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Teismo interneto svetainėje http://curia.europa.eu/ ir Europos Sąjungos teisės interneto svetainėje
http://eur-lex.europa.eu/.
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ŽEMĖS ŪKIS
2014 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas
byloje UAB „Baltlanta“ prieš Lietuvos valstybę
(C-410/13)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Struktūriniai fondai – Ekonominė, socialinė ir
teritorinė sanglauda – Reglamentas (EB) Nr. 1260/1999 – 38 straipsnis – Reglamentas (EB) Nr. 2792/1999 –
19 straipsnis – Žuvininkystė – Teisminis ginčas nacionaliniu lygmeniu – Valstybės narės pareiga imtis
būtinų priemonių, užtikrinančių sprendimo dėl paramos skyrimo tinkamą įgyvendinimą, pasibaigus ginčui
teisme
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
33. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama; 33.2. Bylos dėl paramos iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp UAB „Baltlanta“ ir Lietuvos valstybės dėl šios
bendrovės reikalavimo atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, kurią ji teigė patyrusi dėl prarastos galimybės gauti
finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
2007 m. kovo 9–30 d. paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal bendrojo programavimo dokumento
(BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ veiklos
sritį „Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui“, buvo pateiktos trys paraiškos, iš kurių vieną
pateikė UAB „Baltlanta“. 2007 m. kovo 15 d. UAB „Baltlanta“ pateikė paraišką dėl 8 000 000 LTL dydžio
finansinės paramos skyrimo, tačiau Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – Agentūra) atmetė paraišką dėl
projekto neatitikimo vienam iš tinkamumo kriterijų. Kitos dvi paraiškos taip pat buvo pripažintos
netinkamomis paramai gauti, todėl nepaskirta 8 000 000 LTL parama nuo 2007 m. rugpjūčio iki 2008 m.
birželio buvo paskirstyta pagal kitus kvietimus teiktoms paraiškoms (22–26 punktai).
Administracinių teismų sprendimais (teismo procesas vyko nuo 2007 m. iki 2012 m.) pripažinus, jog
minėtas tinkamumo kriterijus yra patenkinamas, Agentūra pakartotinai įvertino UAB „Baltlanta“ paraišką ir
pripažino, jog jos projektas yra tinkamas 8 000 000 LTL paramai pagal BPD priemonę gauti. Tačiau Žemės
ūkio ministerija 2013 m. sausio 17 d. raštu nurodė, jog UAB „Baltlanta“ paraiška negali būti toliau
administruojama, nes, pirma, paramos sutartys pagal BPD priemonę galėjo būti sudaromos iki 2008 m.
liepos 1 d., antra, išlaidų tinkamumo finansuoti iš BPD laikotarpis baigėsi 2009 m. birželio 30 d. ir, trečia,
projekto veikla / operacijos iki tos datos nebuvo apmokėtos BPD lėšomis ir nebuvo pripažintos
deklaruotinomis Europos Komisijai (toliau – ir Komisija) (27–30 punktai).
UAB „Baltlanta“ kreipėsi į teismą su skundu ir paprašė priteisti iš Lietuvos valstybės 8 000 000 LTL
turtinės ir 2 000 000 LTL neturtinės žalos atlyginimą. Ji nurodė, kad savo neveikimu Žemės ūkio ministerija
nepagrįstai sutrukdė jai pasinaudoti finansine parama. UAB „Baltlanta“ teigė, kad Žemės ūkio ministerija
laiku nesiėmė visų įmanomų priemonių, neinformavo Komisijos, kad pareiškėjos paraiškos tinkamumo skirti
paramą klausimas sprendžiamas teisme, nesudarė pagalbos schemos ir nenumatė lėšų rezervui, kol galutinai
bus išspręstas klausimas dėl paramos skyrimo (31 punktas).
Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti
Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
„1) Ar 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias
nuostatas dėl struktūrinių fondų (toliau – ir Reglamentas Nr. 1260/1999), 38 straipsnyje įtvirtintos nuostatos,
nustatančios valstybės narės pareigą informuoti Europos Komisiją apie administracinių ir teisminių procesų
eigą bei bendradarbiauti su Europos Komisija, turėtų būti aiškinamos kaip įpareigojančios valstybę narę
informuoti Europos Komisiją apie visus teisminius ginčus dėl įgyvendinančiosios, tarpinės,
vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų veiksmų arba neveikimo, susijusių su paraiškos vertinimu,
atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu?
2) Ar 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2792/1999, nustatančio išsamias
Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką (toliau – ir Reglamentas
Nr. 2792/1999) 19 straipsnis turėtų būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybę narę turėti sudarytas
pagalbos schemas bei numatyti lėšas, suderintas su Europos Komisija, tiems atvejams, kai teismuose yra
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nagrinėjami teisminiai ginčai dėl įgyvendinančiosios, tarpinės, vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų
veiksmų arba neveikimo, susijusių su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo
priėmimu ir projekto įgyvendinimu?
3) Ar 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimu patvirtintų Gairių dėl struktūrinių fondų paramos
(2000–2006 m.) teikimo pabaigos (toliau – ir Komisijos gairės) 6 ir 7 dalies nuostatos turi būti aiškinamos
kaip įpareigojančios valstybę narę informuoti Europos Komisiją apie visus teisminius ginčus dėl
įgyvendinančiosios, tarpinės, vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų veiksmų arba neveikimo, susijusių
su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, ir
spręsti, ar tokią operaciją reikėtų visai arba iš dalies iki galutinio termino atšaukti iš programos ir (arba)
pakeisti kita operacija ir t. t., ar tokią operaciją palikti programoje, ar imtis kitų veiksmų, užtikrinančių
sprendimo dėl paramos skyrimo tinkamą įgyvendinimą, pasibaigus teisminiams ginčams?
4) Ar tai, kad nagrinėjamoje byloje taikytinoje nacionalinėje teisėje nėra įtvirtinta konkrečių
nuostatų, kuriose būtų nustatytos atitinkamų valstybės valdžios institucijų funkcijos, kai vyksta teisminiai
ginčai dėl įgyvendinančiosios, tarpinės, vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų veiksmų arba neveikimo,
susijusių su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu ir projekto
įgyvendinimu, t. y. nėra nustatyta, kad atitinkamos valstybės valdžios institucijos turėtų pareigą informuoti
Europos Komisiją apie vykstančius teismo procesus bei imtis tam tikrų priemonių, kad paramai, dėl kurios
skyrimo vyksta ginčai, numatytos lėšos būtų rezervuotos iki tol, kol galutinai bus išspręstas klausimas dėl
paramos skyrimo, yra suderinama su Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnyje įtvirtinta valstybės narės
pareiga informuoti Europos Komisiją apie administracinių ir teisminių procesų eigą bei bendradarbiauti su
Europos Komisija, Reglamento Nr. 2792/1999 19 straipsniu ir Komisijos gairių 6 ir 7 dalies reikalavimais?“
(34 punktas).
Atsižvelgęs į tai, kad paraišką dėl finansinės paramos skyrimo UAB „Baltlanta“ teikė pagal
priemonę, patvirtintą po 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2369/2002 (toliau – ir
Reglamentas Nr. 2369/2002) įsigaliojimo, o šio reglamento 1 straipsnio 15 punktas iš dalies keičia
Reglamento Nr. 2792/1999 19 straipsnį, ESTT konstatavo, jog su Reglamento Nr. 2792/1999 19 straipsnio
išaiškinimu susijusius prejudicinius klausimus reikia nagrinėti atsižvelgiant į Reglamentu Nr. 2369/2002
padarytus šio straipsnio pakeitimus (35, 36 punktai). Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnio
1 dalies e punktą, Reglamento Nr. 2792/1999, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2369/2002, 19 straipsnį ir
Komisijos gairių 6 ir 7 dalis reikia aiškinti taip, kad pagal juos atitinkamos viešosios valdžios institucijos turi
pareigą informuoti Komisiją apie ginčą, teisme vykstantį dėl administracinio sprendimo, kaip antai
nagrinėjamo pagrindinėje byloje, susijusio su paraiškos dėl finansinės paramos skyrimo tinkamumu, ir imtis
būtinų priemonių, kad paramai, dėl kurios skyrimo vyksta šis ginčas, numatytos lėšos būtų rezervuotos, kol
galutinai bus išspręstas klausimas dėl paramos skyrimo (37 punktas).
Dėl viešosios valdžios institucijos pareigos informuoti Komisiją apie teisminius ginčus dėl
paramos skyrimo
Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, nepažeidžiant Komisijos
atsakomybės įgyvendinant Sąjungos bendrąjį biudžetą, valstybės narės visų pirma prisiima atsakomybę už
finansinę pagalbos kontrolę. Šiame straipsnyje pateikiamas neišsamus priemonių, kurių valstybės narės turi
imtis tam tikslui, sąrašas (38 punktas). Viena tokių priemonių įtvirtinta Reglamento Nr. 1260/1999
38 straipsnio 1 dalies e punkte, kuriame numatyta, kad valstybės narės užkerta kelią pažeidimams, nustato
juos ir taiso. Pagal galiojančias taisykles jos praneša apie juos Komisijai ir nuolat informuoja ją apie
administracinių ir teisminių procesų eigą (39 punktas). Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnio 1 dalies
e punktu siekiama apsaugoti Sąjungos bendrąjį biudžetą nuo bet kokio veiksmo ar neveikimo, dėl kurių jis
galėtų nukentėti (45 punktas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnio
1 dalies e punkte vartojamą „pažeidimo“ sąvoką reikia aiškinti kaip susijusią su bet kokiais veiksmais ar
neveikimu padarytu Sąjungos teisės pažeidimu, dėl kurio gali nukentėti Sąjungos bendrasis biudžetas
(49 punktas). Atsižvelgiant į tokią „pažeidimo“ apibrėžtį, Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnio 1 dalies
e punktą reikia aiškinti taip, kad juo valstybės narės įpareigojamos užkirsti kelią veiksmais ar neveikimu
daromiems Sąjungos teisės pažeidimams, dėl kurių gali nukentėti Sąjungos bendrasis biudžetas, nustatyti
juos ir taisyti, pranešti apie tokius pažeidimus Komisijai ir nuolat ją informuoti apie su jais susijusių
administracinių ir teisminių procesų eigą (50 punktas).
Spręsdamas dėl kokių veiksmų ar neveikimo gali nukentėti Sąjungos bendrasis biudžetas, Teismas
nagrinėjo Reglamento Nr. 1260/1999 9 straipsnio k punkte įtvirtintą „veiklos“ sąvoką. Reglamento
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Nr. 1260/1999 9 straipsnio k punkte „veiklos“ sąvoka apibrėžta kaip „bet kuris projektas ar bet kuri
priemonė, kurią įgyvendina galutiniai pagalbos gavėjai“. Taigi, tai, kad projektas ar priemonė yra
atitinkamos pagalbos dalis, yra sudedamasis šios sąvokos elementas (51 punktas). Pagal Reglamento
Nr. 1260/1999 30 straipsnio 1 dalį „[v]eiklos išlaidos tam tikrus fondų įnašui gauti nustatytus reikalavimus
atitinka tik tuo atveju, jeigu ši veikla yra tam tikros pagalbos dalis“. Iš šios nuostatos formuluotės matyti, kad
tik tokia „veikla“, kokia nurodyta šio reglamento 9 straipsnio k punkte, gali atitikti šių fondų įnašui gauti
nustatytus reikalavimus (52 punktas). Darytina išvada, kad Sąjungos bendrasis biudžetas gali nukentėti tik
dėl tokių pažeidimų, kurie susiję su „veikla“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 1260/1999
9 straipsnio k punktą (53 punktas). Todėl reikia išnagrinėti, ar toks projektas, kokį pateikė UAB „Baltlanta“
ir koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, patenka į sąvoką „veikla“, kaip ji suprantama pagal Reglamento
Nr. 1260/1999 9 straipsnio k punktą (54 punktas).
Pagal nacionalinėmis valdymo ir kontrolės sistemomis įtvirtintą tvarką būtent nacionalinės
kompetentingos institucijos turi įsitikinti, kad naudos gavėjas prisiima įsipareigojimus, suteikiančius jam
teisę gauti numatytą finansinę paramą (57 punktas). Šiuo tikslu nacionalinėms kompetentingoms
institucijoms leidžiama reikalauti, kad pareiškėjas, kurio projektui vykdyti skirta finansinė parama, tokį
įsipareigojimą prisiimtų prieš priskiriant šį projektą prie atitinkamos pagalbos (58 punktas). Būtent taip
galima traktuoti pagrindinėje byloje nagrinėjamą Lietuvos teisėje įtvirtintą tvarką, pagal kurią su
pareiškėjais, kuriems nuspręsta skirti paramą, sudaroma paramos sutartis (59 punktas). Darytina išvada, kad,
nesudarius tokios sutarties, projektas, kokį pateikė UAB „Baltlanta“, negali būti atitinkamos pagalbos dalis,
taigi jis negali būti laikomas „veikla“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 1260/1999 9 straipsnio
k punktą (60 punktas). Taigi, kadangi nebuvo padaryta jokio su „veikla“, kaip ji suprantama pagal
Reglamento Nr. 1260/1999 9 straipsnio k punktą, susijusio „pažeidimo“, pagrindinei bylai šio reglamento 38
straipsnio 1 dalies e punktas netaikytinas (61 punktas).
Dėl viešosios valdžios institucijos pareigos rezervuoti paramos lėšas, vykstant teisminiam
ginčui dėl paramos skyrimo
Dėl Reglamento Nr. 2792/1999, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2369/2002, 19 straipsnio
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal šią nuostatą, kuria nukrypstama nuo Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 108 straipsnyje numatytos pareigos informuoti, valstybės narės neprivalo informuoti
Komisijos apie pagalbos schemas, numatytas plėtros planuose, nurodytuose Reglamento Nr. 2792/1999, iš
dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2369/2002, 3 straipsnio 3 dalyje ir apibrėžtuose Reglamento Nr. 1260/1999
9 straipsnio b punkte. Tačiau valstybės narės privalo informuoti Komisiją apie kitą žuvininkystės sektoriuje
suteiktą pagalbą (62 punktas). Taigi, Reglamento Nr. 2792/1999 19 straipsnis, iš dalies pakeistas Reglamentu
Nr. 2369/2002, visiškai neįpareigoja atitinkamos valstybės narės parengti pagalbos schemos, skirtos
finansuoti projektui, kuriam nepagrįstai sutrukdyta gauti finansinę paramą (63 punktas).
Dėl valstybės narės deliktinės atsakomybės, pripažinus pareiškėjo teisinį reikalavimą dėl
paramos skyrimo pagrįstu
Dėl Komisijos gairių 6 ir 7 dalių, kurios reglamentuoja, kokių veiksmų, inter alia dėl neužbaigtų
projektų, valstybė narė turėtų imtis paramos teikimo pabaigoje, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog jose
minimos „neužbaigtos ir nevykdomos operacijos, baigus teikti paramą“, ir „dėl teisminių arba
administracinių procedūrų sustabdytos operacijos“. Darytina išvada, kad aiškinant Komisijos gairių sąvoką
„operacija“ reikia atsižvelgti į Reglamento Nr. 1260/1999 9 straipsnio k punkto sąvoką „veikla“ (66
punktas). Kadangi Komisijos gairės taikomos tik toms „operacijoms“, kurios yra atitinkamos pagalbos dalis,
konstatuota, kad pagrindinėje byloje šios gairės taip pat netaikytinos (67 punktas).
Todėl procese dėl valstybės atsakomybės, kaip antai nagrinėjamoje pagrindinėje byloje, finansinės
paramos pareiškėjas, kaip antai UAB „Baltlanta“ negali remtis nei Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnio
1 dalies e punktu, nei Reglamento Nr. 2792/1999, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2369/2002, 19
straipsniu, nei Komisijos gairių 6 ir 7 dalimis. Tačiau taip pat pažymėta, kad šios Sąjungos teisės nuostatos
neturi poveikio ieškiniui dėl valstybės atsakomybės, pareikštam remiantis tariamu nacionalinės teisės
pažeidimu.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
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Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnio 1 dalies e punktą, Reglamento Nr. 2792/1999, iš dalies
pakeisto Reglamentu Nr. 2369/2002, 19 straipsnį ir Komisijos gairių 6 ir 7 dalis reikia aiškinti taip, kad pagal
juos atitinkamos viešosios valdžios institucijos neturi pareigos informuoti Komisijos apie ginčą, teisme
vykstantį dėl administracinio sprendimo, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, susijusio su paraiškos
dėl finansinės paramos skyrimo tinkamumu, ar imtis būtinų priemonių, kad paramai, dėl kurios skyrimo
vyksta šis ginčas, numatytos lėšos būtų rezervuotos, kol galutinai bus išspręstas klausimas dėl paramos
skyrimo.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1423667266291&uri=CELEX:62013CJ0410
2014 m. rugsėjo 17 d. prejudicinis sprendimas
byloje Cruz & Companhia Lda prieš Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
(C-341/13)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Sąjungos finansinių interesų apsauga –
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 – 3 straipsnis – Patraukimas atsakomybėn už pažeidimus –
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF) – Neteisėtai gautų eksporto grąžinamųjų
išmokų išieškojimas – Senaties terminas – Nacionalinėje teisėje numatyto ilgesnio senaties termino taikymas
– Bendrojoje teisėje numatytas senaties terminas – Administracinės priemonės ir nuobaudos
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
33. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama; 33.2. Bylos dėl paramos iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp Cruz & Companhia Lda (toliau – Cruz &
Companhia) ir Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (Žemės ūkio ir žuvininkystės
finansavimo institutas) dėl nurodymo išieškoti sumą, atitinkančią grąžinamąsias eksporto išmokas už vyną,
kurias 1995 m. mokestiniais metais neteisėtai gavo Cruz & Companhia. Cruz & Companhia yra įmonė, kuri
verčiasi vyno, degtinės ir iš jų gautų produktų prekyba. Vykdydama savo veiklą ši įmonė kelis kartus per
1995 finansinius metus eksportavo vyną į Angolą už kainą, kuri buvo mažesnė nei ta, už kurią ji būtų šį vyną
pardavusi Sąjungos rinkoje. Cruz & Companhia pateikė Instituto Nacional de Garantia Agrária
(Nacionalinis žemės ūkio garantijų institutas, toliau – NŽŪGI) prašymą suteikti eksporto grąžinamąsias
išmokas; šiuo tikslu ji pateikė deklaracijas dėl eksporto leidimo. 2004 m. NŽŪGI pareikalavo, kad Cruz &
Companhia grąžintų neteisėtai gautas eksporto grąžinamąsias išmokas bei 2005 m. pradėjo teisminę šios
skolos išieškojimo procedūrą (20–21 punktai).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kilo abejonių dėl Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje numatyto senaties termino taikymo jo nagrinėjamoje byloje. Konkrečiai
kalbant, jam kilo klausimas, ar ši teisės nuostata taikoma ne tik santykiams tarp Sąjungos ir paramą žemės
ūkiui administruojančios nacionalinės mokėjimo institucijos, bet ir santykiams tarp tokios mokėjimo
institucijos ir paramos, kuri laikoma neteisėtai gauta, gavėjo. Minėtam teismui taip pat kilo klausimas, ar šis
ketverių metų senaties terminas taikomas ne tik 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento Nr. 2988/95 dėl
Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95) 5 straipsnyje numatytų
administracinių nuobaudų, bet ir šio reglamento 4 straipsnyje nurodytų administracinių priemonių atveju
(28 punktas).
Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nusprendė sustabdyti
bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
„1. Ar Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje numatytas senaties terminas, per kurį galima
patraukti atsakomybėn, taikomas tik santykiams tarp Sąjungos ir <...> Sąjungos paramą administruojančios
[nacionalinės] mokėjimo institucijos, ar ir santykiams tarp <...> Sąjungos paramą administruojančios
[nacionalinės] mokėjimo institucijos ir <...> paramą, kuri laikoma neteisėtai suteikta, gavusio asmens?
2. Jeigu Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje numatytas senaties terminas taikomas ir
santykiams tarp paramą administruojančios [nacionalinės] mokėjimo institucijos ir <...> paramą, kuri
laikoma neteisėtai suteikta, gavusio asmens, ar reikia suprasti, kad minėtas terminas taikomas ne tik
„administracinių nuobaudų“, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 2988/95 5 straipsnį, atveju, bet ir
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„administracinių priemonių“, kaip jos suprantamos pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį, atveju, būtent,
kai reikalaujama grąžinti neteisėtai gautą sumą?“ (29 punktas).
Dėl Sąjungos teisėje įtvirtinto senaties termino taikymo nacionaliniame procese, pradėtame
prieš paramos gavėją už pažeidimus
Kaip nurodė ESTT, savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
iš esmės nori išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis taikomas
procesui, kurį nacionalinės valdžios institucijos pradeda prieš Sąjungos paramos gavėjus už pažeidimus,
kuriuos konstatuoja eksporto grąžinamųjų išmokų iš EŽŪOGF mokėjimą administruojanti nacionalinė
institucija (35 punktas). Iš principo valstybėms narėms lieka pareiga patraukti atsakomybėn ir pradėti
procesą įgyvendinant išskaitymų ir grąžinamųjų išmokų sistemą (šiuo klausimu žr. Sprendimo Mertens ir kt.,
178/73–180/73, EU:C:1974:36, 16 punktą) ir kad, kiek tai susiję su šių išimtinių teisių įgyvendinimu, kaip
matyti iš pačios Reglamento Nr. 729/70 8 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios valstybių narių atliekamą
dėl pažeidimų prarastos sumos išieškojimą, formuluotės, nacionalinėms valdžios institucijoms, kurioms
pavesta administruoti Bendrijos žemės ūkio paramos sistemą, numatyta pareiga išieškoti neteisėtai arba
nepagrįstai išmokėtas sumas, tačiau šioms institucijoms, veikiančioms Sąjungos vardu ir jos naudai, tokiu
atveju nesuteikiama teisė vertinti, ar tikslinga reikalauti grąžinti nepagrįstai ar neteisėtai suteiktas Sąjungos
lėšas (šiuo klausimu žr. Sprendimo BayWa ir kt., 146/81, 192/81 ir 193/81, EU:C:1982:146, 30 punktą)
(39 punktas). ESTT pabrėžė, kad reikalaudamos grąžinti neteisėtai iš Sąjungos biudžeto ūkio subjekto, kaip
antai Cruz & Companhia pagrindinėje byloje, gautas eksporto grąžinamąsias išmokas, kompetentingos
nacionalinės valdžios institucijos veikia Sąjungos vardu ir dėl jos biudžeto ir pradeda procesą dėl pažeidimo,
kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnį, taigi, šios institucijos veikia minėto
reglamento taikymo srityje (40 punktas).
Dėl senaties termino skaičiavimo ir jį nutraukiančių veiksmų
Kaip nurodė ESTT, savo antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
iš esmės teiravosi, ar Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas senaties
terminas taikomas ne tik patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, už kuriuos skiriamos administracinės
nuobaudos, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 5 straipsnį, bet ir patraukiant atsakomybėn ir
nustatant administracines priemones, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 4 straipsnį (42 punktas).
Remdamasis ankstesne praktika, ESTT nurodė, jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis
taikoma ir pažeidimams, už kuriuos gali būti skirta administracinė nuobauda, kaip tai suprantama pagal šio
reglamento 5 straipsnį, ir pažeidimams, dėl kurių taikoma administracinė priemonė, kaip tai suprantama
pagal to paties reglamento 4 straipsnį, t. y. priemonė, kuria siekiama susigrąžinti neteisėtai įgytas sumas ir
kuri nelaikoma nuobauda (45 punktas). Tačiau kiek tai susiję su pagrindine byla, ESTT nagrinėjo, ar
Reglamentas Nr. 2988/95 taikytinas ratione temporis, atsižvelgiant į tai, kad eksporto grąžinamosios
išmokos, kurias gavo Cruz & Companhia, buvo išmokėtos už operacijas, atliktas prieš įsigaliojant šiam
reglamentui (46 punktas).
Remdamasis ankstesne praktika, ESTT pažymėjo, jog priimdamas Reglamentą Nr. 2988/95, ypač jo
3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, Sąjungos teisės aktų leidėjas norėjo įtvirtinti bendrą šiai sričiai taikomą
senaties termino taisyklę, kuria siekė, pirma, apibrėžti visose valstybėse narėse taikomą minimalų terminą ir,
antra, atsisakyti galimybės susigrąžinti iš Sąjungos biudžeto neteisėtai gautas sumas, nuo ginčijamoms
išmokoms reikšmingo pažeidimo padarymo praėjus ketveriems metams (49 punktas). Taigi, priimdamas
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį, nepažeisdamas šio straipsnio 3 dalies Sąjungos teisės aktų
leidėjas įtvirtino bendrą senaties termino taisyklę, kuria jis savanoriškai iki ketverių metų sumažino
laikotarpį, per kurį valstybių narių valdžios institucijos, veikiančios Sąjungos vardu ir dėl jos biudžeto,
privalo arba privalėjo išieškoti tokias neteisėtai gautas sumas, išskyrus atvejus, kai procesas pradedamas dėl
pačių nacionalinės valdžios institucijų padarytų klaidų ar pažeidimų (50 punktas).
Kalbant apie skolas, kurios susidarė galiojant nacionalinėje teisėje įtvirtintai senaties taisyklei ir
kurioms pagal šią taisyklę taikomas senaties terminas dar nebuvo pasibaigęs, įsigaliojus Reglamentui
Nr. 2988/95 pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą tokiai skolai taikomas senaties
terminas iš esmės turi baigtis per ketverius metus nuo pažeidimų padarymo dienos (51 punktas). Tokiomis
aplinkybėmis pagal šią teisės nuostatą bet kuriai sumai, kurią ūkio subjektas neteisėtai gavo padaręs
pažeidimą prieš įsigaliojant Reglamentui Nr. 2988/95, taikomas senaties terminas iš principo turi būti
laikomas pasibaigusiu, jei per ketverius metus nuo tokio pažeidimo padarymo nesiimta jokio senaties eigą
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nutraukiančio veiksmo, kuris pagal to paties reglamento 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą suprantamas
kaip bet koks su šio pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijęs kompetentingos valdžios institucijos
veiksmas, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui (52 punktas).
