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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl negriežtųjų teisinių priemonių panaudojimo institucinės ir teisinės reikšmės
(2007/2028(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 211, 230 ir 249 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą, taip pat į Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto 
nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi Van Gend en Loos byloje Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutartis „yra daugiau nei susitarimas, kuriuo paprasčiausiai sukuriami abipusiai 
įsipareigojimai tarp Sutartį sudarančių šalių. ... Bendrija sudaro naują tarptautinės teisės 
teisinę tvarką, kurios naudai valstybės apribojo, nors ir nustatytose srityse, savo ir 
subjektų, kurie sudaro ne tik valstybes nares, bet taip pat jų piliečius, suverenumo teises. 
..., todėl Bendrijos teisė ne tik įveda įsipareigojimus, bet taip pat numato suteikti jiems 
teises, kurios tampa jų teisinio paveldo dalimi. Šios teisės kyla ne tik ten, kur jos aiškiai 
suteikiamos Sutartimi, bet taip pat dėl įsipareigojimų, kurie aiškiai apibrėžtu būdu 
Sutartimi priskiriami ir pavieniams asmenims, ir valstybėms narėms, ir Bendrijos 
institucijoms“1; 

B. kadangi Bendrijos teisė gali būti atskiriama nuo tarptautinės viešosios teisės dėl to, kad ji 
privaloma ne tik valstybėms, bet ir pavieniams asmenims, kurie pagal ją įgyja teisiškai 
vykdytinas teises, ir apima institucijų sistemą, įskaitant Europos Parlamentą, kurį 
tiesiogiai renka Sąjungos piliečiai. Be to, Europos Sąjungos teisinė tvarka paremta 
demokratija ir teisės viršenybe, kaip aiškiai išdėstyta ES sutarties preambulėje; 

C. kadangi ES institucijos gali veikti tik pagal teisėtumo principus, kitaip tariant, kur teisinis 
pagrindas suteikia kompetenciją, ir atsižvelgdamos į jų nustatytus įgaliojimus, o siekiant 
užtikrinti, kad jos taip darytų, įsteigtas Europos Sąjungos Teismas;

D. kadangi ten, kur Bendrija turi teisinę kompetenciją, tinkamas būdas veikti yra per 
Sąjungos demokratinių institucijų, Parlamento ir Tarybos, teisės aktų priėmimą. Tik kai 
teisės aktai priimami naudojant tinkamas institucines procedūras, gali būti užtikrintas 
teisinis tikrumas ir pagarba pamatiniams teisės principams. Be to, tai kelia pagarbą 
institucinei pusiausvyrai, puoselėjamai Sutartyje, ir sudaro sąlygas atvirai priimti 
sprendimus;

E. kadangi tais atvejais, kai Bendrija turi kompetenciją priimti teisės aktus, neleidžiama 
apskritai naudoti „švelniosios teisės“ arba „elgesio taisyklių, išdėstytų priemonėse, kurios 

  
1 Byla 26/62 Van Gend & Loos [1963] ECR 1.
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iš esmės neturi teisinės privalomumo galios, kurios vis dėlto gali turėti tam tikrų 
netiesioginių teisinių padarinių, kuriomis siekiama ir kurios gali sukelti praktinius 
padarinius“1, istoriškai buvo taikomos užpildyti oficialios teisėkūros kompetencijos 
spragas ir/arba papildyti įgyvendinimo būdus ir iš esmės yra tarptautinės viešosios teisės 
požymis.;

F. kadangi negriežtosios teisinės priemonės yra teisėtos, kai jos aiškiai numatytos Sutartyje, 
jei jos nėra naudojamos kaip teisės aktų pakaitalas, kai Bendrija turi teisėkūros galias, 
kadangi tai pažeistų suteiktų galių principą; kadangi tą patį a fortiori galima pasakyti apie 
Komisijos komunikatus, kuriais siekiama aiškinti Bendrijos teisėkūrą; kadangi 
parengiamosios priemonės, tokios kaip žaliosios ir baltosios knygos, taip pat yra 
švelniosios teisės teisėto naudojimo atvejai, panašūs į Komisijos paskelbtus pranešimus ir 
gaires, kuriais siekiama paaiškinti, kaip ji taiko konkurencijos ir valstybinės pagalbos 
politikos priemones;

G. kadangi atviras koordinavimo metodas gali padėti skatinti įgyvendinti vidaus rinkos 
tikslus, tačiau, deja, Parlamentas ir Teisingumo Teismas mažai į tai įsitraukia;

H. kadangi EB sutarties 211 straipsnyje numatyta, kad „Siekdama, kad bendroji rinka 
tinkamai veiktų ir plėtotųsi, Komisija rengia rekomendacijas ... šioje Sutartyje aptariamais 
klausimais, kai to aiškiai reikalauja Sutartis arba kai Komisija mano, kad to reikia“, tačiau 
pagal 249 straipsnio penktą dalį rekomendacijos neturi privalomosios galios, o Teismas 
nustatė, kad tai yra „priemonės, kuriomis net asmenų, kurioms jos skiriamos, atžvilgiu 
nenumatoma sukelti privalomų padarinių“2, ir straipsnyje užkertamas kelias 
rekomendacijas pripažinti negaliojančiomis, nes jos neprivalomos;

I. kadangi nepaisant to Teismas nusprendė, kad tokie aktai „negali ... būti laikomi 
neturinčiais jokio teisinio poveikio. Nacionaliniai teismai, spręsdami jiems pateiktus 
ginčus, įpareigoti atsižvelgti į rekomendacijas, ypač kur jos palengvina nacionalinių 
priemonių, priimtų, siekiant jas įgyvendinti, arba kur jos skirtos papildyti privalomas 
Bendrijos nuostatas, išaiškinimą“3;

