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Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa 

(COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)) teisinio pagrindo 

Gerb. Pirmininke, 

2011 m. balandžio 18 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 

taisyklių 37 straipsnio 2 dalį prašydamas pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio 

vystymo paramos programa (toliau – pasiūlymas), teisinio pagrindo keitimo, t. y. SESV 

43 straipsnio 2 dalies, 74 straipsnio, 77 straipsnio 2 dalies, 91 straipsnio 1 dalies, 

100 straipsnio 2 dalies, 173 straipsnio 3 dalies, 175 ir 188 straipsnių, 192 straipsnio 1 dalies, 

194 straipsnio 2 dalies ir 195 straipsnio 2 dalies keitimą į SESV 43 straipsnio 2 dalį, 

91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 175 ir 188 straipsnius, 

192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį ir 195 straipsnio 2 dalį. Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komiteto pateiktuose pakeitimuose prie siūlomų teisinių 

pagrindų pridedamos SESV 165 straipsnio 4 dalis ir 166 straipsnio 4 dalis. 

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2011 m. gegužės 24 d. posėdyje. 

I. Aplinkybės 

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Komisija pateikė šį pasiūlymą kaip tolesnę priemonę, atsižvelgdama į 

savo 2007 m. spalio mėn. komunikatą dėl integruotos jūrų politikos (vadinamąją Mėlynąją 
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knygą)1 ir į 2009 m. spalio 15 d. ES integruotos jūrų politikos įgyvendinimo pažangos 

ataskaitą2, taip pat kaip atsaką į Tarybos 2009 m. lapkričio 16 d. išvadas, kuriose Komisija 

raginama pateikti reikiamus pasiūlymus dėl integruotos jūrų politikos veiksmų finansavimo 

pagal galiojančią finansinę perspektyvą, kad jie įsigaliotų iki 2011 m.  

 

Integruota jūrų politika (IJP) skatina tarpsektorinį požiūrį į jūrų valdymą. Ja siekiama 

nustatyti visų ES politikos krypčių, susijusių su vandenynais, jūromis, pakrančių regionais ir 

jūrų sektoriais (t. y. aplinkos, jūrų transporto, energetikos, mokslinių tyrimų, pramonės, 

žuvininkystės ir regioninės politikos) sąveiką.   

 

Kartu su Mėlynąja knyga pateiktame veiksmų plane nurodomos kelios priemonės, kurių 

Komisija siūlo imtis pradedant įgyvendinti naują integruotą Sąjungos jūrų politiką. Iki 2010 

m. pabaigos IJP priemonės buvo finansuojamos remiantis vien tik Finansinio reglamento 49 

straipsnio 6 dalies a ir b punktais ir jo įgyvendinimo taisyklių 42 straipsniu, kuriuose 

numatytas bandomųjų schemų ir parengiamųjų projektų finansavimas. Vis dėlto šis 

sprendimas buvo laikinas ir būtina skirti tolesnę finansinę paramą šioms priemonėms 

finansuoti per likusį dabartinės finansinės perspektyvos laikotarpį (2011 m.–2013 m.).  

 

Taigi, šio pasiūlymo tikslas yra suteikti reikiamą finansavimą tolesnei IJP plėtrai ir 

įgyvendinimui bei nustatyti stabilią finansinę programą, skirtą 2011-2013 m. laikotarpiui, jai 

skiriant atitinkamą finansinį paketą.  

 

Parlamentas savo 2010 m. spalio 21 d. rezoliucijoje „Integruota jūrų politika. Padarytos 

pažangos vertinimas ir nauji uždaviniai“ (2010/2040(INI)) pritarė „Komisijos pareikštam 

ketinimui IJP finansavimui per ateinančius dvejus metus skirti 50 mln. eurų, siekiant plėtoti 

ankstesnius projektus politikos, valdymo, tvarumo ir priežiūros srityse“.  