Dėl nacionalinėje teisėje numatyto ilgesnio senaties termino taikymo
ESTT pažymėjo, jog taip pat reikia atsižvelgti į aplinkybę, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio
3 dalyje Sąjungos teisės aktų leidėjas aiškiai numatė, kad valstybės narės gali taikyti ilgesnius senaties
terminus, nei šis minimalus minėto 3 straipsnio 1 dalyje numatytas ketverių metų terminas (54 punktas).
Taigi, esant Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 3 dalyje numatytai galimybei valstybės narės išlaiko didelę
diskreciją nustatyti ilgesnius senaties terminus, kuriuos ketina taikyti, kai padaromas Sąjungos finansiniams
interesams kenkiantis pažeidimas (55 punktas). Žinoma, tokiam ūkio subjektui lengviau nustatyti taikytiną
senaties terminą, kai nacionalinės teisės aktų leidėjas jį įtvirtina nuostatoje, kuri specialiai taikoma
atitinkamai sričiai. Tačiau jeigu srityje, kaip antai neteisėtai, padarant žalos Sąjungos biudžetui, gautų
eksporto grąžinamųjų išmokų susigrąžinimo srityje, tokia speciali nuostata neįtvirtinta, pagal teisinio
saugumo principą iš esmės nedraudžiama taikyti bendrą senaties terminą, numatytą civilinės teisės
nuostatoje, kuris yra ilgesnis nei ketverių metų terminas, numatytas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1
dalies pirmoje pastraipoje (šiuo klausimu žr. Sprendimo Ze Fu Fleischhandel ir Vion Trading, C-201/10 ir
C-202/10, EU:C:2011:282, 33 punktą) (57 punktas). Tačiau tokiu taikymu laikomasi teisinio saugumo
principo, tik jeigu tokio taikymo pagrįstai buvo galima tikėtis. Šiuo atžvilgiu priminta, kad Teisingumo
Teismas, gavęs prašymą priimti prejudicinį sprendimą, neprivalo konstatuoti tokios teismų praktikos buvimo
ar nebuvimo (šiuo klausimu žr. Sprendimo Ze Fu Fleischhandel ir Vion Trading, EU:C:2011:282, 34 punktą)
(58 punktas). Be to, kai taikomas nacionalinėje teisėje numatytas ilgesnis senaties terminas, kaip antai
minimas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 3 dalyje, siekiant patraukti atsakomybėn už pažeidimus, kaip
tai suprantama pagal šį reglamentą, toks terminas privalo akivaizdžiai neviršyti to, kas yra būtina Sąjungos
finansinių interesų apsaugos tikslui pasiekti (59 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad neatmestina tai, kad civilinės teisės nuostatoje numatytas
dvidešimties metų senaties terminas gali būti būtinas ir proporcingas, ypač kalbant apie privačių asmenų
ginčus, atsižvelgiant į šia nuostata siekiamą tikslą, kurį nustatė nacionalinės teisės aktų leidėjas (pagal
analogiją žr. Sprendimo Ze Fu Fleischhandel ir Vion Trading, EU:C:2011:282, 41 punktą). Antra,
atsižvelgiant į tikslą apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, pažymėta, kad taikant aptariamos valstybės
narės civilinės teisės nuostatoje numatytą dešimties metų senaties terminą nepažeidžiamas proporcingumo
principas (šiuo klausimu žr. Sprendimo Corman, EU:C:2010:825, 24, 31 ir 49 punktus). Tačiau Teisingumo
Teismas jau yra nusprendęs, kad, atsižvelgiant į šį tikslą, dėl kurio Sąjungos teisės aktų leidėjas manė, jog
ketverių ar net trejų metų senaties terminas pats savaime yra pakankamai ilgas, kad nacionalinės valdžios
institucijos galėtų patraukti atsakomybėn asmenis už pažeidimus, kenkiančius Sąjungos finansiniams
interesams ir dėl kurių gali būti imamasi tokių priemonių, kaip neteisėtai gautų sumų išieškojimas, minėtoms
valdžios institucijoms suteikiant trisdešimties metų terminą viršijama tai, kas yra būtina rūpestingai
administracijai (šiuo klausimu žr. Sprendimo Ze Fu Fleischhandel ir Vion Trading, EU:C:2011:282, 43
punktą) (61 punktas). Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pabrėžė, kad tokia administracija privalo
laikytis bendros rūpestingumo pareigos tikrindama savo pačios atliktus mokėjimus iš Sąjungos biudžeto, nes
valstybės narės privalo laikytis bendros rūpestingumo pareigos, numatytos ES 4 straipsnio 3 dalyje, kuria jos
įpareigojamos nedelsiant imtis visų priemonių tokiems pažeidimams pašalinti. Taigi, pripažįstant valstybėms
narėms galimybę suteikti tokiai administracijai daug ilgesnį terminą, nei numatytas Reglamento Nr. 2988/95
3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, tam tikra prasme gali būti skatinamas nacionalinių valdžios
institucijų neveiklumas nagrinėjant „pažeidimus“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95
1 straipsnį, taip sukeliant ūkio subjektams, viena vertus, ilgalaikį teisinį neaiškumą ir, kita vertus, riziką, kad
tokio termino pabaigoje nebebus įmanoma pateikti nagrinėjamų operacijų teisėtumo įrodymų (šiuo klausimu
žr. Sprendimo Ze Fu Fleischhandel ir Vion Trading, EU:C:2011:282, 44 ir 45 punktus) (62 punktas).
Šios išvados tinka ir tuo atveju, kai, siekiant patraukti atsakomybėn už pažeidimą, kaip tai
suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnį, taikomas civilinės teisės nuostatoje numatytas
dvidešimties metų senaties terminas. Bet kuriuo atveju reikia pažymėti, kad, jei ketverių metų senaties
terminas atrodo pernelyg trumpas, tam, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų patraukti atsakomybėn
už tam tikra prasme sudėtingus pažeidimus, nacionalinės teisės aktų leidėjas, pasinaudodamas minėto
straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, visada gali įtvirtinti ilgesnį senaties terminą numatančią nuostatą
(63 punktas). Vis dėlto Teisingumo Teismas pabrėžė, kad nesant tokios teisės nuostatos, reikia manyti, kad
pažeidimų, kaip antai nagrinėjamų pagrindinėje byloje, senaties terminas yra ketveri metai; toks terminas
pradedamas skaičiuoti nuo tokių pažeidimų padarymo dienos, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 2988/95
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3 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatytus senaties termino eigą nutraukiančius veiksmus ir laikantis
minėto 3 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje įtvirtinto maksimalaus laikotarpio (64 punktas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąjį klausimą Teisingumo Teismas pateikė tokį atsakymą:
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas senaties terminas taikomas ne tik
patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, už kuriuos skiriamos administracinės nuobaudos, kaip tai
suprantama pagal minėto reglamento 5 straipsnį, bet ir patraukiant atsakomybėn ir nustatant administracines
priemones, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 4 straipsnį. Nors to paties reglamento 3 straipsnio
3 dalimi valstybėms narėms suteikiama galimybė taikyti senaties terminus, kurie būtų ilgesni, nei šio
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyti ketverių ar trejų metų senaties terminai, ir kurie būtų
nustatyti bendrosios teisės nuostatose, priimtose prieš priimant minėtą reglamentą, konstatuotina, kad taikant
dvidešimties metų senaties terminą viršijama tai, kas būtina norint pasiekti tikslą apsaugoti Sąjungos
finansinius interesus (65 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
1. 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų
finansinių interesų apsaugos 3 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis taikomas procesui, kurį nacionalinės
valdžios institucijos pradeda prieš Sąjungos paramos gavėjus už pažeidimus, kuriuos konstatuoja eksporto
grąžinamųjų išmokų iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) mokėjimą
administruojanti nacionalinė institucija.
2. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas senaties terminas
taikomas ne tik patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, už kuriuos skiriamos administracinės nuobaudos,
kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 5 straipsnį, bet ir patraukiant atsakomybėn ir nustatant
administracines priemones, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 4 straipsnį. Nors to paties
reglamento 3 straipsnio 3 dalimi valstybėms narėms suteikiama galimybė taikyti senaties terminus, kurie
būtų ilgesni, nei šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyti ketverių ar trejų metų senaties terminai,
ir kurie būtų nustatyti bendrosios teisės nuostatose, priimtose prieš priimant minėtą reglamentą,
konstatuotina, kad taikant dvidešimties metų senaties terminą viršijama tai, kas būtina norint pasiekti tikslą
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1423667394040&uri=CELEX:62013CJ0341
2014 m. spalio 2 d. prejudicinis sprendimas
byloje Martin Grund prieš Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein
(C-47/13)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendroji žemės ūkio politika – Bendrosios
tiesioginės paramos schemų taisyklės – Bendrosios išmokos schema – „Daugiametės ganyklos“ apibrėžtis –
Žemė, kurioje natūraliai auga žolė arba kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius metus nebuvo įtraukta į ūkio
sėjomainą – Žemė, kuri yra suarta ir apsėta kitais nei anksčiau joje sėtais žoliniais pašarais
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
33. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama; 33.2. Bylos dėl paramos iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp ūkininko M. Grund ir Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Šlėzvigo-Holšteino
federalinės žemės žemės ūkio, aplinkos ir kaimo vietovių tarnyba, toliau – LLUR) dėl kelių jo žemės ūkio
paskirties žemės plotų priskyrimo prie „daugiamečių ganyklų“.
M. Grund yra ūkininkas ir kiekvienais metais teikia paraiškas bendrajai išmokai gauti. Pateiktose
paraiškose jis nurodė, kad nuo 1998 m. ir 1999 m. dviejuose žemės sklypuose kultivuoja ariamoje žemėje
auginamas varpines žoles. 2005 m. atlikęs skarifikaciją jis į abu žemės sklypus įsėjo dobilų bei žolių mišinio
ir 2005–2008 m. juos deklaravo kaip dobilų ir žolių mišiniu užsėtus plotus. 2009 m. abu žemės sklypai vėl
buvo naudojami kaip varpinių žolių plotai. 2010 m. metų pradžioje vienas iš dviejų sklypų buvo išnuomotas
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ir nuo tada jis buvo deklaruotas kaip šienaujama pieva. Kitame sklype nuo 2010 m. M. Grund augina silosui
skirtus kukurūzus pagal leidimą, kuris jam buvo išduotas su sąlyga, kad kitame jam priklausančiame sklype
bus daugiametės ganyklos (20 punktas).
2009 m. sausio 9 d. raštu LLUR pranešė M. Grund, jog abu sklypus priskyrė prie daugiamečių
ganyklų, nes 1998–2008 m. laikotarpiu daugiau nei šešerius metus jie buvo nepertraukiamai naudojami kaip
ganyklos. Be to, LLUR atkreipė M. Grund dėmesį, kad minėtiems sklypams taikomas Šlėzvigo-Holšteino
federalinės žemės priimtu Nutarimu dėl daugiamečių ganyklų išlaikymo (Dauergrünland
Erhaltungsverordnung, toliau – DGL-VO SH) nustatytas arimo draudimas (21 punktas).
2009 m. birželio 4 d. M. Grund kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad abiem sklypams,
kuriuos LLUR priskyrė prie daugiamečių ganyklų, netaikomas nurodytas suarimo draudimas. Jis teigė, kad
abu šie sklypai, kuriuose auginamos varpinės žolės, negali būti priskirti prie daugiamečių ganyklų, nes po
vienų ar dvejų metų naudojimo jie buvo suarti. M. Grund teigė, kad bet kuriuo atveju aplinkybė, jog dobilų ir
žolių mišinys keičiamas kitomis ariamoje žemėje auginamomis varpinėmis žolėmis arba atvirkščiai, reiškia,
jog vykdoma sėjomaina, dėl kurios negali atsirasti daugiametė ganykla ir dėl kurios nutrūksta atitinkamų
žemės plotų naudojimas kaip daugiamečių ganyklų (22 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymėjo, kad proceso baigtis priklauso nuo
„daugiametės ganyklos“ sąvokos, kaip ji suprantama pagal Europos Sąjungos teisę ir visų pirma pagal
Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo,
moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr.
1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką
taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (toliau – ir
Reglamentas Nr. 796/2004) 2 straipsnio 2 punktą, išaiškinimo, nes taikytinoje Vokietijos teisėje aiškiai
daroma nuoroda į šią nuostatą, nepaisant to, kad ji vėliau buvo iš dalies pakeista kitais reglamentais. Siekiant
išspręsti ginčą svarbu nustatyti, dėl kokių pakeitimų žemės ūkio paskirties žemės nebebūtų galima laikyti
daugiamete ganykla. Šiuo atžvilgiu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas neįžvelgia šioje
nuostatoje pateiktoje „daugiametės ganyklos“ apibrėžtyje jokios nuorodos, kuri patvirtintų, jog vien dėl
suarimo žemės plotas nebegali būti laikomas „daugiamete ganykla“ (27 punktas) Esant šioms aplinkybėms
buvo nuspręsta sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:
„Ar žemės ūkio paskirties žemės plotas yra „daugiametė ganykla“, kaip ji suprantama pagal
[Reglamento Nr. 796/2004] 2 straipsnio 2 punktą, jei esamu momentu ir bent jau penkerius metus šiame
žemės plote auginama (t. y. pasėta) žolė ar kitokie žoliniai pašarai, tačiau per šį laikotarpį šis žemės plotas
buvo suartas ir vietoj anksčiau sėtų žolinių pašarų (šiuo atveju – dobilų ir žolių mišinys) apsėtas kitais
žoliniais pašarais (šiuo atveju – ariamoje žemėje auginamos varpinės žolės (vokiečių k. – Ackergras)), arba
ar tokiu atveju tai yra sėjomaina, dėl kurios negali atsirasti daugiametė ganykla?“ (28 punktas).
Dėl „daugiametės ganyklos“ apibrėžties
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su „daugiametės ganyklos“ apibrėžtimi, pateikta
Reglamento Nr. 796/2004 2 straipsnio 2 punkte. Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą
matyti, kad reikšmingos datos nustatant, ar abu pagrindinėje byloje nagrinėjami sklypai patenka į
„daugiametės ganyklos“ apibrėžtį, turi būti atitinkamai 2010 m. ir (arba) 2011 m. Tai reiškia, kad
„daugiametės ganyklos“ apibrėžtis, įtvirtinta šiais abejais metais galiojusiame Sąjungos reglamente, t. y.
2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos
reglamento (EB) Nr. 73/2009 III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymo
taisyklės (toliau – ir Reglamentas Nr. 1120/2009), 2 straipsnio c punkte, turi būti taikoma pagrindinės bylos
faktinėms aplinkybėms. Todėl Teisingumo Teismas „daugiametės ganyklos“ apibrėžtį aiškins pagal pastarąją
nuostatą. Šiuo klausimu nesvarbi aplinkybė, kad nagrinėjamuose nacionalinės teisės aktuose tebedaroma
nuoroda į Reglamentą Nr. 796/2004 (29 punktas).
Tačiau buvo pažymėta, jog tuo atveju, jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
pagal nacionalinę procesinę teisę nuspręstų, jog šios bylos sprendimas galiausiai priklauso nuo Reglamento
Nr. 796/2004 2 straipsnio 2 punkte pateiktos „daugiametės ganyklos“ apibrėžties, tai šiame sprendime
suformuluotas atsakymas į pateiktą klausimą gali būti taikomas šiam ankstesniam teisės aktui (30 punktas).
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori išsiaiškinti, ar
Reglamento Nr. 1120/2009 2 straipsnio c punkte pateikta „daugiametės ganyklos“ apibrėžtis turi būti
aiškinama taip, kad ji apima žemės plotą, kuriame esamu momentu ir bent jau penkerius metus auginama
(t. y. pasėta) žolė ar kitokie žoliniai pašarai, tačiau per šį laikotarpį šis žemės plotas buvo suartas ir apsėtas
kitos nei anksčiau sėtos rūšies žoliniais pašarais (31 punktas).
12

Teisinės analizės ir informacijos departamentas

2014 09 01–2014 10 31

ESTT pažymėjo, jog Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas neskiria jokios reikšmės klausimui,
kokios rūšies žoliniai pašarai konkrečiai buvo auginami nagrinėjamuose žemės sklypuose. Tiesa, pagal šias
nuostatas, be kita ko, nereikalaujama apsėti nagrinėjamų žemės sklypų tos pačios kaip ir anksčiau sėtos
rūšies žoliniais pašarais. Priskiriant žemę prie „daugiametės ganyklos“, kaip tai suprantama pagal
Reglamento Nr. 1120/2009 2 straipsnio c punktą, svarbu yra tikrasis nagrinėjamos žemės naudojimas ar
tikroji jos paskirtis. Nei žolės rūšies pakeitimas, nei, be kita ko, naudojamas techninis procesas, pavyzdžiui,
arimas arba skarifikacija su įsėjimu, negali turėti jokios įtakos šiam priskyrimui (35 punktas).
Be to, Reglamento Nr. 73/2009 7 konstatuojamojoje dalyje nustatytas tikslas išlaikyti daugiametes
ganyklas taip pat rodo, kad aplinkybė, kai tame pačiame žemės plote tam tikras ganyklos tipas pakeičiamas
kitu, negali būti laikoma „sėjomaina“, kaip tai suprantama Reglamento Nr. 1120/2009 2 straipsnio c punkte,
dėl kurios pagal šį straipsnį draudžiama priskirti žemę prie „daugiametės ganyklos“ (36 punktas). Pripažinus,
kad vien dėl žolinių pašarų pakeitimo kitos rūšies žoliniais pašarais per šioje nuostatoje nurodytą penkerių
metų ar ilgesnį laikotarpį žemė galėtų būti nepriskirta prie „daugiametės ganyklos“, būtų sunku pasiekti
minėtą tikslą išlaikyti daugiametes ganyklas. Tai, kad šiuo laikotarpiu tokia žemė suariama ir apsėjama kitos
nei anksčiau joje sėtos rūšies žoliniais pašarais, savaime neturi jokios įtakos minėtam priskyrimui
(38 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos
taikymo taisyklės, 2 straipsnio c punkte pateikta „daugiametės ganyklos“ apibrėžtis turi būti aiškinama taip,
kad ji apima žemės plotą, kuriame esamu momentu ir bent jau penkerius metus auginama (t. y. pasėta) žolė
ar kitokie žoliniai pašarai, net jei per šį laikotarpį šis žemės plotas buvo suartas ir apsėtas kitos nei anksčiau
jame sėtos rūšies žoliniais pašarais.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1423667470699&uri=CELEX:62013CJ0047
LAISVAS ASMENŲ IR PASLAUGŲ JUDĖJIMAS
2014 m. rugsėjo 4 d. prejudicinis sprendimas
byloje Michal Zeman prieš Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
(C-543/12 )
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 91/477/EEB – Europos šaunamojo
ginklo leidimo išdavimas – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias tokius leidimus leidžiama išduoti tik
asmenims, turintiems sportui arba medžioklei skirtus šaunamuosius ginklus
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
29. Bylos, susijusios su ginklų ir šaudmenų kontrole
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp M. Zeman ir Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiline (Žilinos apygardos policijos direkcija) dėl pastarosios sprendimo atmesti M. Zeman prašymą
išduoti Europos šaunamojo ginklo leidimą.
Nuo 2010 m. birželio 30 d. M. Zeman turėjo A kategorijos ginklo leidimą ir pagal Slovakijos teisės
nuostatas – teisę nešiotis ginklą ir šaudmenis savigynai ir savo turto apsaugai visoje Slovakijos teritorijoje.
Tačiau jis neturėjo D ar E kategorijos ginklo leidimo, kurie išduodami naudoti ginklus, skirtus medžioklei ar
sportui. 2010 m. lapkričio 22 d. M. Zeman Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline (Žilinos rajono
policijos direkcija) padavė prašymą išduoti Europos šaunamojo ginklo leidimą, tačiau prašymas buvo
atmestas (25 punktas).
Ginčui pasiekus Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos aukščiausiasis teismas),
šis savo sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą išreiškė abejonių dėl to, ar pagal nacionalinę
teisę galima apriboti Europos šaunamojo ginklo leidimo išdavimą taip, kad jis būtų išduodamas tik
medžiotojams ir šauliams sportininkams (30 punktas). Najvyšší súd Slovenskej republiky nusprendė
sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tam tikrus prejudicinius klausimus.
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Dėl Europos šaunamojo ginklo leidimo išdavimo tik turintiems ginklus, skirtus medžioklei
arba sportui
ESTT pažymėjo, jog M. Zeman pagal Slovakijos teisės aktus turi A kategorijos leidimą nešiotis
ginklą ir šaudmenis savigynai bei savo turto apsaugai visoje Slovakijos teritorijoje. Tačiau M. Zeman neturi
D arba E kategorijos leidimų pagal nacionalinę teisę, todėl jam neleidžiama laikyti ginklo, skirto medžioklei
ar sportui (37 punktas). Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
siekė išsiaiškinti, ar Direktyva 91/477 aiškintina taip, kad pagal ją draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai,
pagal kuriuos Europos šaunamojo ginklo leidimą leidžiama išduoti tik turintiems ginklus, skirtus medžioklei
arba sportui (40 punktas).
Kadangi pačios Direktyvos 91/477 tekste nėra tikslių nuostatų pirmuoju klausimu, siekiant į jį
atsakyti, ji aiškintina atsižvelgiant į ja siekiamus tikslus, jos sistemą ir bendrą struktūrą (41 punktas). ESTT
padarė išvadą, kad vienas iš Direktyvos 91/477 tikslų – iš esmės Sąjungoje uždrausti ginklų, neskirtų
medžioklei ar sportiniam šaudymui, judėjimą tarp jos valstybių narių, išskyrus atvejus, kuriais tam tikros
valstybės narės tokį judėjimą leidžia pagal minėtos direktyvos 11 straipsnyje ir 12 straipsnio 1 dalyje
numatytas taisykles (46 punktas). Atsižvelgiant į tai ir, kalbant apie tos pačios direktyvos sistemą ir bendrą
struktūrą, pažymėta, kad akivaizdu, jog ja atliktas tik dalinis ir minimalus administracinių reikalavimų,
susijusių su ginklų įsigijimu, laikymu ir judėjimu tarp valstybių narių, suderinimas, nes pagal
Direktyvos 91/477 3 straipsnį valstybėms narėms suteikiama galimybė nustatyti griežtesnes nuostatas, nei
numatytos šioje direktyvoje (47 punktas). Tačiau net tame pačiame 3 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad šia
galimybe negalima pasinaudoti siekiant apriboti teises, kurios valstybių narių nuolatiniams gyventojams
suteiktos pagal Direktyvos 91/477 12 straipsnio 2 dalies nuostatas. Iš tikrųjų toje nuostatoje tiksliai
numatyta, kad, nukrypstant nuo šios direktyvos 12 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros, turintys
Europos šaunamojo ginklo leidimą medžiotojai ir šauliai sportininkai gali judėti kartu su leidimuose
nurodytais ginklais netaikant kitų administracinių formalumų, su sąlyga, kad jie turi Europos šaunamųjų
ginklų leidimą, kuriame įrašytas toks šaunamasis ginklas, ir jei gali įrodymais pagrįsti savo kelionės
priežastis, pvz., pateikti kvietimą ar kitokį dokumentą, kuris patvirtintų medžioklę ar sportinio šaudymo
veiklą valstybėje narėje, į kurią jie vyksta (48 punktas).
ESTT pažymėjo, kad tai, jog minėtas leidimas išduotas asmeniui, jau pagal nacionalines nuostatas
turinčiam teisėto ginklo turėtojo statusą, leidžia daryti prielaidą, kad jis nepakeičia nacionalinio leidimo
įsigyti ir laikyti ginklus (51 punktas). ESTT taip pat pabrėžė, jog minėtos direktyvos 1 straipsnio 4 dalimi,
siejama su jos 12 straipsnio 2 dalimi, iš esmės siekiama palengvinti ginklų, skirtų medžioklei arba sportinei
veiklai, judėjimą (52 punktas).
Tokiomis aplinkybėmis, ESTT, pirma, konstatavo, kad valstybės narės privalo Europos šaunamojo
ginklo leidimą išduoti tik medžiotojams ir šauliams sportininkams, nes tuo atveju, jeigu toks leidimas jiems
nebūtų išduotas, šių kategorijų asmenys negalėtų naudotis jiems šia direktyva akivaizdžiai suteikiama teise
(53 punktas). Antra, buvo pažymėta, jog su vienintele sąlyga, kad atitinkamos nacionalinės nuostatos
nepažeistų medžiotojų ir šaulių sportininkų minėtų teisių, valstybės narės gali priimti griežtesnes nuostatas,
nei numatytos Direktyvoje 91/477, todėl jos neprivalo išduoti Europos šaunamojo ginklo leidimo kitiems
ginklų turėtojams (54 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, iš
dalies pakeista 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/51/EB, aiškintina taip,
kad pagal ją nedraudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos Europos šaunamojo ginklo leidimą
leidžiama išduoti tik turintiems ginklus, skirtus medžioklei arba sportui.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1423667615018&uri=CELEX:62012CJ0543
2014 m. rugsėjo 18 d. prejudicinis sprendimas
byloje Bundesdruckerei GmbH prieš Stadt Dortmund
(C-394/13)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 56 straipsnis – Laisvė teikti paslaugas –
Apribojimai – Direktyva 96/71/EB – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Nacionalinės
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teisės aktai, pagal kuriuos dalyviai ir jų subrangovai privalo įsipareigoti perkamas paslaugas atliekantiems
darbuotojams mokėti minimalų darbo užmokestį – Kitoje valstybėje narėje įsteigtas subrangovas
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
38. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje; 54. Proceso įstatymai,
principai
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje ginčas kilo dėl Stadt Dortmund (Dortmundo miestas, Vokietija) viešojo paslaugų
pirkimo specifikacijose numatytos pareigos užtikrinti, kad konkurso dalyvių subrangovų darbuotojams būtų
mokamas minimalus darbo užmokestis, numatytas federalinės žemės, kuriai priklauso perkančioji
organizacija, teisės aktuose, net jeigu aptariamas subrangovas yra įsteigtas kitoje valstybėje narėje ir joje bus
teikiamos visos sutarčiai vykdyti reikalingos paslaugos.
Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinės žemės įstatymo dėl kolektyvinių sutarčių nuostatų ir socialinių
standartų laikymosi ir sąžiningos konkurencijos sudarant viešųjų pirkimų sutartis 4 straipsnyje numatyta, kad
tam tikros viešojo paslaugų pirkimo sutartys gali būti sudaromos tik su įmonėmis, kurios, teikdamos
pasiūlymus, raštu įsipareigoja už paslaugos teikimą savo darbuotojams mokėti bent 8,62 euro minimalų
valandinį darbo užmokestį (7 punktas). Stadt Dortmund Europos Sąjungos mastu paskelbė viešojo pirkimo
sutarties dėl dokumentų skaitmeninimo ir duomenų konvertavimo sudarymo konkursą (8 punktas).
Specialiųjų konkurso sąlygų 2 punkte buvo pateiktas dalyvio pasirašytino dokumento pavyzdys, kuriuo šis
pareiškia įsipareigojantis savo darbuotojams mokėti nurodytą minimalų valandinį darbo užmokestį ir
reikalauti iš savo subrangovų, kad ir jie įsipareigotų užtikrinti šį minimalų darbo užmokestį (9 punktas).
Bundesdruckerei kreipėsi į Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg (Arnsbergo apskrities
administracijos Viešųjų pirkimų bylas nagrinėjanti komisija), kad ši nurodytų Stadt Dortmund pakeisti
konkurso specifikacijas taip, kad specialių sąlygų 2 punkte nurodytos pareigos nebūtų taikomos kitoje
valstybėje narėje įsteigtiems subrangovams, kurių darbuotojai, vykdydami sutartį, dirba tik toje valstybėje
(Bundesdruckerei ketino paslaugas atlikti tik kitoje valstybėje narėje – Lenkijoje, kur jas atliktų šioje
valstybėje įsteigtas subrangovas). Grįsdama skundą Bundesdruckerei nurodo, kad šios pareigos yra
nepateisinamas SESV 56 straipsnyje įtvirtintos laisvės teikti paslaugas apribojimas, nes juo užkraunama
papildoma ekonominė našta, kuri gali sudaryti atitinkamai įmonei kliūčių teikti paslaugas kitoje valstybėje
arba dėl kurios toks paslaugų teikimas būtų mažiau patrauklus (13 punktas). Stadt Dortmund tvirtino, kad
numatyta pareiga suderinama su Sąjungos teise, ji pateisinama, kadangi ja užtikrinama, kad viešiesiems
darbams atlikti įdarbintiems darbuotojams būtų mokamas protingas darbo užmokestis, o dėl to sumažėtų ir
socialinės apsaugos sistemų našta (14 punktas).
Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg nusprendė stabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti
Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą: „Ar SESV 56 straipsniui ir Direktyvos 96/71 3 straipsnio 1
daliai prieštarauja nacionalinės teisės nuostata ir (arba) perkančiosios organizacijos sutarties sudarymo
sąlyga, pagal kurią viešojo pirkimo konkurso dalyvis, norintis, kad jis būtų pripažintas konkurso laimėtoju:
1) turi įsipareigoti sutarčiai vykdyti įdarbintiems darbuotojams mokėti kolektyvine sutartimi arba teisės aktu
nustatytą minimalų darbo užmokestį ir 2) turi nustatyti analogišką įpareigojimą pasirinktam ar numatytam
subrangovui ir pateikti perkančiajai organizacijai atitinkamą tokio subrangovo įsipareigojimų deklaraciją, jei:
a) pagal teisės nuostatą toks įsipareigojimas numatytas tik sudarant viešojo pirkimo, o ne privačią sutartį, o –
b) subrangovas yra įsteigtas kitoje ES valstybėje narėje ir teikdami sutartyje numatytas paslaugas subrangovo
darbuotojai dirba tik jo įsisteigimo šalyje?“ (19 punktas).
Dėl galimybės viešųjų pirkimų srityje reikalauti mokėti tam tikrą minimalų atlyginimą
subrangovo, įsteigto kitoje valstybėje narėje, darbuotojams
Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, jog tokia priemonė, kokia nagrinėjama pagrindinėje
byloje, gali būti apribojimas pagal EB 56 straipsnį (žr. Sprendimo Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189,
37 punktą) (30 punktas). Tokia nacionalinė priemonė iš principo gali būti pateisinama darbuotojų apsaugos
tikslu, būtent tikslu užtikrinti, kad darbuotojams būtų mokamas deramas darbo užmokestis, siekiant išvengti
„socialinio dempingo“ ir kartu nebausti konkuruojančių įmonių, kurios savo darbuotojams moka deramą
užmokestį (31 punktas). Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, jog jeigu tokia
priemonė taikoma tik viešojo pirkimo sutartims, ji negali pasiekti minėto tikslo nesant duomenų, leidžiančių
manyti, jog vykdant privačias sutartis įdarbintiems darbuotojams nereikia tokios pačios apsaugos darbo
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užmokesčio srityje kaip ir darbuotojams, įdarbintiems vykdant viešojo pirkimo sutartis (žr. Sprendimo
Rüffert, EU:C:2008:189, 38–40 punktus) (32 punktas). Vienaip ar kitaip, pagrindinėje byloje nagrinėjamos
nacionalinės teisės nuostatos tiek, kiek jomis reguliuojama tokia situacija, kaip nagrinėjama pagrindinėje
byloje, kai darbuotojai vykdo viešojo pirkimo sutartį kitoje nei perkančiosios organizacijos valstybėje narėje,
kurioje minimalaus darbo užmokesčio normos yra mažesnės, atrodo neproporcingos (33 punktas). Tokiomis
nuostatomis – jomis tokioje situacijoje nustatomas fiksuotas minimalus užmokestis, atitinkantis darbo
užmokestį, kurio reikalaujama perkančiosios organizacijos valstybės narės darbuotojų deramam atlygiui
užtikrinti atsižvelgiant į toje valstybėje narėje esamą pragyvenimo lygį, kuris vis dėlto neturi jokio ryšio su
pragyvenimo lygiu valstybėje narėje, kurioje bus teikiamos paslaugos pagal viešojo pirkimo sutartį, o dėl to
pastarojoje valstybėje narėje įsteigti subrangovai netektų konkurencinio pranašumo, atsirandančio dėl
atitinkamų darbo užmokesčio normų skirtumų, – viršijama tai, kas būtina darbuotojų apsaugos tikslui
pasiekti (34 punktas). Teisingumo Teismas sprendė, jog nagrinėjamos atlyginimų apsaugos priemonės
negalima pagrįsti ir socialinės apsaugos sistemų stabilumo tikslu (35 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) nusprendė:
Tokioje situacijoje, kokia susiklostė pagrindinėje byloje, kai konkurso dalyvis ketina vykdyti viešojo
pirkimo sutartį pasitelkdamas tik kitoje nei perkančiosios organizacijos valstybėje narėje įsteigto subrangovo
įdarbintus darbuotojus, pagal SESV 56 straipsnį draudžiama taikyti perkančiosios organizacijos valstybės
narės teisės nuostatas, pagal kurias šis subrangovas įpareigojamas mokėti šiems darbuotojams minimalų
šiomis teisės nuostatomis nustatytą darbo užmokestį.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0549&rid=1
2014 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas
byloje Iraklis Haralambidis prieš Calogero Casilli
(C-270/13)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvas darbuotojų judėjimas – SESV 45
straipsnio 1 ir 4 dalys – Darbuotojo sąvoka – Darbas valstybės tarnyboje – Uosto administracijos vadovo
pareigos – Veikla, susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu – Pilietybės sąlyga
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
16. Valstybės tarnyba
Teisingumo Teismas konstatavo:
Prašymas pateiktas nagrinėjant Graikijos piliečio I. Haralambidis ir kito kandidato – C. Casilli –
ginčą dėl I. Haralambidis paskyrimo Brindizio uosto administracijos vadovu (2 punktas).
Pasibaigus Brindizio uosto administracijos vadovo kadencijai, Italijos infrastruktūrų ir transporto
ministras (toliau – ministras) pradėjo naujo vadovo skyrimo procedūrą. Per šią procedūrą pagal Italijos
įstatymą Brindizio provincija, Brindizio komuna, Brindizio prekybos, pramonės, amatų ir žemės ūkio rūmai
pateikė po tris ekonomikos, transporto ir uosto ekonomikos ekspertų kandidatūras, tarp kurių buvo
I. Haralambidis ir C. Casilli. Dekretu ministras Brindizio uosto administracijos vadovu paskyrė
I. Haralambidis (15–17 punktai).
C. Casilli pateikė skundą Apulijos regiono administraciniam teismui, prašydamas panaikinti šį
dekretą. C. Casilli teigė, kad I. Haralambidis negalėjo būti paskirtas šios administracijos vadovu, nes neturi
Italijos pilietybės (18 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekė iš esmės išsiaiškinti, ar tuo atveju, jei
tokioje situacijoje, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, taikoma SESV 45 straipsnio 4 dalis, ši nuostata
turi būti aiškinama taip, kad pagal ją neleidžiama valstybei narei leisti eiti uosto administracijos vadovo
pareigas tik savo piliečiams (25 punktas).
SESV 45 straipsnio 1–3 dalyse įtvirtintas pagrindinis laisvo darbuotojų judėjimo principas ir
panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės. Tačiau SESV 45 straipsnio 4
dalyje numatyta, kad šio straipsnio nuostatos netaikomos darbui valstybės tarnyboje (42 punktas).
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Dėl darbuotojo sąvokos pagal SESV 45 straipsnio 1 dalį
Darbuotojo sąvoka pagal SESV 45 straipsnį turi savarankišką reikšmę Europos Sąjungos teisėje ir ji
neturi būti aiškinama siaurai (žr., be kita ko, Sprendimo Komisija / Nyderlandai, C-542/09, EU:C:2012:346,
68 punktą). Pagal SESV 45 straipsnį, darbuotoju turi būti laikomas bet kuris asmuo, kuris užsiima realia ir
faktine veikla, išskyrus tokios mažos apimties veiklą, kuri yra visiškai nereikšminga ir pagalbinė. Darbo
santykių požymis yra tas, kad asmuo tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo vadovaujamas vykdo veiklą, už
kurią gauna atlyginimą (žr. Sprendimo Lawrie-Blum, 66/85, EU:C:1986:284, 17 punktą ir Sprendimo
Petersen, C-544/11, EU:C:2013:124, 30 punktą). Vadinasi, pavaldumo principu pagrįsti santykiai ir
atlyginimo mokėjimas yra samdomo darbo santykių sudėtinės dalys tuo atveju, jei nagrinėjama profesinė
veikla yra realaus ir faktinio pobūdžio (27–29 punktai).
Iš nagrinėjamai bylai aktualaus Italijos įstatymo buvo matyti, kad ministras vadovauja uosto
administracijos vadovui, jį kontroliuoja ir tam tikrais atvejais jam gali skirti sankcijas. Ministras skiria šios
viešojo administravimo įstaigos vadovą ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama tik vieną kartą, ir
gali jį atleisti iš pareigų, jei nepatvirtinamas trimetis veiklos planas, susijęs su uosto valdymu, ir jei
nustatomas balanso deficitas, t. y. netinkamas finansų administravimas. Taip pat iš Italijos vyriausybės
atsakymo į Teisingumo Teismo raštu pateiktus klausimus buvo matyti, kad ministras gali atleisti uosto
administracijos vadovą iš pareigų ,,tais atvejais, kai konstatuojami sunkūs su valdymu susiję pažeidimai, dėl
kurių gali būti daromas neigiamas poveikis tinkamam įstaigos veikimui. Šie įgaliojimai gali taip pat apimti
atleidimą iš pareigų tais atvejais, kai vadovas elgiasi nesilaikydamas lojalumo ir abipusio bendradarbiavimo
principų“ (30–31 punktai). Be to, ministras vykdo kontrolės įgaliojimus, kai tvirtina uosto administracijos
vadovo sprendimus, visų pirma susijusius su projekto, galimų jo pakeitimų ir balanso tvirtinimu, taip pat
techninio ir funkcinio sekretoriato darbuotojų įdarbinimu (32 punktas). Vadinasi, Teisingumo Teismo
požiūriu, uosto administracijos vadovas savo veiklą vykdo vadovaujamas ir kontroliuojamas ministro, todėl
egzistuoja pavaldumo principu pagrįsti santykiai, kaip tai suprantama pagal nurodytą Teisingumo Teismo
praktiką (34 punktas). Teisingumo Teismas taip pat nustatė, kad atlyginimas uosto administracijos vadovui
mokamas už jam įstatyme priskirtų užduočių vykdymą. Taigi jis yra numatomas ir reguliarus, o šie požymiai
būdingi pavaldumo principu pagrįstiems darbo santykiams. Galiausiai Teisingumo Teismas nurodė, kad
pagrindinėje byloje neabejojama dėl uosto administracijos vadovo vykdomų funkcijų realaus ir faktinio
pobūdžio (37 punktas). Taigi Teisingumo Teismas sprendė, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos
pagrindinėje byloje, uosto administracijos vadovas turi būti laikomas darbuotoju, kaip jis suprantamas pagal
SESV 45 straipsnio 1 dalį (38 punktas). Šiame kontekste Teisingumo Teismas priminė, kad tai, ar darbuotojo
ir darbdavio teisiniai santykiai reglamentuojami viešosios ar privatinės teisės, neturi lemiamos įtakos SESV
45 straipsnio taikymui (žr. Sprendimo Sotgiu, 152/73, EU:C:1974:13, 5 punktą ir Sprendimo Bettray, 344/87,
EU:C:1989:226, 16 punktą) (40 punktas).
Dėl darbo valstybės tarnyboje sąvokos pagal SESV 45 straipsnio 4 dalį
Valstybės tarnybos sąvoka pagal SESV 45 straipsnio 4 dalį turi būti aiškinama ir taikoma visoje
Europos Sąjungoje vienodai, todėl negali būti palikta visiškai valstybių narių diskrecijai (žr., be kita ko,
Sprendimo Sotgiu, EU:C:1974:13, 5 punktą ir Sprendimo Colegio de Oficiales de la Marina Mercante
Española, C-405/01, EU:C:2003:515, 38 punktą). Be to, išimtis turi būti aiškinama taip, kad jos taikymo
sritis būtų apribota tuo, kas griežtai būtina norint apsaugoti interesus, kuriuos ji leidžia valstybėms narėms
saugoti (žr. Sprendimo Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, C-405/01, EU:C:2003:515,
41 punktą) (43 punktas).
Valstybės tarnybos sąvoka pagal SESV 45 straipsnio 4 dalį yra susijusi su darbu, apimančiu
tiesioginį ar netiesioginį veiklos, susijusios su viešosios valdžios funkcijų vykdymu, ir funkcijų, kuriomis
siekiama apsaugoti valstybės ar kitų valdžios institucijų bendruosius interesus, vykdymą, o tai reiškia, kad iš
jį dirbančių asmenų reikalaujama ypatingo solidarumo su valstybe ir kad egzistuoja teisių ir pareigų,
kuriomis grindžiamas pilietybės ryšys, abipusiškumas (žr., be kita ko, Sprendimo Komisija / Graikija,
C-290/94, EU:C:1996:265, 2 punktą ir Sprendimo Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española,
EU:C:2003:515, 39 punktą) (44 punktas).
SESV 45 straipsnio 4 dalyje numatyta išimtis netaikoma darbui, kuris, nors ir turi būti priskiriamas
valstybės ar kitų viešosios teisės reglamentuojamoms institucijoms, nėra susijęs su jokiu valstybės tarnybai
tiesiogine prasme priklausančių užduočių vykdymu (Sprendimo Komisija / Graikija, EU:C:1996:265,
2 punktas ir Sprendimo Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, EU:C:2003:515, 40 punktas)
(45 punktas).
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Toliau Teisingumo Teismas tikrino, ar uosto administracijos vadovui patikėtos funkcijos apima
viešosios valdžios įgaliojimų įgyvendinimą ir bendrųjų valstybės interesų apsaugą, ir todėl tuo gali būti
pateisinama tai, kad jas vykdyti gali tik Italijos piliečiai (46 punktas). Teisingumo Teismas nustatė, kad be
pirmininkavimo uosto komitetui, uosto administracijos vadovo veikla apima tik pasiūlymų dėl tam tikrų
priemonių, susijusių su uosto einamųjų reikalų tvarkymu, teikimo uosto komitetui funkcijas (48 punktas).
Tokiai veiklai negali būti taikoma aptariama išimtis, juo labiau kad uosto administracijos vadovas neturi
uosto komiteto turimų įgaliojimų priimti sprendimus (49 punktas). Teisingumo Teismo nuomone, uosto
administracijos vadovo kompetencija, apimanti tik kitų subjektų veiklos koordinavimo ir skatinimo
įgaliojimus, taip pat negali būti priskirta prie veiklos, susijusios su viešosios valdžios funkcijų vykdymu, ir
funkcijų, kuriomis siekiama apsaugoti bendruosius valstybės interesus (50 punktas), vertinant, be kita ko, tai,
kad subjektai, kurių veiklą koordinuoja ir skatina uosto administracijos vadovas, patys nevykdo funkcijų,
priskiriamų prie valstybės tarnybos, kaip ji suprantama pagal SESV 45 straipsnio 4 dalį (51 punktas). Tai,
kad uosto administracijos vadovas vykdo įgaliojimus, kurie priskiriami uosto administracijai, ir suteikia
uosto zonų ir dokų licencijas ir koncesijas įmonėms, norinčioms vykdyti uosto operacijas arba teikti uosto
paslaugas, taip pat nebuvo laikoma aplinkybe, galinčia lemti, jog tokios pareigos patenka į SESV 45
straipsnio 4 dalies taikymo sritį (53 punktas). Tačiau tam tikromis aplinkybėmis uosto administracijos
vadovas, vykdydamas savo turimus įgaliojimus duoti nurodymus, priima privalomojo pobūdžio sprendimus,
kuriais siekiama apsaugoti bendruosius valstybės interesus, o nagrinėjamu atveju − išsaugoti bendrą turtą (54
punktas), t. y. turi įgaliojimus duoti nurodymus asmeniui, neteisėtai užėmusiam akvatoriją, atkurti toje
vietoje buvusią būklę, ir teisę šio nurodymo neįvykdymo atveju atlikti šiuos darbus pažeidėjo sąskaita (55
punktas). Uosto administracijos vadovas užtikrina, kad uosto zona būtų tinkama navigacijai ir kad būtų
atlikti jūros dugno kasybos ir techninės priežiūros darbai. Siekdamas šių tikslų ir neatidėliotinos būtinybės ir
skubos atvejais, vadovas gali priimti privalomojo pobūdžio sprendimus (56 punktas). Kadangi vykdant šiuos
įgaliojimus, reikia įgyvendinti viešosios valdžios įgaliojimus, jiems gali būti taikoma laisvo darbuotojų
judėjimo išimtis, numatyta SESV 45 straipsnio 4 dalyje (57 punktas).
Tačiau Teisingumo Teismas pažymėjo, kad naudojimasis aptariama išimtimi, negali būti
pateisinamas vien tuo, kad pagal nacionalinę teisę viešosios valdžios įgaliojimai suteikiami uosto
administracijos vadovui. Dar reikia, kad šių įgaliojimų įgyvendinimas juos turinčiam asmeniui iš tiesų būtų
įprastas ir kad jie nebūtų labai maža jo veiklos dalis (58 punktas). Iš Italijos vyriausybės pateiktos
informacijos buvo matyti, kad uosto administracijos vadovo įgaliojimai sudaro nedidelę jo veiklos dalį, kuri
apskritai yra techninio ir ekonominio valdymo pobūdžio, kuris negali būti pakeistas įgyvendinant šiuos
įgaliojimus. Be to, pasak šios vyriausybės, šie įgaliojimai gali būti vykdomi tik tam tikrais atvejais ar
ypatingomis aplinkybėmis (60 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, SESV 45 straipsnio 4 dalis turi
būti aiškinama taip, kad pagal ją neleidžiama valstybei narei leisti tik savo piliečiams eiti uosto
administracijos vadovo pareigas.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424677467393&uri=CELEX:62013CJ0270
LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖ
2014 m. rugsėjo 4 d. prejudicinis sprendimas
byloje Air Baltic Corporation AS prieš Valsts robežsardze
(C-575/12)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė –
Reglamentas (EB) Nr. 810/2009 – 24 straipsnio 1 dalis ir 34 straipsnis – Vienoda viza – Vienodos vizos
panaikinimas arba atšaukimas – Vienodos vizos, įklijuotos į panaikintą kelionės dokumentą, galiojimas –
Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 – 5 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnio 1 dalis – Patikrinimai kertant sieną –
Atvykimo sąlygos – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama, kad galiojanti viza būtų įklijuota
galiojančiame kelionės dokumente
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
3. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje
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Teisingumo Teismas konstatavo:
2010 m. spalio 8 d. Indijos pilietis keliavo oro transporto bendrovės Air Baltic reisu iš Maskvos
(Rusija) į Rygą (Latvija). Rygos oro uosto pasienio kontrolės punkte šis pilietis pateikė galiojantį Indijos
piliečio pasą be vizos ir panaikintą Indijos piliečio pasą su Italijos išduota galiojančia vienoda viza. Šiam
Indijos piliečiui pasienyje buvo neleista atvykti į Latvijos teritoriją, nes jis neturėjo galiojančios vizos (22–
23 punktai).
Latvijos administracija skyrė Air Baltic 2 000 Latvijos latų (maždaug 2 850 EUR) dydžio baudą už
tai, kad ji į Latviją atvežė asmenį, neturintį valstybės sienai kirsti būtinų kelionės dokumentų. Air Baltic su
šia bauda nesutiko ir ją ginčijo Latvijos teismuose. Turėdamas išspręsti šį ginčą, Administratīvā apgabaltiesa
(Administracinis apygardos teismas, Latvija) kreipėsi į Teisingumo Teismą su klausimu, ar, panaikinus pasą,
savaime tampa negaliojanti ir valstybės narės institucijų išduota ir į šį pasą įklijuota vienoda viza.
Teisingumo Teismas taip pat buvo paklaustas, ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę (Šengeno sienų
kodeksą ir Vizų kodeksą)1, trečiųjų šalių piliečiai tam, kad galėtų atvykti į Sąjungos teritoriją, turi pateikti
galiojančią vizą, įklijuotą galiojančiame kelionės dokumente, ir ar Latvija savo teisės aktuose galėjo įtvirtinti
tokią atvykimo sąlygą (24–28 punktai).
Dėl trečiųjų šalių piliečių teisės atvykti į Europos Sąjungos teritoriją, kai jie pateikia galiojantį
pasą be vizos ir galiojančią vizą, įklijuotą į negaliojantį pasą
Teisingumo Teismas atsakydamas į pirmąjį klausimą nurodė, kad pagal Vizų kodeksą tik valstybės
narės kompetentingos institucijos gali panaikinti vizą. Todėl nagrinėjamu atveju aplinkybė, jog Indijos
institucijos panaikino pasą, negali savaime reikšti, kad panaikinama ar atšaukiama Italijos išduota viza (34–
35 punktai).
Dėl klausimo, ar trečiųjų šalių piliečiai turi būtinai pateikti galiojančią vizą, įklijuotą galiojančiame
kelionės dokumente, Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Šengeno sienų kodeksą trečiųjų šalių piliečių
atvykimui į Sąjungos teritoriją nustatytos dvi atskiros sąlygos: pateikti atitinkamai, pirma, galiojantį kelionės
dokumentą, ir, antra, galiojančią vizą (39 punktas).
Tokioje situacijoje, kokia nagrinėjama šioje byloje (kai trečiosios šalies pilietis atskirai pateikia
galiojančią vizą ir galiojantį kelionės dokumentą), Teisingumo Teismas konstatavo, kad Sąjungos teisės aktų
leidėjas nesiekė panaikinti bet kokią galimybę atvykti į Sąjungos teritoriją. Todėl Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad tuo atveju, kai išdavimo valstybė narė nepripažįsta jai pateikto kelionės dokumento, remiantis
Vizų kodeksu galima vizą įklijuoti ne į kelionės dokumentą, bet į atskirą lapą (48 punktas). Be to, blanke,
kurį turi užpildyti už sienų kontrolę atsakingos institucijos, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos atvykimo
sąlygos, nėra nė vieno langelio, kuriame atsisakymą leisti atvykti būtų galima pagrįsti priežastimi, kad
pateikta galiojanti viza nėra įklijuota į galiojantį kelionės dokumentą (47 punktas). Galiausiai Teisingumo
Teismas konstatavo, kad dėl to, jog pateikiami du skirtingi kelionės dokumentai, kompetentingos institucijos
neatsiduria situacijoje, kai nebegali protingomis sąlygomis atlikti būtinų patikrinimų atsižvelgdamos į
duomenis, kuriuos gali rasti dviejuose joms pateiktuose kelionės dokumentuose (53 punktas). Tuo
remdamasis Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad galiojančios vizos neprivalo būti įklijuotos į galiojantį
kelionės dokumentą (56 punktas).
