sveikatą ir aplinką.“

a) SESV 91 straipsnio ir 100 straipsnio 2 dalies tinkamumas

SESV 91 straipsnio ir 100 straipsnio 2 dalies nuostatos yra teisinis pagrindas transporto 
politikai atitinkamai geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių srityje, taip pat jūrų ir oro 
transportui. 

Iš pasiūlymo tikslo ir turinio akivaizdu, kad SESV 91 straipsnis ir 100 straipsnio 2 dalis turėtų 
būti laikomi atitinkamais teisiniais šio pasiūlymo pagrindais, šios nuostatos susijusios su 
transporto sektoriaus vidaus rinkos veikimo gerinimu. 

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad rėmimasis abiem – 91 straipsnio ir 100 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis – vienu metu yra pateisinamas dėl to, kad Komisijos pasiūlyme laikomasi 
daugiarūšio transporto požiūrio. 

b) Būtinybės įtraukti SESV 192 straipsnio 1 dalį kaip teisinį pagrindą nebuvimas

Nors minėta cituota aiškinamojo memorandumo dalis turėtų pagrįsti SESV 192 straipsnio 
1 dalies pasirinkimą teisiniu pagrindu, tačiau tai aiškiai neparodo, kodėl yra būtina įtraukti 
tokį teisinį pagrindą. 

Iš tikrųjų, kaip nurodyta įvairiose aiškinamojo memorandumo vietose, aplinkai būtų 
naudinga, jei popieriniai dokumentai būtų pakeisti elektroniniais11. 

Tai reiškia, jog, nepaisant galimo pasiūlymo teigiamo poveikio aplinkai, akivaizdu, kad 
pagrindinis šio pasiūlymo tikslas nėra susijęs su aplinkos apsauga. Toks poveikis gali būti tik 
šalutinis teisėkūros priemonės poveikis. Todėl nėra būtinybės įtraukti SESV 192 straipsnio 
1 dalį kaip teisinį pagrindą.

Dar galima manyti, kad pasiūlymo taikymo srityje pateikiami informacijos reikalavimai, 
išdėstyti įvairiuose dabartiniuose Sąjungos teisės aktuose (pasiūlymo 1 straipsnio 2 dalis). Šie 
teisės aktai pagrįsti transporto srities teisiniu pagrindu, taikant išimtį Sąjungos teisės aktams 
dėl atliekų vežimo, kuris grindžiamas (dabartinio) SESV 192 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis12. Nors visiškai akivaizdu, kad pačiame pasiūlyme yra elementų, nurodančių, kad 
tai nėra svarbu renkantis teisinį pagrindą. Iš tiesų, remiantis 5 ir 6 konstatuojamosiomis 
dalimis: „(5) taigi turėtų būti nustatytas reikalavimas valstybių narių institucijoms priimti 
elektroninėmis priemonėmis teikiamą informaciją, jei ekonominės veiklos vykdytojai privalo 

11 Žr. aiškinamojo memorandumo 11 psl.: „jei kiekvieno vienam kroviniui skirto dokumento būtų spausdinama 
vidutiniškai 1–5 kopijomis mažiau, kasmet būtų sutaupyta 2–8 mlrd. popieriaus lapų, arba atitinkamai nenukirsta 
180–900 tūkst. medžių.“
12 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 
L 190, 2006 7 12, p. 1–98). 
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teikti informaciją kaip įrodymą, kad yra laikomasi reikalavimų, patvirtintų Sąjungos teisės 
aktuose, priimtuose pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį arba, panašiomis 
aplinkybėmis, – pagal Sąjungos teisės aktus dėl atliekų vežimo. [...] (6) kadangi šis 
reglamentas skirtas tik informacijos teikimui (konkrečiai – elektroninėmis priemonėmis) 
palengvinti, juo neturėtų būti daroma poveikio Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatoms, 
kuriomis nustatomas reglamentavimo informacijos turinys, ir visų pirma neturėtų būti 
įvedama jokių papildomų reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją.“ Taigi, 
pasiūlymu iš dalies nekeičiamas joks teisės aktas, pagrįstas aplinkos teisiniu pagrindu, tačiau 
dokumente daugiausia dėmesio skiriama atliekų vežimo transporto aspektui. Dėl šių 
priežasčių nėra jokių abejonių, kad su aplinka susiję aspektai (jei jų yra), yra šalutiniai 
svarbiausio šio pasiūlymo transporto aspekto požiūriu13.

Atsižvelgiant į visas aplinkybes atrodo, kad SESV 91 straipsnis ir 100 straipsnio 2 dalis yra 
teisingi teisiniai šio pasiūlymo pagrindai. Nereikia įtraukti SESV 192 straipsnio 1 dalies. 
Todėl būtų teisinga cituojant teisinius pagrindus išbraukti nuorodą į pastarąjį straipsnį.

Po tarpinstitucinių derybų priimti pakeitimai dėl šio dokumentų rinkinio nekelia abejonių dėl 
minėtų išvadų.

VI. Išvada ir rekomendacija

2020 m. sausio 9 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas – 21 nariui balsavus už, nė vienam 
nebalsavus prieš ir 1 susilaikius14 – nusprendė rekomenduoti Transporto ir turizmo komitetui 
palikti 91 straipsnį ir 100 straipsnio 2 dalį kaip vienintelį siūlomo reglamento teisinį pagrindą.

Pagarbiai 

Lucy Nethsingha 

13 N.B. Pagal teismų praktiką netgi formalus teisės akto keitimas remiantis nurodytu teisiniu pagrindu nebūtinai 
reikalauja teisės aktų leidėjo pagrįsti keičiančiojo teisės akto tuo teisiniu pagrindu, kuriuo buvo grindžiamas 
keičiamas teisės aktas.
14 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Lucy Nethsingha (pirmininkė), Marion Walsmann (pirmininkės 
pavaduotoja), Ibán García Del Blanco (pirmininkės pavaduotojas), Raffaele Stancanelli (pirmininkės 
pavaduotojas), Franco Roberti (nuomonės referentas), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (už 
Józsefą Szájerą pagal Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalį), Bettina Vollath ir Axel Voss.
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