 

II. Komisijos siūlomi teisiniai pagrindai 

 

Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume nurodoma, kad Sąjungos integruota jūrų 

politika neturi aiškaus teisinio pagrindo Sutartyje. Tačiau IJP aprėpia daugelį ES sektorių 

politikų, susijusių su jūromis ir pakrantėmis. Taigi, siūlomas teisinis pagrindas aprėpia SESV 

43 straipsnio 2 dalį, 74 straipsnį, 77 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 

dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 175 ir 188 straipsnius, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį ir 

195 straipsnio 2 dalį, kuriuose įtvirtintos šios nuostatos:  

 

„43 straipsnio 2 dalis 

 

2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 

pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 dalyje 

numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia 

bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.“ 

 

 

„74 straipsnis  

                                                 
1 COM(2007) 575. 
2 COM(2009) 540. 
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Taryba patvirtina priemones, kad būtų užtikrintas valstybių narių atitinkamų padalinių, taip 

pat šių padalinių ir Komisijos administracinis bendradarbiavimas šioje antraštinėje dalyje 

numatytose srityse. Ji sprendžia remdamasi Komisijos pasiūlymu, atsižvelgdama į 76 

straipsnį ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.“ 

 

„77 straipsnio 2 dalis 

 

2. Taikant 1 dalį, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, patvirtina priemones dėl:  

a) vizų ir kitų leidimų trumpam apsigyventi šalyje bendros politikos;  

b) išorės sienas kertantiems asmenims taikomos kontrolės;  

c) sąlygų, kuriomis trečiųjų šalių piliečiai trumpą laiką gali laisvai keliauti Sąjungoje;  

d) bet kurios priemonės, būtinos laipsniškai sukurti integruotą išorės sienų valdymo sistemą;  

e) siekio užtikrinti, kad nebūtų jokios asmenų, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kontrolės jiems 

kertant vidaus sienas.“ 

 

„91 straipsnio 1 dalis  
 

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;  

c) priemones transporto saugumui gerinti;  

d) kitas atitinkamas nuostatas.“ 

 

„100 straipsnio 2 dalis 

 

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.“ 

 

„173 straipsnio 3 dalis 

 

1. Sąjunga ir valstybės narės užtikrina, kad būtų sudarytos Sąjungos pramonės 

konkurencingumui reikalingos sąlygos.  

Tuo tikslu pagal atvirų ir konkurencingų rinkų sistemą jų veikla yra siekiama:  

– spartinti pramonės prisitaikymą prie struktūrinių pokyčių;  

– skatinti palankios aplinkos, įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, iniciatyvai ir plėtrai visoje 

Sąjungoje kūrimą;  

– skatinti aplinkos, palankios įmonėms bendradarbiauti, kūrimą;  

– siekti geriau panaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politikos 

sukuriamą pramonės potencialą.  

 

2. ....  
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3. Sąjunga 1 dalyje išdėstytų tikslų padeda siekti vykdydama savo politikos kryptis ir veiklą 

pagal kitas Sutarčių nuostatas. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, gali 

nuspręsti dėl konkrečių priemonių, remiančių valstybių narių veiklą, kuria siekiama 1 dalyje 

išdėstytų tikslų, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą.  

 

Ši antraštinė dalis nesuteikia Sąjungai pagrindo imtis kokių nors priemonių, galinčių iškreipti 

konkurenciją arba turinčių mokesčių nuostatų ar nuostatų, susijusių su pagal sutartį 

dirbančių asmenų teisėmis ir interesais.“ 

 

„175 straipsnis  
 

Valstybės narės savo ekonominę politiką vykdo ir ją koordinuoja taip, kad būtų siekiama ir 

174 straipsnyje1 išdėstytų tikslų. Nustatant bei įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis ir 

veiksmus bei kuriant vidaus rinką atsižvelgiama į 174 straipsnyje išdėstytus tikslus ir 

prisidedama prie jų siekimo. Sąjungai siekti šių tikslų padeda ir veikla, kurios ji imasi 

panaudodama struktūrinius fondus (Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo 

Orientavimo skyrių, Europos socialinį fondą, Europos regioninės plėtros fondą), Europos 

investicijų banką ir kitus esamus finansinius instrumentus.  

 

Komisija kas treji metai pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui bei Regionų komitetui pranešimą apie ekonominės, socialinės ir teritorinės 

sanglaudos linkme pasiektą pažangą ir apie tai, kaip įvairios šiame straipsnyje numatytos 

priemonės padėjo jos siekti. Prireikus prie šio pranešimo pridedami atitinkami pasiūlymai.  

 

Jei pasirodytų, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, nesusijusių su fondais ir nepakenkiančių 

priemonėms, kurių yra imtasi kitų Sąjungos politikos sričių sistemoje, tokių veiksmų Europos 

Parlamentas ir Taryba gali imtis spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 

pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.“ 

 

„188 straipsnis  
 

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, priima 187 straipsnyje2 nurodytas nuostatas.  