Atsakydamas į paskutinį klausimą Teisingumo Teismas nurodė, jog Latvija negalėjo pagrįstai
nustatyti trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos, kad galiojanti viza privalo būti įklijuota į galiojantį
kelionės dokumentą. Iš tiesų valstybės narės neturi diskrecijos atsisakyti leisti užsienio piliečiams atvykti
pritaikiusios Šengeno sienų kodekse nenumatytą sąlygą: taigi jokioje šio kodekso nuostatoje neįtvirtinta
valstybių narių galimybė reikalauti laikytis papildomų sąlygų, nes šių sąlygų sąrašas yra baigtinis (69, 70
punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:

1

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių,
reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 105, p. 1), iš dalies
pakeistas 2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 265/2010 (OL L 85, p. 1), ir 2009 m.
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų
kodeksas) (OL L 243, p. 1).
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1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio
Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), 24 straipsnio 1 dalis ir 34 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad
trečiosios šalies institucijai panaikinus kelionės dokumentą į šį dokumentą įklijuota vienoda viza netampa
savaime negaliojanti.
2. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio
taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), iš
dalies pakeisto 2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 265/2010, 5
straipsnio 1 dalis, siejama su to paties reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad joje
nenustatyta trečiųjų šalių piliečių atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlyga, kad per patikrinimą kertant
sieną galiojanti viza privalo būti įklijuota į galiojantį kelionės dokumentą.
3. Reglamento Nr. 562/2006, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 265/2010, 5 straipsnio 1 dalis,
siejama su to paties reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiami
nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuose nustatyta trečiųjų šalių piliečių
atvykimo į atitinkamos valstybės narės teritoriją sąlyga, kad galiojanti viza privalo būti įklijuota į galiojantį
kelionės dokumentą.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1423668375579&uri=CELEX:62012CJ0575
2014 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas
byloje Mohamed Ali Ben Alaya prieš Bundesrepublik Deutschland
(C-491/13)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė –
Direktyva 2004/114/EB – 6, 7 ir 12 straipsniai – Trečiųjų šalių piliečių įleidimo studijuoti sąlygos –
Atsisakymas įleisti asmenį, kuris atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas – Kompetentingų institucijų
diskrecija
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
3. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje
Teisingumo Teismas konstatavo:
Tuniso pilietis M. Ben Alaya gimė 1989 m. vasario 19 d. Vokietijoje. 1995 m. jis išvyko iš
Vokietijos gyventi į Tunisą. 2010 m. ten įgijęs brandos atestatą, M. Ben Alaya įstojo į Tuniso universitetą
studijuoti informatikos. Tuo pat metu jis kreipėsi dėl aukštojo mokslo studijų Vokietijoje. Kelis kartus jis
buvo priimtas studijuoti į Dortmundo technikos universiteto (Technische Universität Dortmund)
Matematikos fakultetą. M. Ben Alaya kelis kartus kreipėsi į kompetentingas Vokietijos institucijas su
prašymu išduoti studento vizą šioms studijoms arba siekdamas lankyti užsieniečiams, norintiems studijuoti
aukštojoje mokykloje, universiteto organizuojamus kalbų kursus. Visi šie prašymai buvo atmesti. Paskutinis
2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimas dėl atsisakymo M. Ben Alaya išduoti vizą buvo pagrįstas abejonėmis dėl
jo motyvacijos studijuoti, atsižvelgiant, be kita ko, į anksčiau gautą nepakankamai aukštą įvertinimą, silpną
vokiečių kalbos mokėjimą ir ryšio tarp numatytų studijų ir jo profesinių tikslų nebuvimą (14–16 punktai).
2011 m. lapkričio 1 d. M. Ben Alaya pateikė skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikusiam teismui dėl šio sprendimo, siekdamas, kad jam būtų išduota studijų viza remiantis Užsieniečių
apsigyvenimo, įsidarbinimo ir integracijos federalinėje teritorijoje įstatymo (toliau – ir AufenthG) 16
straipsnio 1 dalimi. Jis teigė, kad jo žinių pakanka matematikos studijoms ir kad studijų metu jį rems tėvas,
Vokietijos rezidentas (17 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iškėlė klausimą, ar, jeigu tenkinamos
Direktyvos 2004/114 6 ir 7 straipsniuose įtvirtintos įleidimo sąlygos, šia direktyva pagal jos 12 straipsnį
suteikiama teisė gauti studijų vizą, nesuteikiant nacionalinei administracijai diskrecijos. Šiuo klausimu
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad Vokietijos teismai nacionalinei
administracijai suteikia diskreciją atsisakyti išduoti studijų vizą, o šios vizos išdavimo sąlygas reglamentuoja
AufenthG 16 straipsnio 1 dalis. Šio teismo teigimu, pagal Direktyvą 2004/114 pripažįstama trečiųjų šalių
piliečių įleidimo į valstybės narės teritoriją studijuoti teisė, kai įvykdytos minėtos sąlygos, o valstybės
institucijoms nesuteikiama diskrecija, susijusi su sprendimu įleisti (18–19 punktai). Šiomis aplinkybėmis
Verwaltungsgericht Berlin (Berlyno administracinis teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir
pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:
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„Ar Direktyva [2004/114] pagrindžia nediskrecinę teisę gauti vizą siekiant studijuoti ir vėliau
leidimą gyventi pagal šios direktyvos 12 straipsnį, jei yra įvykdytos įleidimo sąlygos, t. y. šios direktyvos 6 ir
7 straipsniuose nustatyti kriterijai, ir nėra jokio pagrindo atsisakyti įleisti pagal [tos pačios] direktyvos 6
straipsnio 1 dalies d punktą?“ (20 punktas).
Dėl valstybės narės diskrecijos sprendžiant, ar įleisti į savo teritoriją trečiosios šalies pilietį,
pageidaujantį joje būti ilgiau nei tris mėnesius studijų tikslais, jei šis pilietis atitinka įleidimo sąlygas,
numatytas Sąjungos teisėje
Kalbėdamas apie bendrą Direktyvos 2004/114 struktūrą, Teismas pirmiausia priminė šios direktyvos
5 straipsnį, kuriame numatyta, kad į valstybės narės teritoriją priimant trečiosios šalies pilietį pagal šią
direktyvą patikrinami dokumentais paremti įrodymai, kad jis atitinka Direktyvos 2004/114 6 straipsnyje
numatytas bendrąsias sąlygas, o trečiosios šalies piliečio, prašančio priimti studijuoti, atveju – šios
direktyvos 7 straipsnyje nustatytas specialias sąlygas (23 punktas). Konkrečiai kalbant, valstybės narės gali
patikrinti, ar remiantis Direktyvos 2004/114 6 straipsnio 1 dalies d punktu, taikomu atsižvelgiant į šios
direktyvos 14 konstatuojamąją dalį, nėra motyvų, susijusių su grėsme viešajai tvarkai, visuomenės saugumui
ar sveikatai, kurie galėtų pateisinti atsisakymą įleisti tokį pilietį. Tada, jei šios direktyvos 6 ir 7 straipsniuose
nustatytos bendrosios ir specialiosios sąlygos įvykdytos, pagal tos pačios direktyvos 12 straipsnį valstybė
narė studentui išduoda leidimą gyventi (24, 25 punktai).
Antra, kalbėdamas apie Direktyvos 2004/114 tikslus, Teismas pažymėjo, kad iš jos 1 straipsnio a
punkto, siejamo su 24 konstatuojamąja dalimi, matyti, kad šios direktyvos tikslas yra nustatyti trečiosios
šalies piliečių įleidimo į valstybių narių teritoriją ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui studijų tikslais
sąlygas. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas jau nusprendė, kad pagal Direktyvos 2004/114 6 ir 7
konstatuojamąsias dalis ja siekiama skatinti trečiosios šalies piliečius atvykti į Sąjungą studijuoti. Šio
judėjimo tikslas yra skatinti veiklą visoje Europoje, kad ji būtų aukšto lygio studijų ir profesinio mokymo
centras (Sprendimo Sommer, C‑15/11, EU:C:2012:371, 39 punktas). Konkrečiai kalbant, šios direktyvos 6
konstatuojamoje dalyje skelbiama, kad valstybių narių nacionalinės teisės aktų dėl atvykimo ir gyvenimo
sąlygų suderinimas yra šio tikslo dalis (29 punktas). Tačiau leidus valstybei narei nustatyti papildomas, nei
numatytos Direktyvos 2004/114 6 ir 7 straipsniuose, trečiosios šalies piliečių įleidimo studijuoti sąlygas, tai
prieštarautų šios direktyvos tikslui, kuris yra skatinti tokių piliečių judėjimą (30 punktas). Todėl iš
Direktyvos 2004/114 bendros struktūros ir tikslų matyti, kad pagal šios direktyvos 12 straipsnį valstybės
narės turi išduoti leidimą gyventi studijų tikslais pareiškėjui, kuris atitinka tos pačios direktyvos 6 ir 7
straipsniuose nustatytas sąlygas, nes šiose nuostatose išsamiai numatytos tiek bendrosios ir specialiosios
sąlygos, kurias turi atitikti asmuo, prašantis leidimo gyventi studijų tikslais, tiek motyvai, pateisinantys
atsisakymą jį išduoti (31 punktas). Be to, tokį Direktyvos 2004/114 12 straipsnio aiškinimą patvirtina šios
direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė, pagal kurią valstybės narės gali priimti nuostatas, kurios
yra palankesnės asmenims, kuriems minėta direktyva taikoma. Tačiau manant, kad valstybės narės gali
nuspręsti nustatyti kitas, nei numatytos Direktyvoje 2004/114, įleidimo sąlygas, tai reikštų šių asmenų
įleidimo sąlygų sugriežtinimą ir prieštarautų šio 4 straipsnio 2 dalies tikslui (32 punktas).
Iš tiesų, pagal Direktyvą 2004/114 valstybėms narėms suteikiama diskrecija vertinti prašymus įleisti.
Tačiau svarbu pažymėti, kad, kaip teigia generalinis advokatas išvados 49 punkte, nacionalinių institucijų
diskrecija siejama tik su šios direktyvos 6 ir 7 straipsniuose numatytomis sąlygomis ir reikšmingų faktinių
aplinkybių vertinimu siekiant nustatyti, ar tenkinamos minėtuose direktyvos straipsniuose įtvirtintos sąlygos
ir, be kita ko, ar motyvai, susiję su grėsme viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar sveikatai, kliudo įleisti
trečiosios šalies pilietį (33 punktas). Todėl, nagrinėjant įleidimo sąlygas remiantis Direktyva 2004/114,
niekas nekliudo pagal šios direktyvos 15 konstatuojamąją dalį valstybėms narėms reikalauti visų įrodymų,
kurių reikia prašymo priimti vientisumui įvertinti, siekiant kovoti su piktnaudžiavimu šioje direktyvoje
nustatyta tvarka ir netinkamu jos taikymu (34 punktas). Šiuo atveju, kaip atrodo, iš Teisingumo Teismo
turimos medžiagos matyti, kad pagrindinėje byloje M. Ben Alaya įvykdė bendrąsias ir specialiąsias sąlygas,
numatytas Direktyvos 2004/114 6 ir 7 straipsniuose. Konkrečiai kalbant, neatrodo, kad Vokietijos institucijos
dėl jo rėmėsi kuriuo nors šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu motyvu. Todėl tokioje
situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, atrodo, kad nacionalinės institucijos turėjo jam išduoti
leidimą gyventi, o tai turėtų patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas (35 straipsnis).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
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2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo
studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų 12 straipsnį reikia
aiškinti taip, kad atitinkama valstybė narė turi įleisti į savo teritoriją trečiosios šalies pilietį, pageidaujantį
joje būti ilgiau nei tris mėnesius studijų tikslais, jei šis pilietis atitinka įleidimo sąlygas, išsamiai numatytas
šios direktyvos 6 ir 7 straipsniuose, ir jei ši valstybė dėl šio piliečio nesiremia vienu iš minėtoje direktyvoje
aiškiai išvardytų motyvų, pateisinančių atsisakymą išduoti leidimą gyventi.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1423668461109&uri=CELEX:62013CJ0491
KONKURENCIJA
2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimas
sujungtose bylose Anonima Petroli Italiana SpA prieš Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ir kt.)
(C-184/13–C-187/13, C-194/13, C-195/13 ir C-208/13)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Kelių transportas – Atitinkamiems ūkio
subjektams atstovaujančio organo nustatyta minimalių eksploatavimo išlaidų suma – Įmonių asociacija –
Konkurencijos ribojimas – Bendrojo intereso tikslas – Kelių eismo saugumas – Proporcingumas
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
7.1. Valstybės valdymo ir savivaldos institucijų sprendimai, ribojantys ar galintys riboti konkurenciją; 7.2.
Draudžiami susitarimai
Teisingumo Teismas konstatavo:
Nacionaliniame teisme Italijoje nagrinėta byla dėl valstybės taikomo reguliavimo įmonių, atliekančių
vežimo paslaugas už atlygį, srityje. Nacionaliniu reguliavimu buvo nustatyta, kad vežimo sutarčių nuostatos,
kuriose įtvirtintos kelių eismo saugumui prieštaraujantys paslaugų teikimo būdai ir sąlygos, yra niekinės.
Pagal naująjį nacionalinį reguliavimą, tokioms nuostatoms turi būti taikytina Osservatorio (įmonių
asociacijos Consulta padalinio) nustatyta sektoriaus praktika ir papročiai. 2008 m. birželio 25 d. nacionalinio
dekreto-įstatymo Nr. 112 83a straipsniu sumažinta 2005 m. numatyto tarifų liberalizavimo apimtis ir dėl
žodžiu sudarytų sutarčių numatyta, jog užsakovo mokėtinas atlyginimas negali būti mažesnis už minimalias
eksploatavimo išlaidas, kurias nustatyti paprašyta Osservatorio.
2011 m. lapkričio 21 d. Osservatorio patvirtino keletą lentelių, kuriose nustatytos minimalios vežimo
keliais už atlygį įmonių eksploatavimo išlaidos. Šios lentelės buvo pateiktos ir Infrastruktūros ir transporto
ministerijos generalinio direktoriaus dekrete. Minėtose lentelėse išlaidos penkioms transporto priemonių
kategorijoms apskaičiuotos pagal didžiausią pakrautos transporto priemonės masę, nurodytą vidutinę metinę
ridą ir vidutines dyzelino sąnaudas kilometrui. Išlaidos apima išlaidas, susijusias su vilkikais,
puspriekabėmis, priežiūra, samdomų vairuotojų darbu, remiantis galiojančia kolektyvine sutartimi,
draudimu, kontroline peržiūra ir vinjetėmis, padangomis, degalais, mokesčiais už kelius ir organizavimu.
Osservatorio taip pat nustatė eksploatavimo išlaidų, taigi, ir vežimo keliais tarifų periodinio patikslinimo
formulę.
Pagrindinės bylos nacionaliniuose teismuose pradėtos dėl aktų, kuriais Osservatorio nustatė
minimalias vežimo keliais už atlygį įmonių eksploatavimo išlaidas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikusio nacionalinio teismo teigimu, Italijos teisės aktais įdiegta reguliuojama minimalių eksploatavimo
išlaidų nustatymo sistema ribojama derybų laisvė ir laisvė apibrėžti vieną iš pagrindinių sutarties elementų,
nors taip siekiama užtikrinti saugumo reikalavimų laikymąsi.
Dėl galimo konkurencijos ribojimo, įtvirtinant teisę suinteresuotiems ūkio subjektams
daugiausiai atstovaujančiai organizacijai tvirtinti dalį minimalių paslaugų išlaidų
Teisingumo Teismas konstatavo, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
siekė išsiaiškinti, ar SESV 101 straipsnis, siejamas su ESS 4 straipsnio 3 dalimi, ir SESV 49, 56 ir
96 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami
pagrindinėse bylose, pagal kuriuos krovinių vežimo keliais už atlygį paslaugų kainos negali būti mažesnės už
minimalias eksploatavimo išlaidas, nustatomas įstaigos, kurią daugiausia sudaro suinteresuotų ūkio subjektų
atstovai (26 punktas).
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Teisingumo Teismas priminė, kad pagrindinėse bylose nagrinėjamuose nacionalinės teisės aktuose
numatyta, kad minimalios eksploatavimo išlaidos daugiausia nustatomos savanoriškuose sektoriaus
susitarimuose, sudaromuose profesinių vežėjų asociacijų ir užsakovų. Jei tokių susitarimų nėra, šias išlaidas
nustato Osservatorio, o jei ši neveikia, – tiesiogiai Infrastruktūros ir transporto ministerija. Su pagrindinėmis
bylomis susijusiu laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. rugpjūčio mėn. minimalias
eksploatavimo išlaidas iš tikrųjų nustatė Osservatorio (27 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Osservatorio daugiausia sudaro profesinių vežėjų asociacijų ir
užsakovų atstovai. Iš tiesų tuo metu, kai klostėsi pagrindinių bylų faktinės aplinkybės, iš dešimties
Osservatorio narių, pasirinktų Consulta pirmininko, aštuoni atstovavo vežėjų ir užsakovų asociacijoms, o
dekrete dėl šių narių skyrimo taip pat nurodyta, kad jie skiriami atstovauti asociacijai ar įmonei, kuriai jie
priklauso (32 punktas). Be to, Osservatorio sprendimai tvirtinami jos balsų dauguma ir valstybės atstovas
neturi veto teisės ar lemiamo balso, dėl kurių galėtų būti išlaikyta valdžios ir privataus sektoriaus galių
pusiausvyra (33 punktas).
Nacionaliniuose teisės aktuose, kuriais įsteigtos Consulta ir Osservatorio, nenurodomi pagrindiniai
principai, kurių turi laikytis šios įstaigos, ir nėra jokios nuostatos, kuria būtų trukdoma profesinių
organizacijų atstovams veikti tik profesiniais interesais (35 punktas). Dėl nacionalinių nuostatų, kuriomis
įvesta minimalių eksploatavimo išlaidų sistema ir Osservatorio suteikti įgaliojimai jas nustatyti, Teismas
pažymėjo, kad nagrinėjamo dekreto 83a straipsnyje, pirma, nurodyti kelių eismo saugumo užtikrinimo tikslai
ir tinkamas krovinių vežimo keliais už atlygį rinkos veikimas ir, antra, numatyta, kad šiomis minimaliomis
eksploatavimo išlaidomis bet kuriuo atveju turi būti užtikrintas įstatyme numatytų saugos standartų
laikymasis (36 punktas). Tačiau pagrindinėse bylose nagrinėjamuose teisės aktuose pateikiama tik neaiški
nuoroda į kelių eismo saugumo užtikrinimą. Osservatorio nariams paliekama labai didelė diskrecija ir
autonomija nustatant minimalias eksploatavimo išlaidas juos paskyrusių profesinių organizacijų interesais
(37 punktas). Tokiomis aplinkybėmis pagrindinėse bylose nagrinėjamuose teisės aktuose nėra nei procesinių
taisyklių, nei esminių reikalavimų, kuriais galėtų būti užtikrinama, kad nustatydama minimalias
eksploatavimo išlaidas Osservatorio veiktų kaip viešosios valdžios elementas bendrojo intereso tikslais
(38 punktas). Pabrėžta, kad iš byloje pateiktos medžiagos matyti, jog viešosios valdžios institucija jokia
forma neatlieka Osservatorio vertinimų, susijusių su minimalių eksploatavimo išlaidų nustatymo kriterijais,
ar nustatytos vertės kontrolės (39 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, jog, atsižvelgiant, pirma, į Osservatorio sudėtį ir veikimo būdą ir,
antra, į tai, kad įstatyme nėra pakankamai aiškiai apibrėžti viešojo intereso kriterijai, siekiant užtikrinti, kad
vežėjų ir užsakovų atstovai veiktų veiksmingai atsižvelgdami į bendrąjį viešąjį interesą (to ir siekiama
įstatymu), ir valstybė nevykdo veiksmingos kontrolės ir neturi įgaliojimų priimti galutinį sprendimą,
Osservatorio turi būti laikoma įmonių asociacija, kaip ji suprantama pagal SESV 101 straipsnį, kai priima
sprendimus nustatyti minimalias vežimo keliais eksploatavimo išlaidas, kaip antai nagrinėjamus pagrindinėse
bylose (41 punktas). Tam, kad Sąjungos konkurencijos taisyklės būtų taikomos pagrindinėse bylose
nagrinėjamiems teisės aktams, pagal kuriuos Osservatorio nustatytos minimalios eksploatavimo išlaidos yra
privalomos, reikia, kad šiais teisės aktais galėtų būti ribojama konkurencija vidaus rinkoje (42 punktas). Šiuo
klausimu reikia konstatuoti, kad minimalių eksploatavimo išlaidų, kurios privalomos pagal nacionalinės
teisės aktus, kaip antai nagrinėjamus pagrindinėse bylose, ir dėl kurių įmonės negali nustatyti mažesnių tarifų
už šias išlaidas, nustatymas prilygsta horizontaliam nurodytų minimalių tarifų nustatymui (43 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
SESV 101 straipsnis, siejamas su ESS 4 straipsnio 3 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad juo
draudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėse bylose, pagal kuriuos krovinių
vežimo keliais už atlygį paslaugų kainos negali būti mažesnės už minimalias eksploatavimo išlaidas,
nustatomas įstaigos, kurią daugiausia sudaro suinteresuotų ūkio subjektų atstovai.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424678086064&uri=CELEX:62013CJ0184
2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimas
byloje Groupement des cartes bancaires prieš Europos Komisiją
(C-67/13 P)
Terminai: Apeliacinis skundas – Konkurencija – Karteliai – EB 81 straipsnio 1 dalis – Mokėjimo
kortelių sistema Prancūzijoje – Įmonių asociacijos sprendimas – Išdavimo rinka – „Naujiems dalyviams“
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taikomos kainų reguliavimo priemonės – Narystės mokestis bei „aptarnavimo funkcijos reguliavimo“ ir
„mokesčio neveikiantiems nariams“ sistemos – Konkurencijos ribojimo dėl tikslo sąvoka – Kenksmingumo
konkurencijai tyrimas
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
7.2. Draudžiami susitarimai
Teisingumo Teismas konstatavo:
Europos Komisija 2007 m. spalio 17 d. sprendimu pripažino, kad Groupement des cartes bancaires
(toliau – Groupement) yra asociacija, pažeidusi EB 81 straipsnio 1 dalį (šiuo metu SESV 101 straipsnio
1 dalis) toliau nurodytais veiksmais. 2002 m. lapkričio 8 ir 29 d. Groupement valdybos sprendimais
patvirtintos kainų reguliavimo priemonės, t. y. Paslaugų veiklos reguliavimo mechanizmas (toliau – ir
MERFA). Juo siekiama, pasak Groupement, pirma, labiau skatinti korteles išduodančius, o ne jas
aptarnaujančius narius plėtoti aptarnavimo veiklą ir, antra, finansiškai atsižvelgti į narių, kurių mokėjimo
kortelių aptarnavimo veikla yra labai didelės apimties, palyginti su jų mokėjimo kortelių išdavimo veiklos
apimtimi, pastangas (4 punktas). Komisija pripažino, kad pažeidimas susideda iš to, kad MERFA mokėjimo
kortelei taikomas narystės mokestis ir papildomas narystės mokestis, taip pat mokestis neveikiantiems
nariams, taikomas Groupement nariams, kurie nuo savo narystės pradžios nevykdė reikšmingos mokėjimo
kortelių veiklos (9 punktas).
Byloje nagrinėta rinka yra Prancūzijos mokėjimo kortelių išdavimo rinka. Nagrinėtos taikytos
priemonės – įmonių asociacijos sprendimas. Komisija konstatavo, kad taikytų priemonių tikslas yra
antikonkurencinis. Toks tikslas nustatytas iš minėtose priemonėse numatytų taisyklių. Komisija taip pat
konstatavo, kad jis prieštarauja 2002 m. gruodžio 10 d. Groupement pranešime deklaruotiems šių priemonių
tikslams. Komisijos konstatuota, kad, pirma, šios priemonės nėra tinkamos mokėjimo kortelių aptarnavimo
veiklai skatinti ir dėl jų nariams, kuriems šios priemonės taikomos, tenka papildomos išlaidos arba
apribojama narių, kuriems šios priemonės kitaip būtų taikomos, mokėjimo kortelių išdavimo veikla. Antra,
teiginiui, kad MERFA skatinama mokėjimo kortelių aptarnavimo veikla, prieštarauja tarpbankinių mokesčių
buvimas ir papildomas stojimo mokestis, taip pat mokestis neveikiantiems nariams. Šis antikonkurencinis
tikslas atspindi tikruosius taikytų priemonių tikslus, kuriuos pagrindiniai nariai išreiškė rengdami priemones,
t. y. siekį kliudyti naujų dalyvių konkurencijai ir juos nubausti, siekį išlaikyti pagrindinių narių pajamas ir
siekį apriboti mokėjimo kortelių kainų mažėjimą, nagrinėjamos priemonės taip pat turėjo konkurenciją
ribojantį poveikį. Visų pirma, priemonių taikymo laikotarpiu (2003 m. sausio 1 d.–2004 m. birželio 8 d.) dėl
jų sumažėjo naujų dalyvių mokėjimo kortelių išdavimo planai ir nebuvo leista sumažinti naujų dalyvių ir
pagrindinių narių mokėjimo kortelių kainų (8 punktas).
Dėl konkurencijos ribojimo pagal tikslą ir pagal pasekmes atskyrimo
Teisingumo Teismas, vertindamas Bendrojo Teismo sprendimą, pažymėjo, kad Bendrasis Teismas
nusprendė, jog nagrinėjamų priemonių tikslas buvo riboti konkurenciją ir todėl nusprendė neatlikti šių
priemonių konkretaus poveikio konkurencijai tyrimo. Todėl esminis šios bylos tyrimo aspektas – Bendrojo
Teismo sprendimo, kuriuo buvo konstatuotas konkurencijos ribojimas pagal tikslą, pagrįstumas.
