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APLINKOS APSAUGA
2016 m. gruodžio 7 d. prejudicinis sprendimas byloje C-686/15
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. prieš Željka Klafurić
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L
327, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 275, toliau – ir Direktyva 2000/60),
išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ir Željka Klafurić ginčą dėl
šios atsisakymo mokėti fiksuotąją dalį, įskaičiuotą į jos suvartoto vandens kainą (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: Vodoopskrba i odvodnja yra savivaldybės vandens tiekimo
kelių Kroatijos miestų, tarp jų ir Zagrebo, teritorijoje paslaugų teikėjas. Prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusiame teisme jis iškėlė bylą dėl to, kad Ž. Klafurić nevykdė mokėjimų. Ž. Klafurić ginčijo,
kad turi mokėti fiksuotąją vandens tiekimo paslaugų kainos dalį, kuri apskaičiuota neatsižvelgiant į realų
vandens suvartojimą (11–13 punktai).
Šiomis aplinkybėmis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui
prejudicinius klausimus.
Dėl vandens kainos, apimančios ne tik kintamąją dalį, susijusią su realiai suvartotu vandens kiekiu,
bet ir fiksuotąją dalį, kuri su juo nesusijusi, nustatymo
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas savo dviem klausimais, kurie nagrinėti kartu,
iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyva 2000/60 turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiami
nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad kainą už vandens tiekimo paslaugas, kurią turi mokėti
vartotojas, sudaro ne tik kintamoji dalis, apskaičiuota pagal suinteresuotojo asmens realiai suvartotą
vandens kiekį, bet ir fiksuotoji dalis, kuri apima sąnaudas, susijusias su pastatų prijungimu prie vandens
tiekimo sistemų, ir sąnaudas, susijusias, be kita ko, su šių sistemų priežiūra, skaitiklių rodmenimis, gautų
duomenų tvarkymu, skaitiklių kalibravimu ir priežiūra, taip pat geriamojo vandens švaros analize ir
palaikymu (17 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog, kaip matyti iš Direktyvos 2000/60 19 konstatuojamosios dalies, ja
siekiama išlaikyti ir pagerinti vandens aplinką Sąjungoje. Tai pirmiausia susiję su atitinkamų vandenų
kokybe. Siekiant užtikrinti gerą vandens kokybę, kiekybės kontrolė yra pagalbinis elementas, todėl turėtų
būti nustatytos tokios kiekybės priemonės, kurios reikalingos gerai vandens kokybei (19 punktas). To
siekiant Direktyvos 2000/60 9 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės atsižvelgia į sąnaudų, patirtų
teikiant vandens paslaugas, įskaitant aplinkos apsaugos ir išteklių sąnaudas, susigrąžinimo principą pagal
ekonominę analizę, atliktą vadovaujantis šios direktyvos III priedu, ir visų pirma atsižvelgia į principą
„teršėjas moka“. Valstybės narės turi, be kita ko, užtikrinti, kad vandens kainų politika pakankamai skatintų
vartotojus naudoti vandenį efektyviai ir taip padėtų siekti Direktyvoje 2000/60 nustatytų aplinkos apsaugos
tikslų (20 punktas). Priemonės, leidžiančios pasiekti nustatytą tikslą užtikrinti, kad vandens kainų politika
vartotojai būtų skatinami naudoti išteklius efektyviai, paliktos valstybių narių diskrecijai. Šiomis
aplinkybėmis negalima ginčyti to, kad vandens paslaugų kainų nustatymas pagal realiai suvartoto vandens
kiekį yra viena iš priemonių, galinčių skatinti vartotojus naudoti išteklius efektyviai (21 punktas).