 

                                                 
1 174 straipsnis  

Kad skatintų visokeriopą darnią plėtrą, Sąjunga plėtoja ir vykdo savo veiklą, padedančią stiprinti jos 

ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.  

Sąjunga ypač siekia mažinti regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 

atsilikimą.  

Šiuo požiūriu ypatingas dėmesys skiriamas kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo laikotarpio vietovėms bei 

didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms, pavyzdžiui, labai retai 

apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams bei salų, pasienio ir kalnuotoms vietovėms.  
2 187 straipsnis  

Sąjunga gali kurti bendras įmones ar kokias nors kitas struktūras, reikalingas Sąjungos mokslinių tyrimų, 

technologijų plėtros ir demonstravimo programoms veiksmingai vykdyti.  
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183, 184 ir 185 straipsniuose1 nurodytas nuostatas Europos Parlamentas ir Taryba priima 

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetu. Papildomoms programoms priimti reikalingas suinteresuotų valstybių narių 

sutikimas.“ 

 

„192 straipsnio 1 dalis 

 

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 straipsnyje2 nurodyti tikslai.“ 

                                                 
1 183 straipsnis  

Daugiametei pamatinei programai įgyvendinti Sąjunga:  

– nustato įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo taisykles;  

– patvirtina mokslinių tyrimų rezultatų skleidimą reglamentuojančias taisykles.  

184 straipsnis  

Įgyvendinant daugiametę pamatinę programą gali būti priimami sprendimai dėl papildomų programų, kuriose 

dalyvauja tik tam tikros valstybės narės, jas finansuojančios atsižvelgiant į galimą Sąjungos dalyvavimą.  

Sąjunga priima papildomoms programoms taikytinas taisykles, svarbiausia, reglamentuojančias žinių skleidimą 

ir prieinamumą kitoms valstybėms narėms. 

185 straipsnis  

Įgyvendindama daugiametę pamatinę programą, Sąjunga, susitarusi su suinteresuotomis valstybėmis narėmis, 

gali nuspręsti dalyvauti mokslinių tyrimų ir plėtros programose, kurių imasi kelios valstybės narės, taip pat 

dalyvauti toms programoms vykdyti sukurtose struktūrose.  
2 191 straipsnis   

1. Sąjungos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų:  

– išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę;  

– saugoti žmonių sveikatą;  

– apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos iš teklius;  

– remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, visų 

pirma kovai su klimato kaita.  

2. Sąjungos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio atsižvelgiant į skirtingų Sąjungos regionų būklės 

įvairovę. Ši politika yra grindžiama atsargumo principu bei principais, kad reikia imtis prevencinių veiksmų, kad 

žala aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlygina teršėjas.  

Šiuo požiūriu aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančios derinimo priemonės prireikus apima ir apsaugos 

sąlygą, leidžiančią valstybėms narėms dėl neekonominių aplinkos priežasčių imtis laikinų priemonių, kartu 

taikant joms Sąjungos kontrolės tvarką. 

3. Rengdama savo aplinkos politiką, Sąjunga atsižvelgia į:  

– turimus mokslo ir techninius duomenis;  

– aplinkos sąlygas įvairiuose Sąjungos regionuose;  

– galimą veiklos arba neveikimo naudą ir išlaidas;  

– visos Sąjungos ekonominę bei socialinę plėtrą ir darnią jos regionų plėtrą.  

4. Atitinkamose savo kompetencijos srityse Sąjunga ir valstybės narės bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis ir 

kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis. Sąjungos bendradarbiavimo priemonės gali būti Sąjungos ir 

atitinkamų trečiųjų šalių susitarimų dalyku.  
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„194 straipsnio 2 dalis 

 

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 

formų plėtojimą; taip pat  

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. 

 

„195 straipsnio 2 dalis  
 

1. Sąjunga papildo valstybių narių veiksmus turizmo sektoriuje, ypač skatindama Sąjungos 

įmonių konkurencingumą šiame sektoriuje.  

Šiuo tikslu Sąjunga savo veiksmais siekia:  

a) skatinti įmonių plėtrai palankios aplinkos šiame sektoriuje sukūrimą;  

b) remti valstybių narių bendradarbiavimą, ypač keičiantis gera praktika.  