Teisingumo Teismas priminė, kad Sąjungos teismas turi patikrinti ne tik Komisijos pateiktų įrodymų
faktinį teisingumą, patikimumą ir nuoseklumą, bet ir tai, ar šie įrodymai apima visus esminius duomenis, į
kuriuos reikia atsižvelgti vertinant sudėtingą padėtį, ir ar jie gali pagrįsti jais remiantis padarytas išvadas
(46 punktas).
Tam, kad pažeidimui būtų taikoma EB 81 straipsnio 1 dalis (SESV 101 straipsnio 1 dalis), susitarimo,
įmonių asociacijos sprendimo ar suderintų veiksmų „tikslas ar poveikis“ turi būti konkurencijos trukdymas,
ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje (48 punktas). Tam tikros įmonių veiksmų koordinavimo rūšys yra
pakankamai kenksmingos konkurencijai, jog būtų galima teigti, kad jų poveikio tyrimas yra nereikalingas
(49 punktas).
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad jeigu atlikus tam tikros rūšies įmonių veiksmų derinimo analizę
neatskleidžiamas pakankamai kenksmingas tokių veiksmų poveikis konkurencijai (angl. sufficient degree of
harm to competition), tuomet reikia nagrinėti jų pasekmes ir, kad jie būtų uždrausti, įrodyti, jog konkurencija
iš tikrųjų buvo smarkiai trukdoma, ribojama arba iškraipoma (52 punktas). Siekiant įvertinti, ar įmonių
susitarimas arba įmonių asociacijos sprendimas yra pakankamai kenksmingas, kad galėtų būti laikomas
konkurencijos ribojimu pagal tikslą, reikia išnagrinėti jo nuostatų turinį, siekiamus tikslus ir ekonominį bei
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teisinį taikymo kontekstą. Vertinant tą kontekstą taip pat reikia atsižvelgti į prekių ar paslaugų, kuriems jis
taikomas, pobūdį ir į realias nagrinėjamos rinkos ar rinkų veikimo sąlygas bei struktūrą (53 punktas).
Byloje konstatuota, kad Bendrasis Teismas iš dalies nesilaikė Teisingumo Teismo praktikos, todėl
padarė teisės klaidų, kiek tai susiję su reikšmingų teisinių kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant, ar
yra konkurencijos ribojimas pagal tikslą (56 punktas). Pirma, apibrėždamas konkurencijos ribojimo pagal
tikslą sąvoką Bendrasis Teismas nesirėmė nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, t. y. neatsižvelgė į tai,
kad esminis teisinis kriterijus nustatant, ar įmonių veiksmų koordinavimu konkurencija ribojama pagal tikslą,
yra konstatavimas, jog toks koordinavimas savaime pakankamai pavojingas konkurencijai (57 punktas).
Antra, atsižvelgiant į teismų praktiką, Bendrasis Teismas suklydo, kai nusprendė, kad konkurencijos
ribojimo pagal tikslą sąvoka neturėtų būti aiškinama siaurai. Iš tikrųjų konkurencijos ribojimo pagal tikslą
sąvoka gali būti taikoma tik tam tikroms konkurencijai pakankamai kenksmingoms įmonių veiksmų
derinimo rūšims, kad būtų galima teigti, jog jų poveikio tyrimas nereikalingas. Priešingu atveju Komisija
netektų pareigos įrodyti konkretų susitarimų poveikį rinkai, o kiek tai susiję su byloje nagrinėjamais
susitarimais, visiškai neįrodyta, kad jie savaime yra kenksmingi įprastai konkurencijai. Aplinkybė, kad EB
81 straipsnio 1 dalyje numatytos susitarimų rūšys nėra baigtinis draudžiamų slaptų susitarimų sąrašas, šiuo
atveju yra nereikšminga (58 punktas).
Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, Teisingumo Teismas konstatavo, kad Bendrasis Teismas, nusprendęs,
jog nagrinėjamomis priemonėmis siekiama riboti konkurenciją, kaip tai suprantama pagal EB 81 straipsnio
1 dalį, padarė teisės klaidų ir nesilaikė teismų praktikoje reikalaujamo teisminės kontrolės lygio
(92 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
1. Panaikinti 2012 m. lapkričio 29 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą CB / Komisija
(T-491/07).
2. Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo.
3. Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424678168271&uri=CELEX:62013CJ0067
MOKESČIŲ NUOSTATOS
2014 m. spalio 9 d. prejudicinis sprendimas
byloje Traum EOOD prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna
pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(C-492/13)
Terminai: Apmokestinimas – PVM – Direktyva 2006/112 (PVM direktyva)2 – 138 straipsnio 1 dalis –
Sandorių Bendrijos viduje neapmokestinimas – Kaip PVM mokėtojas neįregistruotas įgijėjas – Pardavėjo
pareiga nustatyti įgijėjo ar jo atstovo parašo tikrumą – Proporcingumo, teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių
apsaugos principai
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
9.3. Pridėtinės vertės mokestis; 9.3.3.3. 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymas; 9.3.6.
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų prievolės
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas Traum EOOD (toliau – Traum) ir mokesčių administratoriaus
ginčas dėl pranešimo apie perskaičiuotą mokestį, kuriuo atsisakyta taikyti Traum neapmokestinimą PVM už
sandorį, kurį ši bendrovė kvalifikavo kaip „prekių tiekimą Bendrijos viduje“ (8 punktas). Nustatyta, kad
2009 m. rugsėjo ir spalio mėn. Traum vykdė veiklą bendros pastatų statybos ir inžinierinių darbų srityje.
PVM deklaracijoje už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. Traum deklaravo PVM
neapmokestintą peilių laikiklių ir ruošinių tiekimą Bendrijos viduje bendrovei Evangelos gaitadzis, įsteigtai
2

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš dalies
pakeista 2010 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 2010/88/ES
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Graikijoje, ir pateikė nacionalinėje teisėje numatytus dokumentus, t. y. dvi sąskaitas faktūras su nurodytu
graikišku bendrovės Evangelos gaitadzis PVM mokėtojo kodu, tiekimo ataskaitas, tarptautinius važtaraščius
ir pasirašytą prekių gavimo aktą. Po 2009 m. spalio 7 d. atlikto informacijos mainų PVM srityje sistemos
elektroninės duomenų bazės (VIES)3 patikrinimo Bulgarijos mokesčių administratorius Traum pateikė
pranešimą apie mokesčio dydį ir grąžinimą. Šiame pranešime jis nurodė, kad patikrinus VIES duomenų bazę
paaiškėjo, kad bendrovė Evangelos gaitadzis buvo įregistruota kaip PVM mokėtoja ir jai nuo 2005 m.
lapkričio 15 d. suteiktas PVM mokėtojo kodas. Tačiau bendrovė Evangelos gaitadzis nedeklaravo įsigijimo
Bendrijos viduje ir nesumokėjo PVM Graikijoje (9 punktas). Vėliau atlikęs mokestinį patikrinimą,
Bulgarijos mokesčių administratorius dar kartą peržiūrėjo VIES duomenų bazę ir konstatavo, kad bendrovė
Evangelos gaitadzis jau nuo 2006 m. sausio 15 d. nebebuvo įregistruota kaip PVM mokėtoja. Todėl 2011 m.
gegužės 17 d. šis administratorius pateikė Traum pranešimą apie perskaičiuotą mokestį, kuriame
apmokestino pardavimo bendrovei Evangelos gaitadzis sandorius PVM, nes ši bendrovė valstybėje narėje
nebuvo įregistruota kaip PVM mokėtoja, t. y. nebuvo įvykdytos neapmokestinimo šiuo mokesčiu sąlygos,
susijusios su įgijėjo kaip apmokestinamojo asmens statusu, numatytos nacionalinėje teisėje (11 punktas).
Centrinis mokesčių administratorius patvirtino šį pranešimą remdamasis įrodymų, kad prekės buvo
išgabentos iš valstybės teritorijos, nebuvimu ir raštiško patvirtinimo, kad įgijėjas gavo prekes, nebuvimu.
Centrinis mokesčių administratorius teigė, kad pateiktame prekių gavimo akte ir tiekimo ataskaitoje
nenurodytas tikslus prekių priėmimo adresas, prekes priėmę asmenys, jų pareigos ir įgaliojimas atstovauti
bendrovei Evangelos gaitadzis, todėl šie dokumentai nėra patikimi (13 punktas).
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą,
pirmiausia prašydamas priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalį 4 ir
139 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą5 reikia aiškinti taip, kad pagal jas draudžiama tokiomis aplinkybėmis,
kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, valstybės narės mokesčių administratoriui atsisakyti suteikti teisę į
tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimą PVM dėl to, kad įgijėjas nebuvo registruotas kaip PVM
mokėtojas kitoje valstybėje narėje, tiekėjas neįrodė nei parašo ant pateiktų dokumentų, grindžiančių tariamai
neapmokestinamo tiekimo deklaraciją, tikrumo, nei šiuos dokumentus įgijėjo vardu pasirašiusio asmens
įgaliojimų atstovauti (21 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad prekių tiekimas Bendrijos viduje neapmokestinamas
PVM, tik kai teisė, kaip savininkui disponuoti preke, perduota įgijėjui, o tiekėjas nustato, kad ši prekė buvo
išsiųsta ar išgabenta į kitą valstybę narę ir kad po šio išsiuntimo ar išgabenimo jos fiziškai nebėra tiekimo
valstybėje narėje (24 punktas). Be to, kaip matyti iš PVM direktyvos 139 straipsnio 1 dalies antros
pastraipos, prekių tiekimo neapmokestinimas taip pat netaikomas, kai prekės tiekiamos
apmokestinamiesiems asmenims ar neapmokestinamiesiems juridiniams asmenims, kurių prekių įsigijimas
Bendrijos viduje nėra PVM objektas pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalį (25 punktas).
Dėl įrodinėjimo tvarkos, kuri gali būti taikoma tiekėjams, kad įrodytų, jog įvykdytos prekių
tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo PVM sąlygos
Kadangi nė vienoje PVM direktyvos nuostatoje konkrečiai nenumatyta, kokius įrodymus
apmokestinamieji asmenys privalo pateikti, kad galėtų pasinaudoti neapmokestinimu PVM, pagal PVM
direktyvos 131 straipsnį valstybės narės turi nustatyti sąlygas, kuriomis jos neapmokestina prekių tiekimo
Bendrijos viduje, siekdamos užtikrinti teisingą ir paprastą minėtų neapmokestinimo atvejų taikymą ir užkirsti
kelią bet kokiam galimam sukčiavimui, mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui. Vis dėlto įgyvendindamos
joms suteiktus įgaliojimus valstybės narės turi laikytis bendrųjų teisės principų, sudarančių Sąjungos teisinės
sistemos dalį, tarp kurių yra, be kita ko, teisinio saugumo ir proporcingumo principai (27 punktas).
Pagal teisinio saugumo principą, kurio padarinys yra teisėtų lūkesčių apsaugos principas6,
reikalaujama, viena vertus, kad teisės normos būtų aiškios ir tikslios, o kita vertus, kad teisės subjektai
3

„VAT Information Exchange System“
Pagal šią nuostatą valstybės narės neapmokestina prekių tiekimo, kai tas prekes pardavėjas ar prekes įsigyjantis asmuo
išsiunčia ar išgabena kitam apmokestinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, kuris veikia kaip
toks, į paskirties vietą, esančią Europos Sąjungoje, bet ne jos atitinkamoje teritorijoje, t. y. į kitą valstybę narę nei ta,
kurioje pradėtas prekių siuntimas ar gabenimas, arba kai tai atliekama pardavėjo ar prekes įsigyjančio asmens vardu.
5
„Prekių tiekimo neapmokestinimas taip pat netaikomas, kai prekės tiekiamos apmokestinamiesiems asmenims ar
neapmokestinamiesiems juridiniams asmenims, kurių prekių įsigijimai Bendrijos viduje nėra PVM objektas pagal
3 straipsnio 1 dalį.“
6
Vertimas patikslintas pagal oficialų sprendimo tekstą anglų kalba. Palyginimui žr.: „The principle of legal certainty,
the corollary of which is the principle of the protection of legitimate expectations <...>“ (oficialus sprendimo tekstas
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numatytų jų taikymą (28 punktas). Šis principas itin griežtai taikomas tuomet, kai teisės nuostatos gali turėti
finansinių pasekmių, kad suinteresuotieji asmenys galėtų tiksliai žinoti jiems pagal šias teisės nuostatas
nustatytų pareigų apimtį. Iš to išplaukia, kad svarbu, jog mokesčių mokėtojai žinotų savo mokestinius
įsipareigojimus prieš sudarydami sandorį (29 punktas). Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pažymėjo,
kad pareigos, tenkančios apmokestinamajam asmeniui įrodymų srityje, turi būti nustatomos remiantis aiškiai
šiuo atžvilgiu nacionalinėje teisėje ir įprastoje praktikoje, nustatytoje panašiems sandoriams, numatytomis
sąlygomis (30 punktas).
Teisinio saugumo principui prieštarautų tai, kad valstybė narė, numačiusi tiekimo Bendrijos viduje
neapmokestinimo PVM taikymo sąlygas, būtent nustatydama kompetentingoms valdžios institucijoms
pristatytinų dokumentų sąrašą, ir iš pradžių sutikusi kaip įrodymus, patvirtinančius teisę į neapmokestinimą,
priimti tiekėjo pateiktus dokumentus, galėtų vėliau įpareigoti šį tiekėją sumokėti PVM už šį tiekimą, jei taptų
aišku, kad dėl įgijėjo sukčiavimo, apie kurį tiekėjas nežinojo ir negalėjo žinoti, nagrinėjamos prekės iš
tikrųjų nebuvo išgabentos iš tiekimo valstybės narės teritorijos (31 punktas). Iš tiesų jei nėra jokio patikimo
įrodymo, kuris leistų daryti išvadą, jog atitinkamos prekės buvo išgabentos iš tiekimo valstybės narės
teritorijos, tuo, kad apmokestinamasis asmuo įpareigojamas pateikti tokį įrodymą, neužtikrinamas teisingas ir
paprastas neapmokestinimo taikymas. Priešingai, dėl tokios pareigos šio apmokestinamojo asmens padėtis
tampa nesaugi dėl galimybės neapmokestinti tiekimo Bendrijos viduje arba būtinybės įskaičiuoti PVM į
pardavimo kainą (32 punktas).
Minėta, kad pagrindinėje byloje Bulgarijos mokesčių administratorius išleido pranešimą apie mokesčio
dydį ir grąžinimą remdamasis Traum pateiktais pagal nacionalinę teisę dokumentais, nepareikalavęs
dokumente esančio įgijėjo parašo tikrumo įrodymo ar pasirašiusio asmens įgaliojimo atstovauti. Tik per
vėlesnį mokestinį patikrinimą šis administratorius pateikė šiuos reikalavimus (33 punktas). Tačiau, kaip
pažymėjo Teisingumo Teismas, teisinio saugumo principui prieštarautų atsisakymas suteikti teisę į
pagrindinėje byloje nagrinėjamų sandorių neapmokestinimą PVM dėl to, kad tiekėjas tokių įrodymų
nepateikė per vėlesnį šių sandorių patikrinimą, nors Traum pateikti dokumentai, patvirtinantys jo deklaraciją,
atitiko Bulgarijos mokesčių administratoriui teiktinų dokumentų sąrašą, nustatytą nacionalinėje teisėje, ir
juos iš pradžių priėmė šis administratorius kaip įrodymus, pateisinančius teisę į neapmokestinimą, ir tai turi
patikrinti nacionalinis teismas (34 punktas).
Teisingumo Teismas dėl atsisakymo neapmokestinti PVM pagrindinėje byloje nagrinėjamo tiekimo
dėl to, kad tiekimo momentu įgijėjas kitoje valstybėje narėje nebuvo įregistruotas kaip PVM mokėtojas,
priminė, kad PVM mokėtojo kodo suteikimas – tai apmokestinamojo asmens mokestinio statuso įrodymas
siekiant taikyti šį mokestį ir jis palengvina sandorių Bendrijos viduje mokestinę kontrolę (35 punktas).
Tačiau kadangi nacionalinė kompetentinga institucija privalo patikrinti apmokestinamojo asmens statusą
prieš suteikdama jam PVM mokėtojo kodą, dėl galimo pažeidimo, kuriuo daroma įtaka šiam registrui, ūkio
subjektui, kuris rėmėsi šiame registre esančiais duomenimis, negalima netaikyti neapmokestinimo, į kurį jis
turi teisę. Taigi, kaip teisingai nurodo Europos Komisija, jei tiekėjas turėtų sumokėti PVM vien dėl to, kad
įgijėjo PVM mokėtojo kodas buvo išbrauktas iš registro atgaline data, tai prieštarautų proporcingumo
principui (36 punktas).
Minėta, jog pagrindinėje byloje Traum Bulgarijos mokesčių administratoriui pateikė dvi sąskaitas
faktūras su nurodytu graikišku Evangelos gaitadzis PVM mokėtojo kodu, kad įrodytų savo teisę į
neapmokestinimą PVM pagal nacionalinę teisę. Šias nuorodas po patikrinimo duomenų bazėje VIES
administratorius patvirtino 2009 m. lapkričio 2 d. pranešime apie mokesčio dydį ir grąžinimą. Todėl iš
pradžių administratorius sutiko ir pritarė, kad remiantis nacionalinėje teisėje nustatyta sąlyga įgijėjas buvo
apmokestintas PVM kitoje valstybėje narėje. Tik per vėlesnį patikrinimą tas pats administratorius nustatė,
kad pastaroji sąlyga nebuvo įvykdyta. Šiomis aplinkybėmis atsisakymas neapmokestinti PVM tiekimo
Bendrijos viduje prieštarauja teisinio saugumo ir proporcingumo principams (37 punktas).
Žinoma, jei atitinkamas apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad jo vykdomas sandoris yra
įtrauktas į įgijėjos atliekamą sukčiavimą, ir nesiėmė visų pagrįstų priemonių, kad išvengtų šio sukčiavimo, jis
turėtų atsisakyti jai suteikti teisę į neapmokestinimą PVM (42 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 1 dalies ir 139 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą reikia aiškinti
taip, kad pagal jas draudžiama tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, valstybės
anglų kalba); „Pagal teisinio saugumo principą, kuris yra teisėtų lūkesčių apsaugos padarinys <...>“ (oficialus
sprendimo tekstas lietuvių kalba).
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narės mokesčių administratoriui atsisakyti suteikti teisę į tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimą PVM
dėl to, kad įgijėjas nebuvo registruotas kaip PVM mokėtojas kitoje valstybėje narėje, tiekėjas neįrodė nei
parašo ant pateiktų dokumentų, kuriais grindžiama tariamai neapmokestinamo tiekimo deklaracija, tikrumo,
nei šiuos dokumentus įgijėjo vardu pasirašiusio asmens įgaliojimų atstovauti, nors teisės į neapmokestinimą
įrodymai, tiekėjo pateikti grindžiant deklaraciją, atitiko nacionalinėje teisėje nustatytų teiktinų šiam
administratoriui dokumentų sąrašą ir iš pradžių šis administratorius juos priėmė kaip pateisinamuosius
įrodymus, tai ir turi patikrinti nacionalinis teismas.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0492
2014 m. spalio 2 d. prejudicinis sprendimas
byloje Fonderie 2A prieš Ministre de l’Économie et des Finances
(C-446/13)
Terminai: Šeštoji direktyva7 – 8 straipsnio 1 dalies a punktas – Prekių tiekimo vietos nustatymas –
Tiekėjas, įsteigtas kitoje valstybėje narėje nei įgijėjas – Prekės pakeitimas valstybėje narėje, kurioje įsteigtas
įgijėjas
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
9.3. Pridėtinės vertės mokestis; 9.3.2. Apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu momentas ir
apmokestinamoji vertė
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas Fonderie 2A, bendrovės, kurios buveinė yra Italijoje, ir
Prancūzijos mokesčių administratoriaus ginčas dėl jo atsisakymo grąžinti šiai bendrovei PVM, kurį 2001 m.
ji sumokėjo Prancūzijoje už šioje valstybėje narėje atliktus darbus (2 punktas). Nustatyta, kad 2001 m.
ieškovė pagrindinėje byloje pagamino Italijoje metalines detales, o Atral, kurios buveinė yra Prancūzijoje,
jas pardavė. Prieš tiekdama jas Atral, ieškovė šias detales savo sąskaita išsiuntė kitai Prancūzijos bendrovei
Saunier-Plumaz tam, kad pastaroji atliktų užbaigimo, t. y. dažymo, darbus ir vėliau jas išsiųstų tiesiai
galutinei įgijėjai (15 punktas). Minėtų detalių pardavimo kaina, kurią Fonderie 2A sąskaitoje faktūroje
nurodė Atral, apėmė šiuos užbaigimo darbus. Už tuos pačius užbaigimo darbus paslaugų teikėja, t. y.
Saunier-Plumaz, pateikė Fonderie 2A sąskaitą faktūrą nurodydama sumą, kuri taip pat apėmė PVM už šiuos
darbus (16 punktas). Fonderie 2A prašė Prancūzijos mokesčių administratoriaus grąžinti jai taip priskaičiuotą
PVM (17 punktas). Šis prašymas buvo atmestas dėl to, kad pagal nacionalines nuostatas, kuriomis
įgyvendinama Šeštoji direktyva, prekių tiekimo vieta buvo Prancūzijoje (18 punktas).
Dėl prekių tiekimo vietos, kai vienoje valstybėje narėje įsikūręs tiekėjas, prieš pateikdamas šias
prekes kitoje valstybė narėje esančiam pirkėjui, šias prekes išsiunčia pirkėjo valstybėje narėje
esančiam apmokestinamajam asmeniui, kad šis atliktų baigiamuosius darbus su šiomis prekėmis ir
vėliau tiesiai nusiųstų jas pirkėjui
Ginčui pasiekus kasacinės instancijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar Šeštosios direktyvos 8 straipsnio 1 dalies a punktas (pagal šį
punktą prekių tiekimo vieta yra laikoma „vieta, kur prekės yra tuo metu, kai prasideda jų siuntimas ar
gabenimas asmeniui, kuriam jos tiekiamos“) turi būti aiškinamas taip, jog vienoje valstybėje narėje įsteigtos
bendrovės atliekamas prekės tiekimas įgijėjui, įsteigtam kitoje valstybėje narėje, paslaugų teikėjui atlikus su
preke susijusius užbaigimo darbus prieš minėtam teikėjui ją išsiunčiant įgijėjui, turi būti laikomas atliktu
valstybėje narėje, kurioje įsteigtas tiekėjas, ar, atvirkščiai, valstybėje narėje, kurioje įsteigtas įgijėjas
(26 punktas).
Pažodžiui aiškindamas minėtą Šeštosios direktyvos nuostatą, Teisingumo Teismas nurodė, jog
negalima manyti, kad tokio tiekimo, kaip įvykęs tarp ieškovės pagrindinėje byloje ir įgijėjos, vieta yra
valstybėje narėje, kurioje įsteigta tiekėja. Iš tiesų nagrinėjamos prekės buvo išsiųstos kitoje valstybėje narėje
7

1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų
derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeista 1995 m.
balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB
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įsteigtai paslaugų teikėjai, kuri vėliau, atlikusi užbaigimo darbus, jas išsiuntė įgijėjai, įsteigtai pastarojoje
valstybėje narėje. Vienintelės prekės, dėl kurių sudaryta tiekėjos ir įgijėjos sutartis, t. y. užbaigtos prekės,
„kai prasidėjo jų siuntimas ar gabenimas asmeniui, kuriam jos tiekiamos“, kaip tai suprantama pagal
Šeštosios direktyvos 8 straipsnio 1 dalies a punktą, jau buvo valstybėje narėje, kurioje yra įsteigta įgijėja
(27 punktas).