Tačiau Teismas toliau nurodė, jog vis dėlto, norint įvykdyti Sąjungos teisėje nustatytą įpareigojimą
susigrąžinti vandens paslaugų sąnaudas, valstybės narės turi teisę patvirtinti kitą vandens kainų nustatymo
tvarką, kuri leistų, be kita ko, susigrąžinti pakankamo kiekio ir kokybės vandens tiekimo vartotojams
paslaugų sąnaudas neatsižvelgiant į realų jų suvartotą kiekį (22 punktas). Iš tiesų, jei valstybės narės laikosi
pareigos susigrąžinti vandens paslaugų sąnaudas, įskaitant aplinkos apsaugos ir išteklių sąnaudas, jos gali
rinktis įvairius kainų nustatymo būdus, kurie geriausiai pritaikyti prie jų situacijos, įgyvendindamos joms
Direktyva 2000/60 suteiktą diskreciją, nes direktyvoje nenustatyta jokia tiksli kainų nustatymo tvarka (23
punktas). Todėl šiuo klausimu nei iš Direktyvos 2000/60 9 straipsnio, nei iš jokios kitos jos nuostatos
nematyti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino prieštarauti, kad valstybės narės patvirtintų vandens
kainų nustatymo politiką, kuri būtų pagrįsta vartotojams taikoma vandens kaina, apimančia kintamąją dalį,
susijusią su realiai suvartotu vandens kiekiu, ir fiksuotąją dalį, kuri su juo nesusijusi (24 punktas).
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiami
nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuose numatyta, kad kainą už
vandens tiekimo paslaugas, kurią turi mokėti vartotojas, sudaro ne tik kintamoji dalis, apskaičiuota pagal
suinteresuotojo asmens realiai suvartotą vandens kiekį, bet ir fiksuotoji dalis, kuri su šiuo kiekiu nesusijusi.
Prieiga internete
2016 m. lapkričio 8 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-243/15
Lesoochranárske zoskupenie VLK prieš Obvodný úrad Trenčín
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos
(toliau – Chartija) 47 straipsnio ir Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais, pasirašytos 1998 m. birželio 25 d. Orhuse ir
Europos bendrijos vardu patvirtintos 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (OL L 124,
2005, p. 1, toliau – Orhuso konvencija), 9 straipsnio išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant pagal
Slovakijos teisę įsteigtos gamtos apsaugos organizacijos Lesoochranárske zoskupenie VLK (Miškų apsaugos
asociacija, toliau – LZ) ir Obvodný úrad Trenčín (Trenčyno apskrities institucija, Slovakija) ginčą dėl šios
organizacijos prašymo pripažinti ją administracinės procedūros dėl leidimo vykdyti aptvaro įrengimo
siekiant išplėsti elnių auginimo fermą saugomoje teritorijoje projektą suteikimo šalimi (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2008 m. lapkričio 18 d. LZ pranešta, kad Trenčyno apskrities
institucija pradėjo administracinę procedūrą dėl Biely potok a.s. prašymo suteikti aptvaro įrengimo
projekto, siekiant išplėsti elnių auginimo fermą į saugomoje teritorijoje Strážovské vrchy esančius žemės
sklypus, leidimą (19 punktas). LZ paprašė sustabdyti administracinę procedūrą ir nurodė aplinkybes, dėl
kurių negalima suteikti leidimo (21 punktas). 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Trenčyno apskrities
institucija atmetė LZ prašymą pripažinti ją administracinės leidimo suteikimo procedūros šalimi,
motyvuodama tuo, kad pagal taikytinus teisės aktus tokioms teisinį subjektiškumą turinčioms asociacijoms
kaip LZ pripažįstamas tik „suinteresuotojo asmens“, o ne „procedūros šalies“ statusas (22 punktas). Dėl šio
sprendimo LZ pateiktą administracinį skundą Trenčyno regioninė aplinkos apsaugos institucija atmetė 2009
m. birželio 1 d. sprendimu, kuris įsiteisėjo 2009 m. birželio 10 d. (toliau abu sprendimai kartu vadinami
byloje nagrinėjamais sprendimais) (23 punktas). 2009 m. birželio 10 d. sprendimu, kuris įsiteisėjo 2009 m.
birželio 19 d., Trenčyno apskrities institucija suteikė Biely potok prašomą leidimą (24 punktas). 2009 m.