 

2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, patvirtina 

konkrečias priemones veiksmams valstybėse narėse papildyti, kad būtų pasiekti šiame 

straipsnyje nurodyti tikslai, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 

suderinimą.“ 

 

III. Teisingumo Teismo pozicija 

 

Sąjungos priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais 

veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, atliekama, visų pirma dėl priemonės tikslo ir 

turinio.  

 

Iš esmės, priemonė turėtų būti grindžiama tik vienu teisiniu pagrindu. Jei išnagrinėjus 

Sąjungos priemonės tikslą ir turinį paaiškėja, kad ja siekiama dvejopo tikslo arba kad ją 

sudaro du komponentai, priklausantys skirtingų pagrindų taikymo sritims, ir vieną iš kurių 

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

teisės aktas turi būti grindžiamas vienu pagrindu – tuo, kurio reikia pagrindiniam arba 

                                                                                                                                                         
Pirmesnė pastraipa nepažeidžia valstybių narių kompetencijos vesti derybas tarptautinėse institucijose ir 

sudaryti tarptautinius susitarimus.  
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svarbiausiam tikslui ar komponentui1. 

 

Tačiau jeigu išimties tvarka nustatoma, kad minėtąja priemone tuo pat metu siekiama keleto 

tikslų arba ją sudaro keletas neatsiejamai susijusių komponentų, kurių nei vienas nėra šalutinis 

ir netiesioginis vienas kito atžvilgiu, tokia priemonė turės būti grindžiama įvairiais derančiais 

teisiniais pagrindais2. 

 

IV. Siūlomų teisinių pagrindų analizė 

 

Pasiūlymo pirmoje konstatuojamojoje dalyje primenama, kad svarbiausias IJP tikslas yra „(...) 

integruoto, nuoseklaus ir bendro sprendimų dėl vandenynų, jūrų, pakrančių regionų ir jūrų 

sektorių priėmimo proceso plėtra ir įgyvendinimas“.  

 

Siekiant šio tikslo būtina tolesnė Sąjungos finansinė parama. Pasiūlymu siekiama užtikrinti 

tinkamą finansinę paramą, skirtą IJP tolesnio vystymo ir įgyvendinimo priemonėms paremti.   

 

Pasiūlymo 2 ir 3 straipsniuose nustatomi bendrieji ir specialieji tikslai, kurių turi būti siekiama 

įgyvendinant programą, skirtą IJP tolesnio vystymo ir įgyvendinimo priemonėms paremti.  

 

Pasiūlymo 4 ir 5 straipsniuose nustatomos taisyklės, susijusios su reikalavimus 

atitinkančiomis priemonėmis, kurioms galima skirti finansinę paramą, ir su finansinės 

intervencijos tipais. 6 straipsnyje išvardijami finansinės paramos gavėjai. Tolesnės pasiūlymo 

nuostatos, inter alia, susijusios su įgyvendinimo tvarka, biudžeto ištekliais ir pagal šią 

programą finansuojamų priemonių stebėsena ir vertinimu. 

 

Siūloma nemažai teisinių pagrindų.  Siekiant nuspręsti, ar toks daugelio teisinių pagrindų 

derinys tinkamas, turi būti išimties tvarka nustatyta, kad minėtąja priemone tuo pat metu 

siekiama keleto tikslų arba ją sudaro keletas neatsiejamai susijusių komponentų, kurių nei 

vienas nėra šalutinis ir netiesioginis vienas kito atžvilgiu. Be to, teisėkūros procedūros, kurios 

turi būti taikomos priemonėms pagal kiekvieną iš daugialypį teisinį pagrindą sudarančių 

Sutarties nuostatų patvirtinti, neturėtų prieštarauti vienai kitai. 

 

SESV 43 straipsnio 2 dalis priklauso III antraštinei daliai „Žemės ūkis ir žuvininkystė“. Pagal 

šią antraštinę dalį numatytos pagal įprastą teisėkūros procedūrą tvirtinamos priemonės, 

siekiant įgyvendinti Sąjungos bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politiką (SESV 38–40 

straipsniai). Pasiūlymo 2 straipsnio b punkte ir 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vienas iš 

bendrų tikslų yra skatinti tausų jūrų bei pakrančių išteklių naudojimą. Taigi atrodo, kad SESV 

43 straipsnio 2 dalis galėtų būti tinkamas teisinis pagrindas kalbant apie priemones, kuriomis 

siekiama šio tikslo.    