Antra, šis pažodinis aiškinimas pagrindžiamas minėtos nuostatos bendra struktūra. Iš tiesų „prekių
tiekim[o]“, kaip jis suprantamas pagal Šeštosios direktyvos 5 straipsnio 1 dalį, vieta, t. y. teisės, kaip
savininkui disponuoti materialiuoju turtu, perdavimo vieta, turi būti nustatoma taikant Šeštosios direktyvos
8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas normas. Taigi prekių tiekėja, susiklosčius tokiai padėčiai, kaip ieškovės
pagrindinėje byloje, jas išsiųsdama paslaugų teikėjai, kad būtų atlikti užbaigimo darbai, neperduoda įgijėjai
teisės kaip savininkei disponuoti materialiuoju turtu. Taip išsiunčiant tik siekiama, kad prekės atitiktų
tiekėjos sutartines prievoles tam, jog vėliau jos galėtų būti patiektos įgijėjai (28 punktas). Šiuo klausimu
Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad Šeštosios direktyvos 8 straipsnio 1 dalies a punkte reikalaujama,
jog būtų pakankamas laiko ir materialinis ryšys tarp nagrinėjamų prekių tiekimo ir jų siuntimo ir sandorio
tęstinumas (29 punktas). Taigi nėra tokio ryšio ir tęstinumo, jei tiekėjai išsiunčiant prekes paslaugų teikėjai
siekiama jas pakeisti prieš patiekiant įgijėjai tam, kad jos atitiktų tiekėjos sutartines prievoles. Šiomis
sąlygomis tiekimo vieta, kaip ji suprantama pagal Šeštosios direktyvos 8 straipsnio 1 dalies a punktą, yra
laikoma vieta, kurioje yra prekės, tapusios atitinkančios prievoles pagal šių dviejų šalių sutartį (30 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Šeštosios direktyvos 8 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad vienoje valstybėje
narėje įsteigtos bendrovės atliekamas prekės tiekimas įgijėjui, įsteigtam kitoje valstybėje narėje, paslaugų
teikėjui atlikus su ja susijusius užbaigimo darbus prieš minėtam teikėjui šią prekę išsiunčiant įgijėjui, turi
būti laikomas atliktu valstybėje narėje, kurioje pastarasis įsteigtas.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0446
2014 m. rugsėjo 11 d. prejudicinis sprendimas
byloje K Oy (C-219/13)
Terminai: Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema – Direktyva 2006/112 (PVM direktyva)8 –
98 straipsnio 2 dalis – III priedo 6 punktas – Lengvatinis PVM tarifas, taikomas tik spausdintinėms knygoms
– Kitų pavidalų nei popierinis knygoms taikomas standartinis PVM tarifas – Mokesčių neutralumas
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
9.3. Pridėtinės vertės mokestis; 9.3.3. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai; 9.3.3.2. Lengvatinio pridėtinės
vertės mokesčio tarifo taikymas
Teisingumo Teismas konstatavo:
K Oy (toliau – K) pradėtoje pagrindinėje byloje buvo ginčijamas Suomijos Centrinės mokesčių
komisijos sprendimas, pagal kurį lengvatinis PVM tarifas, numatytas popierinių knygų tiekimui, negali būti
taikomas kito pavidalo nei popierinis knygoms. Nustatyta, kad bendrovė K užsiima leidybos veikla, kuri
apima bendrosios literatūros ir vadovėlių leidybą. Ji taip pat leidžia garso ir skaitmenines knygas
(11 punktas). K leidžiamos garso ir skaitmeninės knygos, tokio pavidalo, kaip CD, CD-ROM, atmintukas
arba kiti atitinkami produktai, yra panašios į spausdintinius originalus. Garso knyga, tokio pavidalo, kaip CD
arba CD-ROM, skirta klausyti, perteikia rašytinį spausdintinės knygos tekstą, skaitomą garsiai.
Skaitmeninėje knygoje, tokio pavidalo, kaip CD arba CD-ROM, kuri gali būti įkelta į kompiuterį ar
atitinkamą skaitymo įrenginį, iš esmės perteikiamas spausdintinės knygos turinys, išorinė forma ir struktūra.
Tačiau skaitmeninės knygos turiniu ir struktūra gali skirtis nuo atitinkamos spausdintinės knygos (14
punktas). K pateikė minėtai komisijai prašymą dėl išankstinio sprendimo, susijusio su patikrinimu, ar
knygos, išleistos kitokio pavidalo nei popierinis, perteikiančios popierinės knygos tekstą, gali būti laikomos
„knygomis“, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę, kurias parduodant taikomas lengvatinis PVM
8

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš dalies
pakeista 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos direktyva 2009/47/EB
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tarifas (13 punktas). Komisija nusprendė, kad knygomis laikomi tik spausdintiniai ar analogišku būdu išleisti
leidiniai, tai reiškia, kad CD, CD-ROM ar atmintuko pavidalo garso ir skaitmeninės knygos neturėtų būti
laikomos „knygomis“, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę. Komisija taip pat pažymėjo, kad PVM
direktyvos 98 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa kartu su jos III priedo 6 punktu ir mokesčių neutralumo
principu nekliudo taikyti standartinio PVM tarifo kitokio pavidalo nei popierinis knygų pardavimui vietoj
lengvatinio tarifo, taikomo popierinėms knygoms (14–15 punktas).
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su
prašymu išaiškinti, pirma, ar PVM direktyvos 98 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir III priedo 6 punktą
reikia aiškinti taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje,
pagal kuriuos popierinėms knygoms taikomas lengvatinis PVM tarifas, o kito pavidalo, kaip antai CD, CDROM ar atmintukų, knygoms standartinis šio mokesčio tarifas, ir, antra, ar atsakymas į šį klausimą priklauso
nuo naudojamo pavidalo, nagrinėjamos knygos turinio ar nagrinėjamo pavidalo techninių ypatybių
(20 punktas).
Dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo tik spausdintoms, bet ne kitos formos knygoms
pagrįstumo
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, jog Direktyvos 2006/112 96 straipsnyje numatyta, kad
prekių tiekimui ir paslaugų teikimui taikomas toks pats, t. y. standartinis, PVM tarifas (21 punktas).
Nukrypstant nuo šio principo šios direktyvos 98 straipsnio 1 dalimi valstybėms narėms pripažįstama teisė
taikyti vieną ar du lengvatinius PVM tarifus. Pagal šio straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą lengvatiniai tarifai
taikomi tik PVM direktyvos III priede nustatytoms kategorijoms priklausančių prekių tiekimui ar paslaugų
teikimui (22 punktas).
Dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo šioms kategorijoms Teisingumo Teismas pažymėjo, kad valstybės
narės, laikydamosi bendrai PVM sistemai būdingo mokesčių neutralumo principo, gali tiksliau nustatyti
PVM direktyvos III priede nurodytas prekių tiekimo ar paslaugų teikimo kategorijas, kurioms taikomas
lengvatinis tarifas (23 punktas). Dėl mokesčių neutralumo principo priminta, kad juo draudžiama PVM
tikslais skirtingai vertinti panašias prekes ar paslaugas, kurios konkuruoja tarpusavyje (24 punktas). Siekiant
nustatyti, ar dvi prekės ar paslaugos yra panašios, pirmiausia reikia atsižvelgti į vidutinio vartotojo požiūrį.
Prekės ar paslaugos yra panašios, kai turi panašių savybių ir, atsižvelgiant į palyginamumo naudojant
kriterijų, tenkina panašius vartotojų poreikius ir kai egzistuojantys skirtumai nedaro didelės įtakos vidutinio
vartotojo sprendimui naudotis viena ar kita iš šių prekių ar paslaugų (25 punktas).
Toliau Teisingumo Teismas pažymėjo, kad prieš Direktyva 2009/47 atliktą pakeitimą PVM direktyvos
III priedo 6 punkte buvo numatytas „knygų tiekimas <...>“. Direktyva 2009/47 buvo pakeistas PVM
direktyvos III priedo 6 punkto tekstas ir dabar jis, atsižvelgiant į prekių tiekimo ar paslaugų teikimo, kuriems
gali būti taikomas lengvatinis PVM tarifas, sąrašą, apima „visų pavidalų knygų <...> tiekimą“ (26 punktas).
Atitinkamai kyla klausimas, ar po šio pakeitimo valstybei narei, kuri pasirinko spausdintinėms knygoms
taikyti lengvatinį PVM tarifą, privaloma šį lengvatinį tarifą taikyti ir kito nei popierinis pavidalo knygų
tiekimui (27 punktas).
Šiuo aspektu Teismas nurodė, kad nei Direktyvos 2009/47 tekste, nei jos parengiamuose
dokumentuose nenurodyta, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas, pakeisdamas PVM direktyvos III priedo
6 punktą, norėjo įpareigoti valstybes nares taikyti vienodą lengvatinį PVM tarifą visoms knygoms, kad ir
koks būtų jų pavidalas (28 punktas). Kadangi PVM direktyvos III priedo 6 punkte numatytas visų pavidalų
knygų tiekimas, valstybės narės, laikydamosi bendrai PVM sistemai būdingo mokesčių neutralumo principo,
gali numatyti pavidalus, kuriems taikomas lengvatinis PVM tarifas (29 punktas). Šiomis aplinkybėmis
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kadangi vidutinio
vartotojo vertinimas gali priklausyti nuo galbūt skirtingo naujų technologijų įsiskverbimo į nacionalines
rinkas masto ir techninių prietaisų, kuriais naudodamasis vartotojas gali skaityti kitų pavidalų nei popierinis
knygas ar jų klausyti, prieinamumo lygio, kaip pavyzdį reikėtų imti kiekvienos valstybės narės vidutinį
vartotoją (30 punktas). Atitinkamai nacionalinis teismas turi patikrinti, ar popierines knygas ir kitokio
pavidalo knygas vidutinis vartotojas gali laikyti panašiais produktais. Šiuo tikslu šis teismas turi įvertinti, ar
šios knygos turi panašių savybių ir, atsižvelgiant į palyginamumo naudojant kriterijų, tenkina panašius
poreikius, kad patikrintų, ar egzistuojantys skirtumai daro didelę įtaką vidutinio vartotojo sprendimui
naudotis viena ar kita iš šių knygų (31 punktas). Šis atsakymas nepriklauso nuo naudojamo pavidalo,
nagrinėjamos knygos turinio ar nagrinėjamo pavidalo techninių ypatybių, nes, be kita ko, tai yra aplinkybės,
kurias vertina prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekdamas nustatyti, ar popierinės
knygos ir kitokio pavidalo knygos yra produktai, kuriuos vidutinis vartotojas gali laikyti panašiais (32
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punktas). Jei atitinkamos valstybės narės vidutinio vartotojo požiūriu, šios savybės yra lemiamos,
nacionalinės teisės aktuose galima pagrįstai kitų pavidalų nei popierinio knygų tiekimui netaikyti lengvatinio
PVM tarifo, kuris taikomas spausdintinių knygų tiekimui. Tačiau, jeigu šios savybės neturi arba turi nedaug
įtakos minėto vidutinio vartotojo sprendimui pirkti kitų pavidalų nei popierinio knygas – dėl to, kad šiam
vartotojui svarbiausia, jog knygų turinys būtų tas pats, neatsižvelgiant į knygų pavidalą ar savybes, – tuomet
selektyvus lengvatinio PVM tarifo taikymas yra nepagrįstas (33 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2006/112 98 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir III priedo 6 punktą reikia aiškinti taip,
kad jei laikomasi bendrai PVM sistemai būdingo mokesčių neutralumo principo, o tai turi patikrinti prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, jais nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai
nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos popierinėms knygoms taikomas lengvatinis PVM tarifas, o
kito pavidalo, kaip antai CD, CD-ROM ar atmintukų, knygoms – standartinis šio mokesčio tarifas.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0219
2014 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas
byloje Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. kg prieš Hauptzollamt Münster
(C-152/13)
Terminai: Apmokestinimas – Direktyva 2003/969 – Energetikos produktų ir elektros energijos
apmokestinimas – Išimtys – Energetikos produktai, laikomi standartinėse sunkvežimių degalų cisternose,
kurių paskirtis – panaudojimas šiose transporto priemonėse kaip degalų – Sąvoka „Standartinė cisterna“,
kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 24 straipsnio 2 dalį – Transporto priemonių kėbulų gamintojo arba
gamintojo platintojų sumontuotos degalų cisternos
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
9.4. Akcizai; 9.4.1. Akcizų objektas; 9.4.1.3. Energetiniai produktai
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas bendrovės Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. kg
(toliau – Forstmann Transporte) ir muitinės ginčas dėl energijos mokesčio, susijusio su dyzelinu, kurio į šiai
bendrovei priklausančio sunkvežimio baką buvo įsipilta Nyderlanduose, siekiant jį kaip kurą sunaudoti
Vokietijoje, mokėjimo (2 punktas). Nustatyta, kad Forstmann Transporte yra Vokietijos kelių transporto
įmonė, teikianti tranzitinių krovinių pervežimo paslaugas. Šiuo tikslu ji iš sunkvežimių gamintojo Daimler
AG įsigijo variklinę transporto priemonę. Vykstant gamybos procesui Daimler AG šioje transporto
priemonėje įmontavo 780 litrų talpos degalų baką. Ketindama vėliau modifikuoti minėtą transporto
priemonę, Forstmann Transporte neužsakė iš Daimler AG kito degalų bako, todėl tokia pati transporto
priemonė jai buvo patiekta tik su vienu degalų baku (11 punktas). Kad ši Daimler AG pagaminta transporto
priemonė galėtų transportuoti standartines cisternas ir cisternas su važiuokle, reikėjo įrengti nuimamų
cisternų antstatus, tačiau pageidaujamos formos šis gamintojas negalėjo pateikti. Forstmann Transporte
šiuos aptariamos transporto priemonės cisternų antstatus įrengti patikėjo kitai kėbulų gamybos įmonei, kuri
turėjo pakeisti Daimler AG jau įrengtų degalų bakų vietą, nes to nepadarius šie antstatai negalėjo būti
sumontuoti (12 punktas). Be to, šiuo pakeitimus atlikusi bendrovė įrengė antrą 780 litrų talpos degalų baką.
Paminėtina, kad Forstmann Transporte antro degalų bako įrengimą galėjo patikėti tiesiogiai Daimler AG,
tačiau šis sprendimas nebuvo ekonomiškai naudingas, nes ir antrojo bako įrengimo vieta, vykdant transporto
priemonės pakeitimo darbus, turėjo būti pakeista (13 punktas).
Forstmann Transporte savo transporto priemonių degalų bakus reguliariai degalais užpildydavo
Nyderlanduose, nes šioje šalyje mažesnės degalų kainos. Įpylęs degalų transporto priemonės vairuotojas iš
karto kirsdavo Vokietijos–Nyderlandų sieną ir toliau važiuodavo Vokietijoje. Įpilti degalai buvo išimtinai
skirti šiai transporto priemonei (14 punktas).
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2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, keičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos
mokesčių struktūrą
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Atlikusi patikrinimą muitinė nurodė sumokėti akcizą už į antrąjį baką įpiltus degalus, nurodęs, kad šis į
Vokietiją įvežtas dyzelinas nebuvo atleistas nuo mokesčio, kadangi šis bakas, kuris transporto priemonėje
buvo įrengtas po jos pagaminimo, nebuvo standartinis – važiuoklės gamintojas jo nebuvo nuolatinai
pritvirtinęs prie važiuoklės (16 punktas). Vėliau muitinė pareikalavo sumokėti akcizą už dyzeliną, įpiltą ir į
pirmąjį kuro baką, nes šis bakas, kurį iš pradžių įrengė Daimler AG, po to, kai važiuoklės gamintojas jį
išmontavo ir vėl įrengė, taip pat nebuvo įrengtas nuolatinai, todėl jis negalėjo būti laikomas standartiniu
(17 punktas).
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su
prašymu išaiškinti, ar Direktyvos 2003/96 24 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje numatyta „standartinės
cisternos“ sąvoka turi būti aiškinama taip, kad ji netaikoma prie komercinės paskirties transporto priemonių
nuolatinai pritvirtintoms cisternoms, kurios pritaikytos leisti šioms transporto priemonėms kurą naudoti
tiesiogiai, kai šias cisternas įrengė asmuo, kuris nėra gamintojas (23 punkto).
Dėl „standartinės cisternos“ sąvokos turinio degalų apmokestinimo akcizu tikslais, kai ši
cisterna (kuro bakas) yra įrengtas ne transporto priemonės gamintojo
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad, esant tokioms ekonominėms ir
techninėms aplinkybėms, dabar yra įprasta, kad komercinės paskirties transporto priemonės gaminamos
keliais etapais, nes gamintojas pagamina tik važiuoklę ir kabiną, o likusias dalis surenka specializuotos
įmonės. Tas pats principas taikomas degalų cisternoms. Taigi gamintojai nesiūlo vieno tipo cisternų
kiekvienos rūšies transporto priemonei; jie siūlo skirtingas cisternas atsižvelgdami į numatytą transporto
priemonės naudojimo paskirtį, rinką, kuriai transporto priemonė skirta, arba kliento pageidavimus. Be to,
gali būti, kaip buvo pagrindinėje byloje nagrinėtu atveju, kad cisterną įmontuoja ne gamintojas, o trečiasis
asmuo paskesniu priemonės gamybos etapu (24 punktas). Tokiomis aplinkybėmis tampa labai sunku, o gal
net neįmanoma įvertinti, ar konkreti cisterna iš tikrųjų priklauso cisternų, „gamintojo nuolatinai pritvirtintų
prie visų to paties tipo <...> transporto priemonių“, kategorijai, kaip matyti iš Direktyvos 2003/96
24 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos tikslaus „standartinių cisternų“ apibrėžties teksto. Be to, gali būti net
taip, kad jokia cisterna neatitinka konkrečios transporto priemonės tipo apibrėžties, todėl šios transporto
priemonės naudotojai negali pasinaudoti šios direktyvos 24 straipsnyje numatytu atleidimu nuo mokesčio
(25 punktas). Tačiau, aiškinant Sąjungos teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos formuluotę, bet ir į
kontekstą bei teisės akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus. Be to, esant keliems galimiems Sąjungos teisės
nuostatos aiškinimo variantams, pirmenybė turi būti teikiama tam, kuris užtikrintų jos praktinį
veiksmingumą (26 punktas).
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas nurodė, kad nagrinėjama nuostata siekiami tikslai nustatyti
Direktyvos 94/74 19 konstatuojamojoje dalyje, pagal kurią vienoje valstybėje narėje esantys degalai, kurie
vartoti buvo išleisti kitoje valstybėje narėje, įpilti į komercinės paskirties transporto priemonių degalų bakus,
neapmokestinami akcizo mokesčiu „siekiant netrukdyti laisvo asmenų ir prekių judėjimo bei išvengti
dvigubo apmokestinimo“ (27 punktas). Šiuo tikslu Sąjungos teisės aktų leidėjas numatė, kad 1992 m. vasario
25 d. Europos Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais
produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (OL L 76, p. 1), 7 straipsnyje nustatytos bendros taisyklės,
pagal kurią produktai, kurie jau buvo išleisti vartoti vienoje valstybėje narėje, tačiau komerciniais tikslais
laikomi kitoje valstybėje narėje, apmokestinami akcizu šioje kitoje valstybėje narėje, išimties tvarka
energetikos produktai, kurie kaip degalai supilti į komercinių transporto priemonių degalų bakus,
apmokestinami valstybėje narėje, kurioje minėti degalai buvo išleisti vartoti. Iš tiesų pareiga kaskart kertant
valstybės vidaus sieną deklaruoti transporto priemonės degalų bakuose esantį degalų kiekį ir būtinybė
paskui, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, prašyti grąžinti sumokėtus akcizo mokesčius valstybėje
narėje, kurioje šie degalai buvo įsigyti, kelių transportui labai kliudytų kertant valstybių narių sienas;
vadinasi, tai būtų prekybos vidaus rinkoje apribojimas. Direktyvos 2003/96 24 straipsniu siekiama šį
apribojimą pašalinti ir užtikrinti laisvą judėjimą, kartu užtikrinant valstybių narių teisėtų mokestinių interesų
apsaugą (28 punktas). Pasak Teisingumo Teismo, siekiant užtikrinti šį tikslą, nebūtina žinoti, ar degalų baką
prie atitinkamos transporto priemonės nuolatinai pritvirtino gamintojas, ar trečiasis asmuo. Tačiau svarbu
išsiaiškinti, ar šis degalų bakas skirtas tiesiogiai aprūpinti transporto priemonę degalais ir jai varyti ir
prireikus – jos šaldymo ir kitų sistemų darbui (29 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
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Direktyvos 2003/96 24 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje numatyta sąvoka „standartinė cisterna“
turi būti aiškinama taip, kad ji apima nuolatinai prie komercinės paskirties transporto priemonių pritvirtintus
degalų bakus, skirtus šias transporto priemones tiesiogiai degalais aprūpinti, kai šiuos bakus įrengė ne
gamintojas, o kitas asmuo, jei degalus iš jų galima tiesiogiai naudoti transporto priemonei varyti ir prireikus
šaldymo ir kitų sistemų darbui vežimo metu.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0152
2014 m. spalio 23 d. prejudicinis sprendimas
byloje Unitrading Ltd prieš Staatssecretaris van Financiën
(C-437/13)
Terminai: Muitinės kodeksas10 – Importo muito išieškojimas – Prekių kilmė – Įrodinėjimo priemonės
– Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (Chartija) – 47 straipsnis – Teisė į gynybą – Teisė į
veiksmingą teisminę gynybą – Valstybių narių procesinės autonomijos principas
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 10.
Muitinės veikla; 10.3. Prekių kilmė; 10.10. Kitos su muitinės veikla susijusios bylos
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas Unitrading Ltd (toliau – Unitrading) ir mokesčių
administratoriaus ginčas dėl importo muito nustatymo (2 punktas). Nustatyta, kad 2007 m. lapkričio 20 d.
Unitrading Nyderlandų muitinei deklaravo 86 400 kg šviežių česnakų galvučių (toliau – prekė) išleidimą į
laisvą apyvartą. Kaip prekių kilmės šalis deklaracijoje buvo nurodytas Pakistanas (5 punktas). 2007 m.
lapkričio 21 d. Nyderlandų muitinė paėmė prekės mėginių. Amsterdamo (Nyderlandai) muitinės laboratorija
dalį kiekvieno mėginio perdavė ištirti, taikant labai detalų ICP/MS (angl. – Inductively coupled plasma mass
spectroscopy) metodą Jungtinių Amerikos Valstijų vidaus saugumo ministerijos Muitinės ir sienų apsaugos
biuro laboratorijai (toliau – Amerikos laboratorija). Ši laboratorija 2008 m. sausio 8 d. rašte nurodė, kad
tikimybė, jog ištirta prekė yra kilusi iš Kinijos, yra mažiausiai 98 proc. (6 punktas). Unitrading atstovo
prašymu kita kiekvieno mėginio dalis buvo papildomai nusiųsta Amerikos laboratorijai; atlikusi tyrimą ši
patvirtino savo ankstesnę išvadą. Muitinė atmetė atstovo pasiūlymą ištirti prekę Pakistane bendrovės, kuriai
prekė buvo importuota į Nyderlandus, lėšomis (7 punktas). Amsterdamo muitinės laboratorija atitinkamai
Nyderlandų muitinei pranešė apie naujo tyrimo rezultatus. Ji taip pat pranešė, kad likę tirti mėginiai nebus
saugomi laboratorijoje, tačiau centrinėje mėginių saugykloje iki 2009 m. gegužės 30 d. dar bus laikomi
kontroliniai mėginiai; Unitrading apie tai buvo pranešta 2008 m. birželio 11 d. 2008 m. gruodžio 2 d.
muitinė padarė išvadą, kad prekė yra kilusi iš Kinijos (8 punktas).
2008 m. gruodžio 19 d. dėl Unitrading buvo priimtas ir jai įteiktas pranešimas apie muito dydį,
kuriame buvo nurodyta sumokėti muitą (atsižvelgiant į konstatavimą, kad prekė yra Kinijos kilmės, buvo
nustatytas papildomas 1 200 EUR muitas už 1 000 kg) (9 punktas). Unitrading apskundė ginčijamą
pranešimą apie muito dydį ir ginčijo Amerikos laboratorijos atliktus tyrimus. Į Amsterdamo muitinės
laboratorijos paklausimą Amerikos laboratorija 2009 m. vasario 9 d. elektroniniu laišku atsakė, kad mėginių
dalys buvo palygintos su jos duomenų bazėje esančiais duomenimis apie nurodytą prekės kilmės šalį, t. y.
Pakistaną, ir įtariamą kilmės šalį, t. y. Kiniją. 2009 m. kovo mėn. Amerikos laboratorija taip pat pranešė
Amsterdamo muitinės laboratorijai, kad prekės mėginiuose rasta daugiau nei 15 elementų pėdsakų. Tačiau
buvo atsisakyta atskleisti duomenis apie lygintus Kinijos ir Pakistano regionus, motyvuojant tuo, kad tai
slapti duomenys ir prieigą prie jų riboja įstatymas (10 punktas).
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su
prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar Chartijos 47 straipsnis aiškintinas taip, kad juo muitinės
įstaigoms nustatant importuotų prekių kilmę draudžiama remtis trečiojo asmens atlikto tyrimo rezultatais, jei
papildomos informacijos apie tyrimą tas trečiasis asmuo neatskleidė nei muitinei, nei deklarantui ir dėl to
tapo sunkiau patikrinti padarytų išvadų teisingumą ar jas paneigti arba nebeliko galimybės to padaryti
(14 punktas).

10

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą
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Dėl muitinės įstaigų teisės nustatant importuotų prekių kilmę remtis trečiojo asmens atlikto
tyrimo rezultatais, jei papildomos informacijos apie tyrimą tas trečiasis asmuo neatskleidė nei
muitinei, nei deklarantui
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad Chartijos 47 straipsniu garantuojama
veiksminga teismo kontrolė reikalauja, pirma, kad suinteresuotasis asmuo galėtų sužinoti dėl jo priimto
sprendimo motyvus arba perskaitęs patį sprendimą, arba jo paties prašymu pranešus jam šiuos motyvus, kad
šis asmuo galėtų kuo geresnėmis sąlygomis ginti savo teises ir susipažinęs su visa informacija nuspręsti, ar
tikslinga kreiptis į kompetentingą teismą. Antra, kompetentingas teismas turi turėti galią reikalauti iš
atitinkamos institucijos pranešti šiuos motyvus, kad jis galėtų visiškai vykdyti atitinkamo nacionalinio
sprendimo teisėtumo kontrolę (20 punktas). Kalbant apie teismo procesą, remiantis rungimosi principu, kuris
yra Chartijos 47 straipsnio įtvirtintos teisės į gynybą dalis, bylos šalims turi būti suteikta teisė susipažinti su
visais teismui pateiktais dokumentais arba pastabomis, galinčiais daryti įtaką jo sprendimui, ir dėl jų
pareikšti savo nuomonę. Pagrindinė teisė į veiksmingą teisminę gynybą būtų pažeista, jeigu teismas
sprendimą grįstų faktinėmis aplinkybėmis ir dokumentais, su kuriais šalys ar viena iš jų negalėjo susipažinti
ir pareikšti dėl jų savo nuomonės (21 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamu atveju būtų pažeisti minėti
principai. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą buvo matyti, kad Unitrading žinomi dėl jos priimti
sprendimo motyvai, kad ji susipažino su visais teismui pateiktais dokumentais arba pastabomis, galinčiais
daryti įtaką jo sprendimui, ir galėjo dėl jų pareikšti savo nuomonę teisme (22 punktas). Šiomis aplinkybėmis
Amerikos laboratorijos pateikti tyrimų rezultatai yra paprasta įrodinėjimo priemonė, kurią Nyderlandų
muitinė ir teismai galėjo laikyti pakankamai įrodančia tikrąją prekės kilmę, taip pat atsižvelgdami į
Unitrading pateiktus argumentus ir įrodymus. Kadangi Sąjungos teisėje įrodymų sąvoka nereglamentuojama,
priimtinomis laikytinos iš esmės visos įrodinėjimo priemonės, kurios valstybių narių proceso teisėje
pripažįstamos procedūrose, analogiškose numatytajai Muitinės kodekso 243 straipsnyje (23 punktas).