birželio 11 d. LZ dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamų sprendimų pateikė skundą Trenčyno regioniniam
teismui, kuriuo siekė, kad jai būtų pripažintas administracinės procedūros šalies statusas, remiantis, be kita
ko, Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalimi (25 punktas). Po to vyko įvairios teisminės procedūros (26–32
punktai), kurių pabaigoje 2013 m. lapkričio 23 d. sprendimu Trenčyno regioninis teismas atmetė LZ prašymą
suteikti procedūros šalies statusą ir nurodė neprivalėjęs jai pranešti apie galimybę reikalauti suteikti
procedūros šalies statusą pareiškiant ieškinį kaip „procedūroje nedalyvavusiai šaliai“, kaip tai suprantama
pagal Civilinio proceso kodekso 250b straipsnio 2 dalį, nes jau buvo pasibaigęs šio kodekso 250b straipsnio
3 dalyje nurodytas trejų metų terminas (33 punktas). LZ apskundė 2013 m. lapkričio 23 d. sprendimą
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme (34 punktas).
Šiomis aplinkybėmis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui
prejudicinį klausimą.
Dėl aplinkos apsaugos organizacijos teisės į veiksmingą teisminę gynybą
Dėl administracinės procedūros dėl leidimo vykdyti projektą šalies statuso suteikimo tokiai
organizacijai
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar
Chartijos 47 straipsnis, siejamas su Orhuso konvencijos 9 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį
draudžiama esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, aiškinti nacionalinės proceso teisės
normas taip, kad ieškinys dėl sprendimo nesuteikti aplinkos apsaugos organizacijai administracinės
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procedūros dėl leidimo vykdyti projektą teritorijoje, saugomoje pagal Direktyvą 92/43, šalies statuso
nebūtinai turi būti išnagrinėtas, kol vyksta ši procedūra, t. y. ši procedūra gali būti galutinai užbaigta, kol
nepriimtas galutinis teismo sprendimas dėl šalies statuso, ir toks ieškinys automatiškai atmetamas, kai tik
suteikiamas projekto leidimas, o dėl to ši organizacija, siekdama, kad jai būtų suteiktas šalies statusas ir kad
būtų atlikta teisminė kontrolė, kaip kompetentingos nacionalinės institucijos vykdo įsipareigojimus,
kylančius iš minėtos direktyvos 6 straipsnio 3 dalies, turi pareikšti kitokio pobūdžio ieškinį (39 punktas).
Teisingumo Teismas nustatė, jog pagrindinėje byloje gamtos apsaugos organizacija LZ teisme
reikalauja suteikti jai administracinės leidimo procedūros šalies statusą, kad galėtų teisme pareikštame
ieškinyje remtis teisėmis, suteikiamomis pagal Sąjungos teisės normas aplinkos srityje, nes ši organizacija
mano, kad sprendimas suteikti leidimą vykdyti projektą teritorijoje, pagal Direktyvą 92/43 saugomoje kaip
specialios apsaugos teritorija arba Bendrijos svarbos teritorija, priimtas pažeidžiant įsipareigojimus,
nacionalinėms institucijoms tenkančius pagal šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalį (40 punktas). Šiuo klausimu
iš Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, kad pagal taikytinas nacionalinės proceso teisės