 

SESV 74 straipsnis ir 77 straipsnio 2 dalis susiję su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve. 

SESV 74 straipsnyje numatyta Tarybos teisė patvirtinti priemones, kad būtų užtikrintas 

valstybių narių atitinkamų padalinių administracinis bendradarbiavimas šioje Sutarties 

antraštinėje dalyje numatytose srityse. Šios priemonės patvirtinamos pagal konsultavimosi 

procedūrą. 77 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pagal įprastą teisėkūros procedūrą 

                                                 
1 Byla C-91/05 Komisija prieš Tarybą [2008] Rink. I- 3651. 
2 Byla C-338/05 Komisija prieš Tarybą [2004] Rink. I- 4829.  
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patvirtinamos priemonės, susijusios su bendra visų, pasienio kontrolės ir prieglobsčio politika. 

Atsižvelgiant į  tai, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: i) formuojant integruotą jūrų 

politiką nenumatyta jokios veiklos pagal šiuos konkrečius straipsnius; ii) dėl kai kurių 

valstybių narių turimų atsisakymo galimybių su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve 

susijusiais klausimais gali būti sudėtinga įgyvendinti programą ir teisiniu bei loginiu požiūriu 

būtų iš esmės neįmanoma  suderinti teisinius pagrindus, pagal kuriuos reikalaujama, kad 

dalyvautų visos valstybės narės, su teisiniais pagrindais, pagal kuriuos valstybėms narėms 

leidžiama pasirinkti arba atsisakyti dalyvauti; iii) pagal SESV 74 straipsnį numatyta speciali 

teisėkūros procedūra, kuri nesuderinama su procedūra, numatyta pagal kitus teisinius 

pagrindus1. Taigi daroma išvada, kad nei SESV 74 straipsnis, nei 77 straipsnio 2 dalis šiuo 

atveju nėra tinkami teisiniai pagrindai. 

 

SESV 91 straipsnio 1 dalis ir 100 straipsnio 2 dalis priklauso VI antraštinei daliai, susijusiai 

su transporto politika. 91 straipsnyje numatyta, kad teisėkūros institucijos nustato bendras 

taisykles, taikomas tarptautiniam transportui, vykstančiam į valstybės narės teritoriją ar iš jos 

arba vykstančiam per vienos ar keleto valstybių narių teritoriją, ir tinkamas priemones 

transporto saugumui užtikrinti. 100 straipsnio 2 dalyje kalbama apie „atitinkamas jūrų ir oro 

transporto nuostatas“. Nors pasiūlymo 2 ir 3 straipsniuose konkrečiai neminimas jūrų 

transportas ir pasiūlyme nėra konkrečių nuorodų, susijusių su jūrų transportu, vis dėlto juo 

reglamentuojami integruoto jūrų valdymo klausimai ir gali būti taikomos tarpsektorinės jūrų 

valdymo srities priemonės. Pasiūlymo tikslai aprėpia abu šiuos aspektus. 

 

SESV 173 straipsnio 3 dalyje numatytos priemonės, susijusios su Sąjungos pramonės 

konkurencingumu. Nurodomos konkrečios priemonės, kuriomis siekiama, inter alia, spartinti 

pramonės prisitaikymą prie struktūrinių pokyčių, skatinti palankios aplinkos, įmonių, ypač 

mažųjų ir vidutinių, iniciatyvai ir plėtrai visoje Sąjungoje kūrimą ir skatinti aplinkos, 

palankios įmonėms bendradarbiauti, kūrimą. Reikėtų pažymėti, kad pasiūlymo tikslas atitinka 

šias nuostatas, ypač turint omenyje tikslą paremti bendrą politikos formavimą ir skatinti tvarų 

ekonomikos augimą, naujovių diegimą ir užimtumą jūrų sektoriuose. Taigi tai turėtų būti 

laikoma vienu svarbiausiu pasiūlymo tikslų.  

 

SESV 175 straipsnis priklauso XVIII antraštinei daliai „Ekonominė, socialinė ir teritorinė 

sanglauda“. Pagal šį straipsnį leidžiama patvirtinti priemones pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, jei pasirodytų, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, nesusijusių su jau sukurtais 

struktūriniais fondais. Šiais veiksmais turėtų būti siekiama mažinti įvairių valstybių narių 

regionų plėtros lygio skirtumus.  