J. kadangi Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-33 straipsnyje yra panašios nuostatos kaip 
EB sutarties 211 straipsnyje, papildomai nurodant, kad „Svarstydami įstatymo galią 
turinčio akto projektą, Europos Parlamentas ir Taryba atitinkamose srityse nepriima pagal 
atitinkamą procedūrą nenumatytų aktų“;

K. kadangi 2005 m., vadovaudamasi EB sutarties 211 straipsniu, Komisija priėmė 
rekomendaciją dėl tarptautinio autorių teisių administravimo teisėtų internetu teikiamų 
muzikos paslaugų srityje, kuri apibūdinama kaip „negriežtosios teisės priemonė ..., 

  
1 Linda Senden, Negriežtoji teisė, savireguliavimas ir bendras reguliavimas. Kur jų sąlyčio taškai? (angl.: Soft 
Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?), EJCL, 9 tomas, 2005 1 1.
2 Grimaldi, 16 punktas.
3 Grimaldi, 18 punktas.
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sukurta siekiant suteikti galimybę rinkai vystytis reikiama kryptimi“ ir neva skirta 
detalizuoti turimas direktyvas dėl autorių teisių informacinėje visuomenėje1, taip pat dėl 
nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms2, ir kadangi 
Komisijos pagrindinis tikslas yra paskatinti licencijavimą daugelyje teritorijų ir 
rekomenduojama, kaip jis turėtų būti reglamentuojamas, Komisija įgyvendina tam tikros 
politikos versijas;

L. kadangi Komisija jau nagrinėjo ir, kaip atrodo, dar svarsto galimybę veikti vadovaujantis 
rekomendacija kitose srityse, kuriose ji turi teisinę kompetenciją, įskaitant autorių teisių 
rinkliavų ir auditorių teisinės atsakomybės apribojimo reguliavimą;

M. kadangi sutarčių teisės projektas vis dar priskiriamas švelniajai teisei;

N. kadangi tais atvejais, kai Bendrija turi teisėkūros kompetenciją, tačiau trūksta politinės 
valios priimti teisės aktus, naudojant švelniąją teisę gali būti apeinamas kitų 
(demokratinių) priemonių veikimas, pažeidžiami demokratijos ir teisėtumo principai ir 
Komisija gali būti priversta veikti ultra vires;

O. kadangi švelnioji teisė taip pat prisideda prie tolimosios biurokratijos –visada 
pasirengusios susitarti su piliečiais dėl nematomų galingų interesų – sampratos 
visuomenėje formavimo ir tai gali sukelti teisėtų lūkesčių trečiosioms šalims (pvz., 
vartotojams), kurios, esant teisiškai nepalankiems teisiniams aktams, po to praras 
galimybę apsiginti teisme;

P. kadangi nereikėtų suardyti geresnės teisėkūros darbotvarkės, siekiant iš esmės sudaryti 
Bendrijos vykdomajai valdžiai sąlygas reglamentuoti negriežtosiomis teisinėmis 
priemonėmis ir taip iš esmės pakenkti Bendrijos teisinei tvarkai, panaikinant 
demokratiškai išrinkto Parlamento dalyvavimą ir Teisingumo Teismo teisinį įvertinimą ir 
atimant iš piliečių teisines priemones;

Q. kadangi nenustatyta konsultavimosi su Parlamentu procedūra dėl negriežtųjų teisinių
priemonių, tokių kaip rekomendacijos ir aiškinamieji komunikatai, naudojimo,

1. mano, kad Bendrijos atveju negriežtosios teisinės priemonės per dažnai būna 
dviprasmiškos ir neveiksmingos ir gali turėti žalingą poveikį Bendrijos teisėkūrai ir 
institucinei pusiausvyrai, todėl jas reikėtų atsargiai naudoti net tada, kai jos numatytos 
Sutartyje ;

2. apgailestauja dėl tų atvejų, kai Komisija naudoja švelniąją teisę kaip teisėkūros pakaitalą 
arba kai Teisingumo Teismo teisminė praktika išplečiama, panaudojant ją neleistinoje 
srityje;

3. ragina institucijas vadovautis Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-33 straipsnio 

  
1 Direktyva 2001/29/EB (OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
2 Direktyva 92/100/EEB (OL L 346, 1992 11 27, p. 61) su pakeitimais.
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nuostatomis ir susilaikyti nuo negriežtųjų teisinių priemonių priėmimo, jei yra svarstomi 
teisės aktų projektai;

4. ragina Komisiją prieš pateikiant pasiūlymą dėl kokios nors su bendru reguliavimu ar 
savireguliavimu susijusios priemonės itin įdėmiai apsvarstyti galimą jos poveikį 
vartotojams ir galimus jų teisių gynimo būdus;

5. pažymi, kad kadangi Komisija turi teisę pasinaudoti dar nepriimtomis teisinėmis 
priemonėmis, nereikėtų piktnaudžiauti pasirengimo teisės aktų leidybai procesu ir jį 
vilkinti; tokiose srityse kaip sutarčių teisės projektas būtina numatyti punktą, kai Komisija 
sprendžia, ar pasinaudoti savo iniciatyvos teise ir kokiu teisiniu pagrindu tai turi būti 
daroma;

6. ragina Komisiją pasikonsultuoti su Parlamentu dėl to, kaip su juo turėtų būti 
konsultuojamasi prieš Komisijai priimant negriežtąsias teisines priemones, siekiant 
sudaryti sąlygas šias priemones kruopščiai išnagrinėti, kad būtų išvengta bet kokio 
netinkamo vykdomosios valdžios galių naudojimo;

7. paveda Parlamento pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių 
narių parlamentams.
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