normas tokia aplinkos apsaugos organizacija kaip LZ gali teisme ginčyti sprendimą, galbūt prieštaraujantį
Direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 daliai, visų pirma pareikšdama ieškinį dėl ankstesnio sprendimo suteikti
leidimą tik tuo atveju, jei šiai organizacijai prieš tai formaliai suteiktas atitinkamos procedūros (šiuo atveju
leidimo vykdyti projektą saugomoje teritorijoje) šalies statusas (41 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, kad su SESV 288 straipsnyje įtvirtintu direktyvos privalomumu būtų
nesuderinama tai, jog iš atitinkamų asmenų iš esmės būtų atimta galimybė remtis direktyvoje nustatyta
pareiga. Direktyvos 92/43 veiksmingumas ir jos tikslas reikalauja, kad asmenys galėtų ja remtis teisme ir kad
nacionaliniai teismai galėtų atsižvelgti į šią direktyvą kaip į Sąjungos teisės dalį, be kita ko, tikrindamos, ar
nacionalinė institucija, suteikusi leidimą vykdyti planą ar projektą, laikėsi įsipareigojimų pagal šios
direktyvos 6 straipsnio 3 dalį ir nepažeidė nagrinėjamoje nuostatoje nustatytų nacionalinėms institucijoms
suteiktos diskrecijos ribų (šiuo klausimu žr. 2004 m. rugsėjo 7 d. Sprendimo Waddenvereniging ir
Vogelbeschermingsvereniging, C‑ 127/02, ES:C:2004:482, 66 ir 69 punktus) (44 punktas). Be to, Direktyvos
92/43 6 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prieš pritardamos šioje nuostatoje nurodytam projektui ar planui
kompetentingos nacionalinės institucijos, jei reikia, turi išsiaiškinti visuomenės nuomonę. Šią nuostatą
reikia aiškinti kartu su Orhuso konvencijos, kuri yra Sąjungos teisinės sistemos dalis, 6 straipsnio 1 dalies b
punktu (45 punktas). Pastarojoje nuostatoje numatyta, kad Orhuso konvencijos 6 straipsnio nuostatos dėl
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl konkrečios veiklos taikomos priimant sprendimus dėl šios
konvencijos I priede neišvardytų planuojamų veiklos rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai (46
punktas). Iš tiesų šioje nuostatoje patikslinta, kad Orhuso konvencijos 6 straipsnio taikymas
reglamentuojamas atitinkamos susitariančiosios šalies nacionalinėje teisėje. Vis dėlto šį patikslinimą reikia
suprasti taip, kad jis susijęs tik su šiame 6 straipsnyje nurodytos visuomenės dalyvavimo tvarka, bet
neatimama teisė dalyvauti, kurią tokia aplinkos apsaugos organizacija kaip LZ turi pagal šį straipsnį (48
punktas). Daryta išvada, kad aplinkos organizacija, kuri – kaip LZ – atitinka Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5
dalyje nustatytus reikalavimus, kad patektų į sąvokos „suinteresuota visuomenė“, kaip ji suprantama pagal
šią nuostatą, taikymo sritį, pagal Direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalį kartu su šios konvencijos 6 straipsnio 1
dalies b punktu turi teisę dalyvauti sprendimo dėl prašymo suteikti plano ar projekto, galinčio daryti didelį
poveikį aplinkai, leidimą priėmimo procedūroje, jei per šią procedūrą priimamas vienas iš šios direktyvos 6
straipsnio 3 dalyje nurodytų sprendimų (49 punktas).