 

Pasiūlyme pabrėžiama, kad būtina skatinti naujovių diegimą ir užimtumą jūrų sektoriuose ir 

pakrančių regionuose (2 straipsnio c punktas), lengvinti keitimąsi gerąja patirtimi ir steigti 

tarpsektorinio bendradarbiavimo platformas ir tinklus (3 straipsnio 1 dalies d punktas), o tai 

gali padėti mažinti plėtros lygio skirtumus jūrų sektoriuje. Be to, komiteto pateiktame 

pakeitime (14 pakeitimas) nurodoma, kad pagrindinis pasiūlymo tikslas – „maksimaliai 

padidinti ES pakrančių, salų ir atokiausių regionų tvarų vystymąsi, ekonominį augimą ir 

socialinę sanglaudą vykdant nuoseklias ir koordinuotas su jūrų reikalais susijusias politikos 

priemones ir atitinkamą tarptautinį bendradarbiavimą“.  

 

                                                 
1 Byla C-178/05 Komisija prie� Parlamentą ir Tarybą [2006] Rink. I-107. 
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SESV 192 straipsnio 1 dalyje leidžiama pagal įprastą teisėkūros procedūrą imtis priemonių, 

kad būtų pasiekti 191 straipsnyje nurodyti Sąjungos politikos tikslai, susiję su siekiu išlaikyti, 

saugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius. 

Pasiūlyme pateikiama nemažai nuorodų, susijusių su siekiu skatinti tausų jūrų bei pakrančių 

išteklių naudojimą ir nustatyti poveikį jūrų aplinkai turinčios žmonių veiklos tvarumo ribas 

(2 straipsnio c ir d punktai). Be to, pasiūlyme kalbama apie jūrų erdvės planavimą ir 

integruotą pakrančių zonų valdymą; abu šie dalykai yra ekosistemomis grindžiamo jūrų 

rajonų ir pakrančių regionų valdymo ir darnaus vystymosi priemonė. 

 

SESV 194 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pagal įprastą teisėkūros procedūrą gali būti 

priimamos priemonės Sąjungos energetikos politikos srityje. 194 straipsnio 1 dalyje kalbama 

apie energijos taupymą, naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimą ir energetikos 

tinklų sujungimą. Komiteto pateiktuose pakeitimuose prie bendrų pasiūlymo tikslų 

pridedamas su energetika susijęs tikslas. Be to, 2 straipsnyje pabrėžiama, kad būtina skatinti 

tausų jūrų bei pakrančių išteklių naudojimą.  

 

Galiausiai, SESV 195 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamos Sąjungos priemonės, skirtos 

turizmo sektoriaus veiksmams valstybėse narėse papildyti, sukuriant įmonių plėtrai palankią 

aplinką šiame sektoriuje ir remiant valstybių narių bendradarbiavimą, ypač keičiantis gera 

praktika. Reikėtų pažymėti, kad įgyvendinant programos tikslus bus prisidedama prie 

Sąjungos veiksmų šioje srityje vykdymo.  

2011. m. gegužės 24 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, nariams balsavus 

vienbalsiai1, jums rekomenduoti, kad Komisijos pasiūlymo, kuriuo sukuriama integruotos jūrų 

politikos tolesnio vystymo paramos programa, teisinis pagrindas turėtų būti SESV 43 

straipsnio 2 dalis, 91 straipsnio 1 dalis, 100 straipsnio 2 dalis, 173 straipsnio 3 dalis, 175 ir 

188 straipsniai, 192 straipsnio 1 dalis, 194 straipsnio 2 dalis ir 195 straipsnio 2 dalis ir kad . 

SESV 74 straipsnis ir 77 straipsnio 2 dalis šiuo atveju nėra tinkami teisiniai pagrindai. 

 

Pagarbiai, 

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne 

 

                                                 
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: pirmininkas Klaus-Heiner Lehne, pirmininko pavaduotojas Luigi Berlinguer, 

pirmininko pavaduotojas Raffaele Baldassarre, pirmininko pavaduotoja Evelyn Regner, pirmininko pavaduotojas 

Sebastian Valentin Bodu, pranešėja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Françoise Castex, 

Christian Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 

Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, 

Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka ir Pablo Arias Echeverría (pagal Darbo 

tvarkos taisyklių 187 straipsnio 2 dalį).  