Kaip pabrėžė Teisingumo Teismas, net svarbią ar lemiamą įtaką atitinkamo ginčo sprendimui turinčios
įrodinėjimo priemonės priimtinumo negalima ginčyti vien dėl to, kad nei suinteresuotoji šalis, nei bylą
nagrinėjantis teismas negali visapusiškai patikrinti šios įrodinėjimo priemonės, o taip, atrodo, yra kalbant
apie Amerikos laboratorijos tyrimų rezultatus pagrindinėje byloje. Iš tiesų, nors tokiu atveju suinteresuotoji
šalis negali visapusiškai patikrinti šių tyrimų rezultatų tikslumo, jos padėtis vis dėlto neprilygsta situacijai,
kai kompetentinga nacionalinė institucija ir teismas, gavęs skundą dėl jos sprendimo, atsisakė atskleisti
suinteresuotajam asmeniui tikslius ir išsamius dėl jo priimto sprendimo motyvus (24 punktas). Taip pat
Europos Sąjungos teisminei institucijai neatrodė, kad pagrindinėje byloje būtų pažeista teisė į veiksmingą
teisminę gynybą, nes nebuvo matyti, kad pagal nacionalinę proceso teisę vienas po kito bylą nagrinėję
teismai būtų saistomi muitinės atlikto faktų vertinimo ir naudotų įrodinėjimo priemonių (25 punktas). Iš
tiesų, jeigu suinteresuotoji šalis gali pagrįstai ginčyti tinkamumą įrodinėjimo priemonės, kurios nei bylos
šalys, nei bylą nagrinėjantis teismas negalėjo visapusiškai patikrinti, kaip atsitiko pagrindinėje byloje
nagrinėjamų tyrimų rezultatų atveju, teigdama, kad ši įrodinėjimo priemonė tik netiesiogiai įrodo faktus,
kuriais remiamasi, ir pateikdama kitų įrodymų, galinčių patvirtinti priešingus jos argumentus, šio asmens
teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, numatyta Chartijos 47 straipsnyje, iš esmės nepažeista (26 punktas).
Kadangi šiuo atveju Muitinės kodekso 245 straipsnyje numatyta, kad nuostatas dėl šio kodekso 243
straipsnyje numatytos apskundimo procedūros taikymo tvarkos nustato valstybės narės, konstatuota, kad
kiekviena valstybė narė savo vidaus teisės sistemoje turi nustatyti tokio apskundimo procesines taisykles su
sąlyga, kad šios taisyklės nebus mažiau palankios nei taikomos panašiems nacionaline teise grindžiamiems
skundams (lygiavertiškumo principas) ir kad dėl jų naudojimasis Bendrijos teisėje nustatytomis teisėmis
netaps praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas). Šie argumentai taip pat
galioja ir įrodinėjimo tvarkai (27 punktas). Kad užtikrintų veiksmingumo principo laikymąsi, nacionalinis
teismas, nustatęs, jog dėl skolą muitinei turinčiam sumokėti asmeniui tenkančios pareigos įrodyti deklaruotų
prekių kilmę paneigiant muitinės naudoto netiesioginio įrodymo tinkamumą gali būti neįmanoma arba
pernelyg sudėtinga pateikti tokį įrodymą, nes, be kita ko, tai yra duomenys, kurių mokesčių mokėtojas negali
turėti, privalo imtis visų jam nacionalinės teisės suteiktų procesinių priemonių, kurioms priskiriamas
reikiamų tyrimo priemonių taikymas (28 punktas). Tačiau jeigu panaudojęs visas jam nacionalinės teisės
suteiktas procesines priemones nacionalinis teismas padaro išvadą, kad tikroji atitinkamų prekių kilmė
skiriasi nuo deklaruotosios ir kad todėl papildomo muito nustatymas ar net baudos skyrimas deklarantui yra
pateisinamas, pagal Chartijos 47 straipsnį šiam teismui nedraudžiama priimti atitinkamo sprendimo
(29 punktas).
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis aiškintinas taip, kad juo nedraudžiama
importuotų prekių kilmės įrodymų, muitinės pateiktų pagal nacionalinę proceso teisę, grįsti trečiojo asmens
atlikto tyrimo rezultatais, jei papildomos informacijos apie tyrimą tas trečiasis asmuo neatskleidė nei
muitinės įstaigoms, nei deklarantui ir dėl to tapo sunkiau patikrinti padarytų išvadų teisingumą ar jas paneigti
arba nebeliko galimybės to padaryti, jei laikomasi veiksmingumo ir lygiavertiškumo principų. Nacionalinis
teismas turi patikrinti, ar taip yra pagrindinėje byloje.
Tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, jeigu muitinės įstaigos negali atskleisti su atliktu
tyrimu susijusios papildomos informacijos, klausimas, ar muitinės įstaigos turi patenkinti suinteresuotojo
asmens prašymą jo lėšomis atlikti tyrimus jo nurodytoje kilmės šalyje, taip pat klausimas, ar turi reikšmės
tai, kad prekių mėginių dalys kažkurį laiką buvo saugomos ir suinteresuotasis asmuo jas galėjo pateikti tirti
kitoje laboratorijoje, ir, jei taip, ar muitinės įstaigos turi pranešti suinteresuotajam asmeniui apie saugomas
prekių mėginių dalis ir apie tai, kad jis gali pareikalauti tų mėginių minėtam tyrimui atlikti, turi būti
vertinami remiantis nacionaline proceso teise.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0437
SOCIALINĖ POLITIKA
2014 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas
byloje X (C-318/13)
Terminai: Direktyva 79/7/EEB – Vienodas požiūris į vyrus ir moteris socialinės apsaugos srityje –
4 straipsnio 1 dalis – Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – Nacionalinė teisė – Vienkartinė
kompensacija už liekamąją žalą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe – Reikalavimo dydžio nustatymas –
Skirtingo dydžio vyrų ir moterų reikalavimai remiantis skirtinga statistine tikėtina vyrų ir moterų gyvenimo
trukme – Valstybės narės atsakomybė – Pakankamai akivaizdus Sąjungos teisės pažeidimas
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
6.5. Bylos dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje ginčas kilo dėl X, patyrusio traumą per nelaimingą atsitikimą darbe, teisės į
vienkartinę kompensacinę išmoką už nelaimingą atsitikimą darbe. X apskundė sprendimus, kuriais jam buvo
patvirtinta 4 197,98 eurų, įskaitant delspinigius, vienkartinė išmoka, teigdamas, kad ši vienkartinė išmoka
jam turėjo būti apskaičiuota pagal tuos pačius kriterijus, kokie numatyti moterims (12–14 punktai).
Ginčui pasiekus Korkein hallinto-oikeus (Suomijos vyriausiąjį administracinį teismą), jis nutarė
sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus: „1) Ar
Direktyvos [79/7] 4 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad jai prieštarauja tokia nacionalinės teisės nuostata,
pagal kurią apskaičiuojant dėl nelaimingo atsitikimo darbe mokėtinas įstatymais nustatytas socialinės
apsaugos išmokas skirtinga tikėtina vyrų ir moterų gyvenimo trukme vadovaujamasi kaip aktuariniu
kriterijumi, pagal kurį vyrui turi būti mokama mažesnė vienkartinė išmoka, nei būtų mokama panašioje
padėtyje esančiai bendraamžei moteriai? 2) Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar šioje byloje
esama akivaizdaus Sąjungos teisės pažeidimo, kuris yra valstybės narės atsakomybės sąlyga, atsižvelgiant
visų pirma į tai, kad: – Teisingumo Teismas savo praktikoje nėra aiškiai pareiškęs nuomonės dėl to, ar
apskaičiuojant įstatymais nustatytų socialinės apsaugos sistemų išmokas, patenkančias į Direktyvos 79/7
taikymo sritį, galima atsižvelgti į susijusius su lytimi aktuarinius veiksnius; – Teisingumo Teismas
Sprendime Association belge des Consommateurs Test-Achats ir kt. (C-236/09, EU:C:2011:100) pripažino
negaliojančia 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į
moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų
teikimo [(OL L 373, p. 37)], 5 straipsnio 2 dalį, kuria leidžiama į tokius veiksnius atsižvelgti, tačiau nurodė
numatyti pereinamąjį laikotarpį iki jos galiojimo pabaigos, ir – Sąjungos teisės aktų leidėjas
Direktyvoje [2004/113] ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/54/EB dėl
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje
principo įgyvendinimo [(OL L 204, p. 23)] leido tam tikromis sąlygomis atsižvelgti į šiuos veiksnius
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apskaičiuojant tose direktyvose reglamentuojamas išmokas, o nacionalinių įstatymų leidėjas tuo remdamasis
preziumavo, kad į nagrinėjamus veiksnius galima atsižvelgti ir įstatymais nustatytų socialinės apsaugos
sistemų, kaip antai aptariamų šioje byloje, srityje?“ (20 punktas).
Dėl skirtingos tikėtinos vyrų ir moterų gyvenimo trukmės kriterijaus taikymo apskaičiuojant
socialinės apsaugos išmokas
Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad pagal Direktyvos 79/7 4 straipsnio 1 dalį draudžiama
bet kokia tiesioginė ar netiesioginė lyčių diskriminacija apskaičiuojant joje numatytas išmokas (26 punktas).
Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad pagrindinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl
kompensacijos už nelaimingą atsitikimą darbe, kuri skiriama kaip vienkartinė išmoka, dydžio apskaičiavimo
metodo. Ji turi būti apskaičiuojama, be kita ko, pagal darbuotojo amžių ir tikėtiną vidutinę jo gyvenimo
trukmę. Nustatant pastarąjį veiksnį reikia atsižvelgti į darbuotojo lytį (27 punktas). Taikant pagrindinėje
byloje nagrinėjamos vienkartinės išmokos apskaičiavimo metodą, tokio paties amžiaus kaip X moteris, kuri,
kaip ir jis, tą pačią dieną patyrė darbe identišką nelaimingą atsitikimą ir tokią pačią žalą, turi teisę gauti
didesnę vienkartinę išmoką nei X (28 punktas). Suomijos vyriausybė teigė, jog tokia moteris ir X nėra
panašioje padėtyje – nacionalinės teisės nuostatose numatytos vienkartinės kompensacinės išmokos už
nelaimingą atsitikimą darbe apskaičiavimo metodu siekiama nustatyti tokį jos dydį, koks būtų lygus tokios
pačios išmokos, kuri būtų mokama kaip periodinė neterminuota išmoka, bendram dydžiui, o kadangi vyrų ir
moterų tikėtina gyvenimo trukmė skiriasi, abiem lytims taikant vienodą mirtingumo koeficientą vienkartinė
kompensacija darbe sužalotai moteriai nebeatitinka kompensacijos gavėjos likusios tikėtinos vidutinės
gyvenimo trukmės (29 punktas). Taigi, Suomijos vyriausybės teigimu, diferencijuoti pagal lytį būtina, kad
moterys nebūtų vertinamos nepalankiau nei vyrai (30 punktas). Teisingumo Teismas dėl šių teiginių nurodė,
jog minėtu argumentu geriausiu atveju būtų galima pateisinti nevienodą požiūrį į vyrus ir moteris skiriant
tokią išmoką, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, tačiau apskritai juo negalima paneigti, kad faktiškai
taikomas nevienodas požiūris dėl galiojančių nacionalinės teisės nuostatų, kurios lemia, kad vienodomis
aplinkybėmis gaunamos skirtingos išmokos (31 punktas). Taigi Teisingumo Teismas konstatavo, kad
pagrindinėje byloje nagrinėjamose draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sistemos nuostatose yra įtvirtintas
nevienodas požiūris, kuris gali būti laikomas diskriminacija, draudžiama pagal Direktyvos 79/7 4 straipsnio
1 dalį (32 punktas).
Vertindamas, ar toks nevienodas požiūris gali būti pateisinamas, Teisingumo Teismas pirmiausia
pažymėjo, kad iš Direktyvos 79/7 7 straipsnio 1 dalies matyti, kad joje nustatytų vienodo požiūrio principo
išimčių pagrindų sąrašas nėra baigtinis ir kad valstybės narės gali savo nuožiūra numatyti kitus šio principo
išimties pagrindus. Aplinkybė, kad šios direktyvos nuostatose nėra aiškiai draudžiama atsižvelgti į tokį
veiksnį, negali būti aiškinama taip, kad nacionalinės teisės aktų leidėjui leidžiama šį veiksnį numatyti kaip
tokios išmokos, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, apskaičiavimo dėmenį (35 punktas). Teisingumo
Teismas nurodė, kad nors pagrindinėje byloje nagrinėjama vienkartinė išmoka numatyta sistemoje, pagal
kurią taip pat skiriamos išmokos už žalą, kurios dėl nelaimingo atsitikimo darbe sužeistam asmeniui bus
mokamos visą likusį gyvenimą, ši išmoka negali būti apskaičiuojama bendrai remiantis vidutine tikėtina vyrų
ir moterų gyvenimo trukme (37 punktas). Toks apibendrintas skaičiavimas gali lemti apdraustų vyrų
diskriminaciją, palyginti su apdraustomis moterimis. Be to, pagal lytį atsižvelgiant į bendrus statistinius
duomenis nėra tikra, kad apdraustos moters gyvenimo trukmė visada bus ilgesnė nei panašioje padėtyje
esančio bendraamžio apdrausto vyro (38 punktas). Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad pagrindinėje byloje
nagrinėjama nacionalinė sistema negali būti pateisinama (39 punktas).
Dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo pažeidimo „pakankamo akivaizdumo“
Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausė, ar
Direktyvos 79/7 4 straipsnio 1 dalies pažeidimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, turi būti
kvalifikuojamas kaip „pakankamai akivaizdus“ Sąjungos teisės pažeidimas, kuris yra viena iš reikalaujamų
atitinkamos valstybės narės atsakomybės sąlygų (41 punktas). Teisingumo Teismas išskyrė tris elementus, į
kuriuos reikia atsižvelgti (45 punktas): pirmiausia, iki šiol nė viename Teisingumo Teismo sprendime
nebuvo nagrinėjamas šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto vienodo požiūrio principo apimties ir jo
aiškinimo klausimas (46 punktas); antra, iki šiol nei dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamų Suomijos įstatymų,
nei dėl kitų nacionalinės teisės aktų pagal SESV 258 straipsnį nebuvo pareikštas ieškinys dėl įsipareigojimų
neįvykdymo pažeidus Direktyvos 79/7 4 straipsnio 1 dalį (47 punktas); kiek tai susiję su Sąjungos teisės aktų
leidėjo priimtais aktais, kuriais įgyvendinamas vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principas,
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Direktyvos 2004/113 5 straipsnio 2 dalyje valstybėms narėms suteikiama galimybė nuspręsti iki 2007 m.
gruodžio 21 d. leisti proporcingus asmenų įmokų ir išmokų skirtumus, jei lytis yra lemiamas veiksnys
atliekant rizikos įvertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais ir statistiniais duomenimis. Be to, nors
ir nusprendęs, kad tam tikra lytimi grindžiamos profesinių socialinės apsaugos sistemų srities taisyklės
prieštarauja vienodo požiūrio principui, Sąjungos teisės aktų leidėjas Direktyvos 2006/54 9 straipsnio
1 dalies h punkte šio principo išimtyse vis tiek numatė galimybę tam tikrais atvejais taikyti aktuarinius
kriterijus, kurie skiriasi, atsižvelgiant į lytį (48 punktas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nacionaliniam
teismui reikia nuspręsti, ar šiuo atveju Sąjungos teisės pažeidimas turi būti laikomas „pakankamai
akivaizdžiu“ (50 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
1. 1978 m. gruodžio 19 Tarybos direktyvos 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris
principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje 4 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad jai
prieštarauja tokia nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią apskaičiuojant dėl nelaimingo atsitikimo darbe
mokėtinas įstatymais nustatytas socialinės apsaugos išmokas skirtinga tikėtina vyrų ir moterų gyvenimo
trukme vadovaujamasi kaip aktuariniu kriterijumi, pagal kurį vyrui turi būti mokama mažesnė vienkartinė
kompensacinė išmoka, nei būtų mokama panašioje padėtyje esančiai bendraamžei moteriai.
2. Prašymą priimti prejudicinį pateikusiam teismui reikia įvertinti, ar įvykdytos valstybės
atsakomybės kilimo sąlygos. Kiek tai susiję su klausimu, ar pagrindinėje byloje nagrinėjamos nacionalinės
teisės nuostatos yra „pakankamai akivaizdus“ Sąjungos teisės pažeidimas, šis teismas taip pat turės
atsižvelgti, be kita ko, į tai, kad Teisingumo Teismas iki šiol nėra sprendęs, ar teisėta pagal lytį atsižvelgti į
vidutine tikėtina gyvenimo trukme grindžiamą veiksnį nustatant išmoką, skiriamą pagal įstatymuose
nustatytą socialinės apsaugos sistemą ir patenkančią į Direktyvos 79/7 taikymo sritį. Be to, prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turės atsižvelgti į Sąjungos teisės aktų leidėjo valstybėms narėms
suteiktą galimybę, numatytą 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių
tiekimo bei paslaugų teikimo, 5 straipsnio 2 dalyje ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo
bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 9 straipsnio 1 dalies h punkte. Šis teismas taip pat turėtų
turėti omenyje, jog Teisingumo Teismas 2011 m. kovo 1 d. nusprendė (C-236/09, EU:C:2011:100), kad
pirmoji iš minėtų nuostatų negalioja, nes pažeidžia vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0318&rid=2
2014 m. spalio 9 d. prejudicinis sprendimas
byloje Elena Petru prieš Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu,
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
(C-268/13)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė apsauga – Reglamentas (EEB)
Nr. 1408/71 – 22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa – Sveikatos draudimas – Kitoje valstybėje narėje suteikta
stacionarioji sveikatos priežiūra – Atsisakymas duoti išankstinį leidimą – Medikamentų ir pirmo būtinumo
medicinos priemonių nebuvimas
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
5. Sveikatos apsauga
Teisingumo Teismas konstatavo:
Pagrindinėje byloje nustatytos tokios faktinės aplinkybės: E. Petru daugelį metų sirgo sunkia širdieskraujagyslių liga, o 2009 m. sveikatos būklei pablogėjus, ji buvo hospitalizuota Timišoaros (Rumunija)
Institutul de Boli Cardiovasculare (kardiovaskuliarinių ligų institutas), kur atlikti tyrimai parodė būtinybę
atlikti atvirą širdies operaciją. Manydama, kad šios ligoninės materialinės sąlygos yra nepatenkinamos
operacijai atlikti, E. Petru kreipėsi į kliniką Vokietijoje, kur jai ir buvo atlikta operacija (9–10 punktai). Prieš
išvykdama į Vokietiją, E. Petru užpildė atitinkamą formą ir pateikė prašymą Nacionalinei sveikatos
draudimo kasai apmokėti šios operacijos išlaidas, tačiau jos prašymas buvo atmestas remiantis tuo, kad iš
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prižiūrinčiojo gydytojo ataskaitos negalima daryti išvados, jog prašomų paslaugų neįmanoma per protingą
laiką suteikti Rumunijoje, atsižvelgiant į jos esamą sveikatos būklę ir tikėtiną ligos eigą (11 punktas). E.
Petru pateikė civilinį ieškinį, siekdama prisiteisti iš Sibiu apskrities sveikatos draudimo kasos ir Nacionalinės
sveikatos draudimo kasos 17 714,70 EUR sumai (tiek kainavo operacija ir pooperacinė priežiūra) lygiavertę
kompensaciją, nurodydama, kad stacionariosios sveikatos priežiūros sąlygos buvo ypač nepatenkinamos,
nebuvo medikamentų ir pirmo būtinumo medicinos priemonių, o lovų skaičius – nepakankamas
(12 punktas).
Apeliacinį skundą nagrinėjantis Tribunalul Sibiu (Sibiu teismas) nusprendė sustabdyti bylos
nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą: „Ar galimybės gauti atitinkamą gydymą
valstybės narės, kurioje [apdraustas] asmuo gyvena, teritorijoje nebuvimas, kaip tai suprantama pagal
Reglamento Nr. 1408/71 22 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, turi būti aiškinamas absoliučiai, ar <...>
atsižvelgiant į aplinkybes, t. y. ar situacija, kai, nepaisant to, jog asmens gyvenamosios vietos valstybėje
narėje operacija gali būti atlikta tinkamu laiku ir tinkamai techniniu požiūriu, nes yra reikiamas kvalifikuotas
personalas ir turima pakankamai mokslo žinių, tačiau nėra medikamentų ir pirmo būtinumo medicinos
priemonių, prilygsta situacijai, kada reikalingas gydymas negali būti suteiktas, kaip tai suprantama pagal
minėtą straipsnį?“ (17 punktas).
Dėl leidimo išvykti į kitą valstybę narę gydytis išdavimo sąlygų, siekiant, kad būtų gauta
gydymo išlaidų kompensacija
Teisingumo Teismas nurodė, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
klausia, ar Reglamento Nr. 1408/71 22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa11 turi būti aiškinama taip, kad
negalima atsisakyti išduoti pagal to paties straipsnio 1 dalies c punkto i papunktį reikalaujamo leidimo, jei
aptariamas gydymas apdrausto asmens gyvenamosios vietos valstybėje narėje negali būti suteiktas tinkamu
laiku, nes nėra medikamentų ir pirmo būtinumo medicinos priemonių (29 punktas). Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad šioje nuostatoje nurodytos dvi sąlygos, kurias įvykdžius kompetentinga įstaiga pagal to paties
straipsnio 1 dalies c punkto i papunktį privalo išduoti prašomą išankstinį leidimą. Pirmajai sąlygai įvykdyti
reikia, kad atitinkamas gydymas būtų priskirtas tos valstybės narės, kurios teritorijoje apdraustasis gyvena,
teisės aktais numatytoms paslaugoms. Antroji sąlyga įvykdoma tik jei gydymas, kurį pacientas numato gauti
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurios teritorijoje jis gyvena, vertinant pagal esamą paciento sveikatos būklę ir
tikėtiną jo ligos eigą, negali būti suteiktas per terminą, paprastai reikalingą atitinkamam gydymui gauti toje
valstybėje narėje, kurioje jis gyvena (30 punktas). Teisingumo Teismas pastebėjo, kad jis jau yra nusprendęs,
jog negalima atsisakyti išduoti prašomo leidimo nustačius, kad identiškas arba toks pat veiksmingas
gydymas negali būti suteiktas tinkamu laiku suinteresuotojo asmens gyvenamosios vietos valstybėje narėje
(žr. sprendimų Inizan, C-56/01, EU:C:2003:578, 45 ir 60 punktus; Watts, C-372/04, EU:C:2006:325,
61 punktą ir Elchinov, EU:C:2010:581, 65 punktą) (31 punktas). Vertindama, ar tokį pat veiksmingą gydymą
pacientas gali gauti tinkamu laiku toje valstybėje narėje, kurioje gyvena, kompetentinga įstaiga privalo
atsižvelgti į kiekvieną konkretų atvejį apibūdinančių aplinkybių visumą (sprendimų Inizan, EU:C:2003:578,
46 punktas; Watts, EU:C:2006:325, 62 punktas ir Elchinov, EU:C:2010:581, 66 punktas) (32 punktas). Tarp
visų šių aplinkybių, į kurias kompetentinga institucija turi atsižvelgti, konkrečiu atveju gali būti ir
medikamentų bei pirmo būtinumo medicinos priemonių nebuvimas, kaip antai nurodomas pagrindinėje
byloje; <...> akivaizdu, kad toks medikamentų ir medicinos priemonių nebuvimas, kaip ir specialios įrangos
ar specialių žinių neturėjimas, gali neleisti tinkamu laiku suteikti identiško ar tokio pat veiksmingo gydymo
gyvenamosios vietos valstybėje narėje (33 punktas). Vis dėlto tai turi būti vertinama, pirma, atsižvelgiant į
visų gyvenamosios valstybės narės gydymo įstaigų, galinčių suteikti atitinkamą gydymą, lygį ir, antra, į
laikotarpį, per kurį tinkamu laiku tai galėtų būti padaryta (34 punktas). Kalbant apie pagrindinę bylą, jei būtų
nustatytos E. Petru nurodomos aplinkybės dėl medikamentų ir pirmo būtinumo medicinos priemonių
nebuvimo Timišoaros Institutul de Boli Cardiovasculare, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas turėtų įvertinti, ar šios operacijos per minėtą laikotarpį nebuvo galima atlikti kitoje Rumunijos
ligoninėje (35 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
11

Leidimą, kuris reikalingas pagal 1 dalies c punktą, galima atsisakyti išduoti tuo atveju, kai lėšos gydymui yra
teikiamos iš išmokų, nustatytų valstybės narės, kurios teritorijoje atitinkamas asmuo gyvena, teisės aktais, ir kai jis
negali gauti tokio gydymo per įprastą tokiam gydymui laikotarpį valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, atsižvelgiant į jo
dabartinį gydymo kursą ir tikėtiną ligos eigą.