Toliau Teismas nurodė, jog Chartijos 47 straipsnyje įtvirtinta teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir
teisingą bylos nagrinėjimą, be kita ko, apima veiksmingą teisinę gynybą teisme (54 punktas). Dėl teisės į
veiksmingą teisinę gynybą pažymėta, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje teisė pareikšti ieškinį
suteikiama aplinkos apsaugos organizacijoms, atitinkančioms šios konvencijos 2 straipsnio 5 dalyje
nustatytus reikalavimus (taip yra LZ atveju), jeigu ieškinys pareikštas dėl į šio 9 straipsnio 2 dalies taikymo
sritį patenkančio sprendimo (55 punktas). Kompetentingų nacionalinių institucijų sprendimai, priimti pagal
Direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalį dėl prašymo dalyvauti leidimo procedūroje, dėl įvertinimo, ar būtina
atlikti plano ar projekto poveikio saugomai teritorijai aplinkos aspektu vertinimą, arba dėl tokio vertinimo
išvadų tinkamumo, kiek tai susiję su tokio projekto ar plano keliamu pavojumi saugomos teritorijos
vientisumui, neatsižvelgiant į tai, ar tie sprendimai atskiri, ar yra sprendimo suteikti leidimą dalis, yra
sprendimai, patenkantys į Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalies taikymo sritį (56 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, jog iš Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalies matyti, kad šioje
nuostatoje apibrėžta valstybių narių diskrecija nustatyti joje minimų skundų pateikimo taisykles, nes šios
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nuostatos tikslas – suteikti suinteresuotai visuomenei, apimančiai ir aplinkos apsaugos organizacijas,
atitinkančias šios konvencijos 2 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, „plačias galimybes kreiptis į
teismus“ (58 punktas). Todėl tokios organizacijos turi būtinai galėti teisme remtis nacionalinės teisės
normomis, kuriomis aplinkos srityje įgyvendinami Sąjungos teisės aktai ir tiesiogiai veikiančios Sąjungos
aplinkos teisės normos (59 punktas). Tarp teisių, kuriomis tokia nevyriausybinė organizacija turi galėti
remtis teisme pagal Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalį, yra nacionalinės teisės normos, priimtos
remiantis Direktyvos 92/43 6 straipsniu (60 punktas). Taigi tokia organizacija turi galėti teisme ginčyti ne tik
sprendimą neatlikti atitinkamo plano ar projekto poveikio konkrečiai teritorijai tinkamo vertinimo, bet ir
vertinimą tuo atveju, kai poveikio aplinkai vertinimas buvo atliktas, bet jį atliekant buvo padaryta pažeidimų
(61 punktas). Be to, pažymėtina, kad pagal Orhuso konvencijos 9 straipsnio 4 dalį reikalaujama, kad jos 9
straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros užtikrintų „atitinkamas ir veiksmingas“ teisinės gynybos
priemones (62 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta išankstinės
kontrolės procedūra, grindžiama griežtu patvirtinimo kriterijumi, kuris apima atsargumo principą ir leidžia
veiksmingai užkirsti kelią numatomų planų ar projektų neigiamam poveikiui saugomos teritorijos
vientisumui, nes įpareigoja kompetentingas nacionalines institucijas nesuteikti leidimo vykdyti planą ar
projektą, jei neaišku, ar toks planas ar projektas neturės neigiamo poveikio tokios teritorijos vientisumui
(šiuo klausimu, be kita ko, žr. 2004 m. rugsėjo 7 d. Sprendimo Waddenvereniging ir
Vogelbeschermingsvereniging, C‑ 127/02, ES:C:2004:482, 57 ir 58 punktus ir 2016 m. sausio 14 d.
Sprendimo Grüne Liga Sachsen ir kt., C‑ 399/14, ES:C:2016:10, 48 punktą) (66 punktas). Vis dėlto, nors
pagrindinėje byloje neginčijama, kad LZ galėjo dalyvauti leidimo procedūroje kaip „suinteresuotasis asmuo“
ir tai leido jai, be kita ko, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos institucijos išvadas, remtis argumentais siekiant
įrodyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas gali paveikti saugomos teritorijos vientisumą, toks
statusas nėra lygiavertis „procedūros šalies“ statusui (67 punktas).
Konstatuota, kad LZ ginčijamas nacionalinės proceso teisės normų aiškinimas taip, kad ieškinio dėl
administracinio sprendimo nesuteikti leidimo procedūros šalies statuso pateikimas nekliudo galutinai
užbaigti šios procedūros ir toks ieškinys bet kokiomis aplinkybėmis iškart atmetamas, kai tik išduodamas
atitinkamas leidimas, atsižvelgiant į tikslą užtikrinti plačias galimybes kreiptis į teismus ir apskųsti
sprendimus aplinkos srityje, negali užtikrinti aplinkos apsaugos organizacijos teisių, kylančių iš Direktyvos
92/43 6 straipsnio 3 dalies kartu su Orhuso konvencijos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, užkirsti kelią
neigiamam poveikiui pagal šią direktyvą saugomos teritorijos vientisumui veiksmingos teisminės apsaugos
(72 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis kartu su Konvencijos dėl teisės gauti
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais,
pasirašytos 1998 m. birželio 25 d. Orhuse ir Europos bendrijos vardu patvirtintos 2005 m. vasario 17 d.
Tarybos sprendimu 2005/370/EB, 9 straipsnio 2 ir 4 dalimis, kiek jame užtikrinama teisė kreiptis į teismus ir
įtvirtinta teisė į veiksmingą iš Sąjungos teisės (šiuo atveju iš 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos
direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, iš dalies pakeistos
2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/105/EB, 6 straipsnio 3 dalies kartu su šios konvencijos
6 straipsnio 1 dalies b punktu) kylančių aplinkos apsaugos organizacijos, atitinkančios šios konvencijos
2 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, teisių teisminę gynybą, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį
draudžiama esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, aiškinti nacionalinės proceso teisės
normas taip, kad ieškinys dėl sprendimo nesuteikti tokiai organizacijai administracinės procedūros dėl
leidimo vykdyti projektą teritorijoje, saugomoje pagal šią direktyvą, šalies statuso nebūtinai turi būti
išnagrinėtas, kol vyksta ši procedūra, t. y. ši procedūra gali būti galutinai užbaigta, kol nepriimtas galutinis
teismo sprendimas dėl šalies statuso, ir toks ieškinys automatiškai atmetamas, kai tik suteikiamas projekto
leidimas, o dėl to ši organizacija, siekdama, kad jai būtų suteiktas šalies statusas ir kad būtų atlikta teisminė
kontrolė, kaip kompetentingos nacionalinės institucijos vykdo įsipareigojimus, kylančius iš minėtos
direktyvos 6 straipsnio 3 dalies, turi pareikšti kitokio pobūdžio ieškinį.
Prieiga internete
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SOCIALINĖ POLITIKA
2016 m. lapkričio 24 d. prejudicinis sprendimas byloje C-443/15
David L. Parris prieš Trinity College Dublin ir kt.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos
direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius
pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79), (toliau – ir
Direktyva 2000/78) 2 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant David
L. Parris ginčą su Trinity College Dublin, Higher Education Authority (Aukštojo mokslo tarnyba,
Airija), Department of Public Expenditure and Reform (Valstybės išlaidų ir reformų departamentas, Airija)
ir Department of Education and Skills (Švietimo ir ugdymo departamentas, Airija) dėl to, kad Trinity College
Dublin atsisakė po D. L. Parris mirties jo partneriui mokėti profesinių pensijų sistemoje, kurios dalyvis buvo
D. L. Parris, numatytą našlio pensiją (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: D. L. Parris, gim. 1946 m. balandžio 21 d., turi dvigubą
pilietybę – Airijos ir Jungtinės Karalystės. Daugiau negu 30 metų jis nuolat gyvena su tos pačios lyties
partneriu. 1972 m. D. L. Parris įsidarbino dėstytoju Trinity College Dublin. Pagal darbo sutartį 1972 m.
spalio mėn. jam pradėta taikyti Trinity College Dublin administruojama neįmokinė pensijų sistema. Šios
pensijų sistemos 5 taisyklėje numatyta, kad, pensijų sistemos dalyviui mirus, likusiam jo sutuoktiniui (o nuo
2011 m. sausio 1 d. ir registruotam partneriui) mokama našlio pensija. Vis dėlto ši našlio pensija mokama tik
tuo atveju, jeigu pensijų sistemos dalyvis susituokė arba įregistravo partnerystę anksčiau, negu jam sukako
60 metų. 2005 m. gruodžio 21 d. atsirado galimybė įregistruoti partnerystę Jungtinėje Karalystėje pagal Civil
Partnership Act 2004 (Registruotos partnerystės įstatymas). 2009 m. balandžio 21 d., būdamas 63 metų,
D. L. Parris įregistravo partnerystę šioje valstybėje narėje. Tuo metu pagal jokią Airijos teisės nuostatą
nebuvo leidžiama Airijoje pripažinti D. L. Parris registruotos partnerystės. 2010 m. rugsėjo 17 d. D. L. Parris
kreipėsi į Trinity College Dublin su prašymu mirties atveju mokėti jo registruotam partneriui našlio pensiją.