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1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų
taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos
nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 118/97, iš dalies pakeistu 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 592/2008, 22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad negalima atsisakyti išduoti
pagal to paties straipsnio 1 dalies c punkto i papunktį reikalaujamo leidimo, jei aptariama stacionarioji
sveikatos priežiūra apdrausto asmens gyvenamosios vietos valstybėje narėje negali būti suteikta tinkamu
laiku, nes nėra medikamentų ir pirmo būtinumo medicinos priemonių. Tokios galimybės nebuvimas turi būti
vertinamas atsižvelgiant į visų šios valstybės narės gydymo įstaigų, galinčių suteikti minėtą priežiūrą, lygį ir
į laikotarpį, per kurį tinkamu laiku tai galėtų būti padaryta.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0268&rid=2
ENERGIJA
2014 m. rugsėjo 11 d. prejudicinis sprendimas
byloje Essent Belgium NV prieš Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
(C-204/12–C-208/12)
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Regioninė rėmimo schema, pagal kurią
išduodami perleidžiamieji žalieji sertifikatai, suteikiantys teisę eksploatuoti atitinkamame regione esančius
elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminančius įrenginius – Elektros energijos tiekėjams
nustatyta pareiga kiekvienais metais pateikti kompetentingai valdžios institucijai tam tikrą kvotą atitinkantį
sertifikatų skaičių – Atsisakymas atsižvelgti į kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir valstybėse, EEE
susitarimo šalyse, išduotas kilmės garantijas – Administracinė bauda, taikoma nepateikus sertifikatų –
Direktyva 2001/77/EB – 5 straipsnis – Laisvas prekių judėjimas – EB 28 straipsnis – EEE susitarimo 11 ir
13 straipsniai – Direktyva 2003/54/EB – 3 straipsnis
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:
28. Bylos dėl energetikos teisinių santykių
Teisingumo Teismas konstatavo:
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą pateikti nagrinėjant Essent Belgium NV (toliau – Essent) ir
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Flandrijos elektros ir dujų rinkos
reguliavimo institucijos, toliau – VREG), Vlaams Gewest (Flandrijos regiono) ir Vlaamse Gemeenschap
(Flandrijos bendruomenės) ginčus dėl VREG skirtų Essent administracinių baudų už tai, kad ši nepateikė
sertifikatų, patvirtinančių, jog juose nurodytas elektros energijos kiekis pagamintas iš atsinaujinančių
energijos šaltinių (toliau – žalieji sertifikatai) (2 punktas).
Nuo 2003 iki 2009 m. elektros energijos tiekėja Essent turėjo Flandrijos dekreto dėl energijos rinkos
organizavimo (toliau – Elektros dekretas) 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą kiekvienais metais VREG
pateikti tam tikrą skaičių žaliųjų sertifikatų (toliau – kvotos prievolė) (30 punktas). Kad įvykdytų savo
kvotos prievolę iki nustatyto termino, Essent visų pirma pateikė VREG kilmės garantijas, patvirtinančias
žaliosios elektros energijos gamybą atitinkamai Nyderlanduose ir Norvegijoje (31 punktas). Nusprendusi,
kad tam, jog būtų įvykdyta kvotos prievolė, gali būti pripažinti tik žalieji sertifikatai, kurie pagal šį dekretą
buvo išduoti Flandrijos regione įsisteigusiems žaliosios elektros energijos gamintojams, sprendimu VREG
skyrė Essent 125 EUR už kiekvieną trūkstamą žaliąjį sertifikatą administracinę baudą, t. y. iš viso
542 125 EUR (32 punktas). VREG dėl analogiškų motyvų skyrė Essent baudas ir vėlesniais metais
(34 punktas).
Direktyva 2001/77 dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, skatinimo elektros
energijos vidaus rinkoje (toliau – Direktyva 2001/77) numato, kad valstybės narės imasi atitinkamų
priemonių skatinti didesnį elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, vartojimą
laikydamosi [Direktyvoje 2011/77] nurodytų nacionalinių orientacinių rodiklių. Šios priemonės turi būti
proporcingos siekiamam tikslui. Valstybės narės užtikrina, kad elektros, pagamintos iš atsinaujinančių
energijos šaltinių, kilmė iš esmės galėtų būti garantuojama, kaip apibūdinta šioje direktyvoje, pagal
objektyvius, skaidrius ir nediskriminacinius kriterijus, nustatytus kiekvienoje valstybėje narėje. Kilmės
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garantija: nurodo energijos šaltinį, iš kurio pagaminta elektra, gamybos datas ir vietą, o dėl hidroenergijos
įrenginių – jų pajėgumą; padeda elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojams parodyti,
kad jų parduodama elektros energija yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagal šią direktyvą
(Direktyvos 2001/77 5 str. 3 d.). Tokios kilmės garantijos turėtų būti valstybių narių savitarpiškai
pripažįstamos išimtinai kaip minėtoje 3 dalyje nurodytų dalykų įrodymas. Kiekvienas atsisakymas pripažinti
kilmės garantiją kaip įrodymą, ypač dėl sukčiavimo prevencijos motyvų, turi būti pagrįstas objektyviais,
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais (Direktyvos 2001/77 5 str. 4 d.) (9 punktas).
Direktyva 2001/77 nuo 2012 m. sausio 1 d. buvo panaikinta 2009 m. balandžio 23 d. direktyva
2009/28/EB. Tačiau, atsižvelgęs į faktinių aplinkybių pagrindinėse bylose susiklostymo datą, Teisingumo
Teismas rėmėsi Direktyvos 2001/77 nuostatomis (3 punktas).
Belgijos Flandrijos regione buvo nustatyta žaliųjų sertifikatų sistema. Gamintojas, kuris gamina
žaliąją elektros energiją (elektrą, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių) šiame regione, gali kreiptis į
Flandrijos institucijas dėl žaliųjų sertifikatų išdavimo. Taip pat kiekvienas tiekėjas, tiekiantis elektros
energiją galutiniam vartotojui, prisijungusiam prie paskirstymo arba perdavimo tinklo, privalo kiekvienais
metais pateikti reguliavimo institucijai nustatytą skaičių žaliųjų sertifikatų. Už šios pareigos nevykdymą
skiriama administracinė bauda.
Dėl regioninės rėmimo schemos, pagal kurią išduodami perleidžiamieji žalieji sertifikatai,
suteikiantys teisę eksploatuoti atitinkamame regione esančius elektros energiją iš atsinaujinančių
energijos šaltinių gaminančius įrenginius
Antruoju klausimu, kurį Teisingumo Teismas nagrinėjo pirmiausia, prašymus priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2001/77 5 straipsnį reikia aiškinti taip,
kad juo draudžiama tokia nacionalinė rėmimo schema, kaip nagrinėjama pagrindinėse bylose, pagal kurią
kompetentinga regioninė reguliavimo institucija išduoda perleidžiamuosius sertifikatus, atsižvelgdama į
atitinkamo regiono teritorijoje pagamintą žaliąją elektros energiją, ir pagal kurią elektros energijos tiekėjai
kiekvienais metais privalo pateikti minėtai institucijai tam tikrą tokių sertifikatų skaičių, atitinkantį dalį visos
jų tiekiamos elektros energijos šiame regione, o neįvykdžius šios prievolės jiems skiriama administracinė
bauda ir neleidžiama šios prievolės įvykdyti naudojant kitose Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose
valstybėse, EEE susitarimo šalyse, išduotas kilmės garantijas (57 punktas).
Dėl Direktyvos 2001/77 5 straipsnio materialinės taikymo srities Teisingumo Teismas priminė, kad
iš esmės šios nuostatos tikslas yra užtikrinti, kad žaliosios elektros energijos kilmė galėtų būti patvirtinta
kilmės garantija (59 punktas). Savo ruožtu nacionalinėms rėmimo schemoms, pagal kurias žaliosios elektros
energijos gamintojai naudojasi tiesiogine arba netiesiogine pagalba ir pagal kurias gali būti, kaip ir
pagrindinėse bylose nagrinėjamos rėmimo schemos atveju, naudojamasi žaliųjų sertifikatų mechanizmu,
taikoma atskira Direktyvos 2001/77 nuostata, t. y. jos 4 straipsnis (60 punktas). Tačiau, Teisingumo Teismo
nuomone, niekas Direktyvos 2001/77 4 ir 5 straipsnių ar konstatuojamųjų dalių tekste nerodo, kad Europos
Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino nustatyti ryšį tarp kilmės garantijų ir nacionalinių žaliosios elektros
energijos gamybos rėmimo schemų (61 punktas). Direktyva numato, kad pačios kilmės garantijos schemos
nesuteikia teisės naudotis įvairiose valstybėse narėse nustatytais nacionaliniais rėmimo mechanizmais.
Kalbant apie rėmimo mechanizmus, pagal kuriuos naudojami mainomieji žalieji sertifikatai, Direktyvoje
2001/77 pabrėžta, kad svarbu aiškiai skirti kilmės garantijas nuo šių sertifikatų (63 punktas). Europos
Sąjungos teisės aktų leidėjas nesiekė įpareigoti valstybes nares, pasirinkusias rėmimo schemą, pagal kurią
naudojami žalieji sertifikatai, išplėsti jos teikiamą naudą žaliajai elektros energijai, pagamintai kitos
valstybės narės teritorijoje (pagal analogiją žr. Sprendimo Ålands Vindkraft, C-573/12, EU:C:2014:2037, 53
ir 54 punktus) (66 punktas). Todėl elektros energijos gamintojams Direktyvos 2001/77 4 straipsnyje
nurodytais nacionaliniais rėmimo mechanizmais, kuriais turi būti prisidedama prie valstybių narių vykdomo
šių atitinkamų nacionalinių orientacinių rodiklių įgyvendinimo, iš principo turi būti didinama vidaus
žaliosios elektros energijos gamyba. Taigi nereikalaujama, kad valstybės narės pripažintų kilmės garantijos
pirkimą iš kitų valstybių narių ar atitinkamą elektros pirkimą, kaip įnašą vykdant nacionalinės kvotos
prievolę (68 punktas).
Atsižvelgęs į nurodytus argumentus, į antrąjį klausimą Teisingumo Teismas atsakė taip:
Direktyvos 2001/77 5 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo nedraudžiama tokia nacionalinė rėmimo
schema, kokia nagrinėjama pagrindinėse bylose.
Dėl elektros energijos importo iš kitų valstybės narių ribojimo pateisinamumo
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Pirmuoju klausimu prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė
išsiaiškinti, ar EB 28 ir 30 straipsnius (dabar SESV 34 ir 36 str.) ir EEE susitarimo 11 ir 13 straipsnius reikia
aiškinti taip, kad jais draudžiama tokia nacionalinė rėmimo schema, kaip nagrinėjama pagrindinėse bylose,
pagal kurią kompetentinga regioninė reguliavimo institucija išduoda perleidžiamuosius sertifikatus,
atsižvelgdama į atitinkamo regiono teritorijoje pagamintą žaliąją elektros energiją, ir pagal kurią elektros
energijos tiekėjai kiekvienais metais privalo pateikti minėtai institucijai tam tikrą tokių sertifikatų skaičių,
atitinkantį dalį visos jų tiekiamos elektros energijos šiame regione, o neįvykdžius šios pareigos jiems
skiriama administracinė bauda ir neleidžiama šios prievolės įvykdyti naudojant kitose Europos Sąjungos
valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse, EEE susitarimo šalyse, išduotas kilmės garantijas.
EB 28 straipsnis, kuriuo draudžiamos tarp valstybių narių kokybiniams apribojimams lygiaverčio
poveikio priemonės, taikomas visoms nacionalinėms priemonėms, galinčioms tiesiogiai ar netiesiogiai, iš
tikrųjų ar potencialiai apsunkinti Bendrijos vidaus prekybą (žr., be kita ko, sprendimų Dassonville, 8/74,
EU:C:1974:82, 5 punktą ir PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, 69 punktą) (77 punktas).
Teisingumo Teismas, vertindamas, ar tokios kilmės garantijos, kaip nagrinėjamos pagrindinėse
bylose, gali būti laikomos prekėmis pagal EB 23 ir 28 straipsnius ir ar jų laisvas judėjimas nėra kliudomas
tokia rėmimo schema, kaip nagrinėjama pagrindinėse bylose, pirmiausia pabrėžė, kad tokios garantijos yra
priemonės, kurių pats buvimas, turinys, apimtis ir funkcijos aiškios iš Direktyvos 2001/77 (78 punktas).
Teisingumo Teismo požiūriu, pirma, kilmės garantijos sukurtos pirmiausia kaip gamintojo pagamintos
žaliosios elektros energijos ir paskui kaip elektros energijos, kurią tiekėjas parduoda vartotojams, priedas.
Antra, neatrodo, kad tokių priemonių laisvam judėjimui tarp valstybių narių, bent jau dėl tikslo, kuris joms iš
esmės priskirtas pagal Direktyvą 2001/77, galėtų būti kliudoma tuo, kad pagal nacionalinę žaliosios elektros
energijos gamybos rėmimo schemą nenumatytas atsižvelgimas į šias priemones (80 punktas).
Kalbėdamas apie galimų elektros energijos importo kliūčių egzistavimą, Teisingumo Teismas
nurodė, kad, nors sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nėra nuorodų dėl to, ar pagrindinėse
bylose nagrinėjamas kilmės garantijas Essent įsigijo realiai įsigijusi ir importavusi elektros energiją, galima
daryti prielaidą, kad būtent taip ir buvo (82 punktas). Tokiomis aplinkybėmis konstatuota, kad tokiais teisės
aktais, kokie nagrinėjami pagrindinėse bylose, iš tiesų, bent jau netiesiogiai ir potencialiai gali būti kliudoma
elektros energijos, ypač žaliosios, importui iš kitų valstybių narių ir tai gali būti daroma įvairiais būdais
(83 punktas). Viena vertus, iš minėtų teisės aktų matyti, kad elektros energijos tiekėjai, kaip antai Essent,
privalo turėti pasibaigus numatytiems metams tam tikrą skaičių žaliųjų sertifikatų tam, kad būtų įvykdyta
jiems tenkanti kvotos prievolė, kuri priklauso nuo bendro jų pateikto ar suvartoto elektros energijos kiekio
(84 punktas). Tačiau tik žalieji sertifikatai, suteikti pagal šiuos teisės aktus, gali būti naudojami siekiant
įvykdyti šią prievolę. Taigi minėti tiekėjai paprastai privalo nusipirkti tokius sertifikatus, reikalingus norint
importuoti elektros energiją, o to nepadarius jiems skiriama administracinė bauda. Taigi tokie teisės aktai
gali kliudyti elektros energijos importui iš kitų valstybių narių (85 punktas).
Kita vertus, aplinkybė, kad žaliosios elektros energijos tiekėjai turi galimybę parduoti savo
žaliuosius sertifikatus kartu su pagaminta elektros energija, atrodo, praktikoje gali palengvinti galimų derybų
pradžią ir, prireikus, ilgam laikotarpiui sukonkretinti sutartinius santykius, susijusius su tokių gamintojų
nacionalinės elektros energijos tiekimu elektros energijos tiekėjams, o pastarieji tokiu būdu gali įgyti elektros
energijos ir žaliuosius sertifikatus, kurių jiems reikia tam, kad būtų įvykdyta jiems tenkanti kvotos prievolė
(86 punktas). Iš to matyti, kad būtent dėl to tokia rėmimo schema, kaip nagrinėjama pagrindinėse bylose, taip
pat bent jau potencialiai gali stabdyti elektros energijos importą iš kitų valstybių narių (87 punktas).
Nacionalinės teisės aktai ar praktika, kurie yra kiekybiniams apribojimams lygiaverčio poveikio
priemonė, gali būti pateisinami SESV 30 straipsnyje išvardytais bendrojo intereso pagrindais arba
imperatyviaisiais reikalavimais. Abiem atvejais pagal proporcingumo principą nacionalinė priemonė turi būti
tinkama norint užtikrinti, kad būtų pasiektas tikslas, ir neturi viršyti to, kas būtina šiam tikslui pasiekti
(89 punktas). Nacionalinės priemonės, galinčios kliudyti prekybai Bendrijoje, gali, be kita ko, būti
pateisinamos imperatyviaisiais aplinkos apsaugos reikalavimais (90 punktas). Atsinaujinančių energijos
šaltinių naudojimas elektros energijos gamybai, kurį siekiama skatinti tokiais teisės aktais, kaip nagrinėjami
pagrindinėse bylose, yra naudingas aplinkos apsaugai, nes jis prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių
dujų, kurios yra viena pagrindinių klimato kaitos, su kuria įsipareigojo kovoti Europos Sąjunga ir valstybės
narės, priežasčių, mažinimo (91 punktas). Šio naudojimo padidėjimas yra vienas svarbiausių Europos
Sąjungos prioritetų, viena iš svarbių priemonių, reikalingų Kioto protokolui įvykdyti ir jo tikslų pasiekimui
pagreitinti (92 punktas). Tokiu padidėjimu taip pat siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ir gyvybę,
taip pat augalus, o tai yra EB 30 straipsnyje numatyti bendrojo intereso pagrindai (93 punktas). Taigi tikslas
skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą elektros energijos gamybai, kaip to siekiama
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pagrindinėse bylose nagrinėjamais teisės aktais, iš principo gali pateisinti galimas laisvo prekių judėjimo
kliūtis (95 punktas).
Dėl proporcingumo principo Teisingumo Teismui neatrodė, kad tik dėl paprasto rėmimo schemos
naudojant žaliuosius sertifikatus, kokie nagrinėjami pagrindinėse bylose, taikymo tik žaliajai elektros
energijai, pagamintai regiono teritorijoje, ir atsisakymo atsižvelgti į kilmės garantijas, susijusias su kitose
valstybėse narėse pagaminta elektros energija, siekiant kvotos prievolės įvykdymo tikslų, gali būti
pažeidžiamas proporcingumo principas (103 punktas). Teisingumo Teismui atrodė nekeliantis abejonių
tokios schemos skatinamasis poveikis bendrai elektros energijos gamintojams, įskaitant ir tuos, kurie tuo
pačiu metu turi, viena vertus, gamintojų ir, antra vertus, tiekėjų požymių, siekiant, kad jie padidintų žaliosios
elektros energijos gamybą, ir todėl jos tinkamumas pasiekti šiuo atveju siekiamą teisėtą tikslą (110 punktas).
Tačiau norint užtikrinti gerą tokios schemos veikimą, iš esmės reikia, kad būtų rinkos mechanizmų, kurie
galėtų sudaryti galimybes ūkio subjektams, kuriems taikoma kvotos prievolė ir kurie dar neturi reikiamų
žaliųjų sertifikatų, kad galėtų įvykdyti minėtą prievolę, veiksmingai ir sąžiningomis sąlygomis apsirūpinti
sertifikatais (111 punktas).
Dėl aplinkybės, kad tiekėjai, kurie nevykdo jiems numatytos kvotos prievolės, turi mokėti
vienkartinę baudą, kaip ir Essent pagrindinėse bylose – administracinę baudą, Teisingumo Teismas nurodė,
kad nors tokios baudos nustatymas gali būti laikomas būtinu, siekiant, pirma, paskatinti gamintojus padidinti
žaliosios elektros energijos gamybą ir, antra, ūkio subjektus, kuriems taikoma kvotos prievolė, veiksmingai
įsigyti reikiamus žaliuosius sertifikatus, dar reikia, kad šios baudos nustatymo tvarka ir dydžiu nebūtų
viršijama tai, kas būtina siekiant šių skatinamųjų tikslų, šiuo aspektu, be kita ko, išvengiant pernelyg griežtų
sankcijų atitinkamiems ūkio subjektams (114 punktas).
Atsižvelgęs į tai, kas nurodyta, į pirmąjį klausimą Teisingumo Teismas atsakė taip: EB 28 ir
30 straipsnius ir EEE susitarimo 11 ir 13 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais nedraudžiama tokia
nacionalinė rėmimo schema, kokia nagrinėjama pagrindinėse bylose, jeigu:
– įtvirtinti mechanizmai, užtikrinantys sukūrimą tikrosios sertifikatų rinkos, kurioje pasiūla ir
paklausa galėtų atitikti viena kitą ir būtų pasiekta tam tikra pusiausvyra taip, kad suinteresuotieji tiekėjai
galėtų joje sąžiningomis sąlygomis veiksmingai apsirūpinti sertifikatais;
– administracinės baudos, kurią turi sumokėti tiekėjai, neįvykdę šios prievolės, dydis ir jo
apskaičiavimo būdas nustatyti taip, kad neviršytų to, kas būtina, kad paskatintų gamintojus iš tikrųjų
padidinti savo žaliosios elektros energijos gamybą ir tiekėjus, kuriems taikoma ši prievolė, iš tikrųjų įsigyti
reikalaujamus sertifikatus, be kita ko, išvengiant pernelyg griežtų sankcijų taikymo atitinkamiems tiekėjams
(116 punktas).
Dėl nediskriminavimo pilietybės pagrindu taisyklių
Trečiuoju klausimu prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti,
ar nediskriminavimo taisyklės, įtvirtintos atitinkamai SESV 18 straipsnyje, EEE susitarimo 4 straipsnyje ir
Direktyvos 2003/54 3 straipsnyje, turi būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiama tokia nacionalinė rėmimo
schema, kokia nagrinėjama pagrindinėse bylose, pagal kurią kompetentinga regioninė reguliavimo institucija
išduoda perleidžiamuosius sertifikatus, atsižvelgdama į atitinkamo regiono teritorijoje pagamintą žaliąją
elektros energiją, ir pagal kurią elektros energijos tiekėjai kiekvienais metais privalo pateikti minėtai
institucijai tam tikrą tokių sertifikatų skaičių, atitinkantį dalį visos jų tiekiamos elektros energijos šiame
regione, o neįvykdžius šios prievolės jiems skiriama administracinė bauda ir neleidžiama šios prievolės
įvykdyti naudojant kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse, EEE susitarimo
šalyse, išduotas kilmės garantijas (117 punktas).
SESV 18 straipsnyje numatyta, kad Sutarčių taikymo srityje, nepažeidžiant joje esančių specialių
nuostatų, draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės (118 punktas). Essent priekaištauja dėl to, kad
ji, kaip elektros energijos tiekėja, negali naudotis kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE šalyse
išduotomis kilmės garantijomis, kad įvykdytų savo kvotos prievolę, kuri jai nustatyta pagal pagrindinėse
bylose nagrinėjamus nacionalinės teisės aktus (120 punktas). Teisingumo Teismas nurodė, kad pagrindinėse
bylose nagrinėjama kvotos prievolė taikoma visiems elektros energijos tiekėjams, savo veiklą vykdantiems
Flandrijos regione, nesvarbu, kokia jų pilietybė. Be to, aplinkybė, kad minėti tiekėjai negali naudoti kilmės
garantijų vietoj žaliųjų sertifikatų, susijusi su jais visais, nepaisant jų pilietybės (121 punktas).
Atsižvelgdamas į tai, į trečiąjį klausimą Teisingumo Teismas atsakė taip: nediskriminavimo
taisyklės, įtvirtintos atitinkamai SESV 18 straipsnyje, EEE susitarimo 4 straipsnyje ir Direktyvos 2003/54
3 straipsnio 1 dalyje, turi būti aiškinamos taip, kad jomis nedraudžiama tokia nacionalinė rėmimo schema,
kokia nagrinėjama pagrindinėse bylose.
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:
1. 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/77/EB dėl elektros,
pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje 5 straipsnis turi
būti aiškinamas taip, kad juo nedraudžiama tokia nacionalinė rėmimo schema, kokia nagrinėjama
pagrindinėse bylose, pagal kurią kompetentinga regioninė reguliavimo institucija išduoda perleidžiamuosius
sertifikatus, atsižvelgdama į atitinkamo regiono teritorijoje pagamintą žaliąją elektros energiją, ir pagal kurią
elektros energijos tiekėjai kiekvienais metais privalo pateikti minėtai institucijai tam tikrą tokių sertifikatų
skaičių, atitinkantį dalį visos jų tiekiamos elektros energijos šiame regione, o neįvykdžius šios prievolės
jiems skiriama administracinė bauda ir neleidžiama šios prievolės įvykdyti naudojant kitose Europos
Sąjungos valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse, EEE susitarimo šalyse, išduotas kilmės garantijas.
2. EB 28 ir 30 straipsnius ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 11 ir
13 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais nedraudžiama tokia nacionalinė rėmimo schema, kokia apibūdinta
šios rezoliucinės dalies 1 punkte, jeigu:
– įtvirtinti mechanizmai, užtikrinantys tikrosios sertifikatų rinkos sukūrimą, kurioje pasiūla ir
paklausa galėtų atitikti viena kitą ir būtų pasiekta tam tikra pusiausvyra taip, kad suinteresuotieji tiekėjai
galėtų joje sąžiningomis sąlygomis veiksmingai apsirūpinti sertifikatais;
– administracinės baudos, kurią turi sumokėti tiekėjai, neįvykdę šios prievolės, dydis ir jo
apskaičiavimo būdas nustatyti taip, kad neviršytų to, kas būtina, kad paskatintų gamintojus iš tikrųjų
padidinti žaliosios elektros energijos gamybą ir tiekėjus, kuriems taikoma ši prievolė, iš tikrųjų įsigyti
reikalaujamus sertifikatus, be kita ko, išvengiant pernelyg griežtų sankcijų taikymo atitinkamiems tiekėjams.
3. Nediskriminavimo taisyklės, įtvirtintos atitinkamai SESV 18 straipsnyje, 1992 m. gegužės 2 d.
Europos ekonominės erdvės susitarimo 4 straipsnyje ir 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą
96/92/EB, 3 straipsnio 1 dalyje, turi būti aiškinamos taip, kad jomis nedraudžiama tokia nacionalinė rėmimo
schema, kokia apibūdinta šios rezoliucinės dalies 1 punkte.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424680881448&uri=CELEX:62012CJ0204
_____________
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