Šį prašymą atmetus, pateiktas skundas Aukštojo mokslo tarnybai, kuri pasikreipusio asmens reikalavimus
taip pat atmetė. 2010 m. gruodžio 31 d. D. L. Parris išėjo į pensiją. Civilinės partnerystės įstatymas įsigaliojo
2011 m. sausio 1 d. Didžiojoje Britanijoje įregistruota D. L. Parris partnerystė pagal Airijos teisę pripažinta
2011 m. sausio 12 d. (15–28 punktai).
Šiomis aplinkybėmis pagrindinę bylą nagrinėjantis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir
pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.
Dėl nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurią profesinių pensijų sistemos dalyvio registruoto
partnerio teisė gauti našlio išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė įregistruota anksčiau, negu
sistemos dalyviui sukako 60 metų, kaip diskriminuojančios dėl seksualinės orientacijos ir (arba) dėl
amžiaus
Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti,
ar Direktyvos 2000/78 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nacionalinės teisės normos, pagal kurias
profesinių pensijų sistemos dalyvio registruoto partnerio teisė gauti našlio išmoką siejama su sąlyga, kad
partnerystė turi būti įregistruota anksčiau, negu sistemos dalyviui sukako 60 metų, nors pagal nacionalinę
teisę atitinkamas sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus, yra diskriminacija dėl
seksualinės orientacijos (30 punktas).
Iš pagrindinės bylos buvo matyti, kad našlio išmokos mokėjimas ir sutuoktiniams, ir partneriams
siejamas su sąlyga, kad santuoka būtų sudaryta ar partnerystė įregistruota anksčiau, negu sistemos dalyviui
sukanka 60 metų (48 punktas). Tokia dalyvavimo sistemoje sąlyga nėra tiesiogiai susijusi su seksualine
darbuotojų orientacija. Priešingai, ji suformuluota neutraliai ir taikoma, be kita ko, ir homoseksualiems, ir
heteroseksualiems darbuotojams, vienodai nesuteikiant teisės jų partneriams į našlių pensiją, jei
darbuotojas nesudarė santuokos ar neįregistravo partnerystės, kol jam sukako 60 metų (49 punktas). Tuo
remdamasis Teismas padarė išvadą, kad, kiek tai susiję su pagrindinėje byloje nagrinėjama našlio išmoka,
likę gyvi registruoti partneriai nėra vertinami nepalankiau negu likę gyvi sutuoktiniai ir kad dėl to šią išmoką
reglamentuojančios nacionalinės teisės nuostatos nelaikytinos nustatančiomis tiesioginę diskriminaciją dėl
seksualinės orientacijos (50 punktas).
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Neginčyta, kad tą dieną, kai D. L. Parris išėjo į pensiją, t. y. 2010 m. gruodžio 31 d., jis neatitiko
taikomos nacionalinės teisės nuostatose numatytų sąlygų, kad jo registruotas partneris turėtų teisę gauti
pagrindinėje byloje nagrinėjamą našlio išmoką, nes Jungtinėje Karalystėje įregistruota partnerystė dar
nebuvo pripažinta Airijoje, o net jei ir būtų buvusi pripažinta, tokia partnerystė nebūtų suteikusi teisės gauti
minėtą išmoką, nes ji įregistruota jau po to, kai sistemos dalyviui sukako 60 metų (54 punktas). Pažymėta,
kad D. L. Parris negali atitikti šios sąlygos dėl teisinės padėties Airijoje, buvusios iki tol, kol jam sukako
60 metų, visų pirma dėl įstatymo, pagal kurį būtų pripažįstama bet kokios formos pagal civilinę teisę
sudaryta homoseksualios poros sąjunga, nebuvimo ir dėl to, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamą našlio
išmoką reglamentuojančiuose teisės aktuose nenumatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikytinos
homoseksualiems sistemos dalyviams, gimusiems iki 1951 m. (56 punktas). Teismas taip pat pažymėjo, kad
pagal Sąjungos teisę, visų pirma pagal Direktyvą 2000/78, Airija neprivalėjo nei iki 2011 m. sausio 1 d.
numatyti homoseksualių porų santuokos ar pagal civilinę teisę sudarytos sąjungos formos, nei nustatyti,
kad atgaline data galioja Civilinės partnerystės įstatymas ir juo remiantis priimtos nuostatos, nei, kiek tai
susiję su pagrindinėje byloje nagrinėjama našlio išmoka, numatyti pereinamojo laikotarpio priemonių,
taikomų tos pačios lyties poroms, kuriose šio įstatymo įsigaliojimo dieną sistemos dalyviui jau buvo sukakę
60 metų (60 punktas). Tokiomis aplinkybėmis manyta, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos nacionalinės
teisės nuostatos nesukuria netiesioginės diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos (61 punktas).
Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės norėjo
išsiaiškinti, ar Direktyvos 2000/78 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad tokios
nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, pagal kurias profesinių pensijų
sistemos dalyvio registruoto partnerio teisė gauti našlio išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė turi būti
įregistruota anksčiau, negu sistemos dalyviui sukako 60 metų, nors pagal nacionalinę teisę atitinkamas
sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus, yra diskriminacija dėl amžiaus
(63 punktas).
Teismas nustatė, kad pagal pagrindinės bylos nuostatas, sistemos dalyviai, susituokę arba įregistravę
partnerystę vėliau, negu jiems suėjo 60 metų, traktuojami nepalankiau negu sistemos dalyviai, susituokę
arba įregistravę partnerystę iki tol, kol jiems suėjo 60 metų. Padaryta išvada, kad pagrindinėje byloje
nagrinėjamose teisės nuostatose įtvirtintas skirtingas požiūris tiesiogiai dėl amžiaus (67–68 punktai).
Pagrindinėje byloje nagrinėjama našlio išmoka yra senatvės pensijos forma (72 punktas). Teisę gauti
našlio išmoką susiejant su sąlyga, kad sistemos dalyvis būtų susituokęs ar įregistravęs partnerystę anksčiau,
negu jam suėjo 60 metų, tik numatoma amžiaus riba, iki kurios įgyjama teisė gauti tokią išmoką. Kitaip
tariant, pagrindinėje byloje nagrinėjamose teisės nuostatose įtvirtintas amžius, iki kurio galima įgyti teisę
gauti atitinkamoje pensijų sistemoje numatytą našlio išmoką (74 punktas). Padaryta išvada, kad tokiose
nacionalinės teisės nuostatose, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, įtvirtintas skirtingas požiūris dėl
amžiaus nėra diskriminacija dėl jo (76 punktas). Aplinkybė, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos sistemos
dalyvis teisiškai negalėjo įregistruoti partnerystės anksčiau, negu jam suėjo 60 metų, nekeičia ankstesnės
išvados, nes tai buvo neįmanoma todėl, kad tą dieną, kai jam suėjo 60 metų, nacionalinėje teisėje nebuvo
numatyta jokia homoseksualių porų pagal civilinę teisę sudarytos sąjungos forma. Tokia nacionalinė teisinė
padėtis pagal Sąjungos teisę nedraudžiama (77 punktas).
Dėl nacionalinės teisės nuostatos pripažinimo diskriminuojančios kartu ir dėl amžiaus, ir dėl
seksualinės orientacijos
Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti,
ar Direktyvos 2000/78 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad tokios nacionalinės
teisės nuostatos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, gali būti diskriminuojančios kartu ir dėl amžiaus,
ir dėl seksualinės orientacijos, nors jos nėra diskriminuojančios dėl seksualinės orientacijos ar dėl amžiaus
atskirai (79 punktas).
Šiuo klausimu pasakyta, kad, nors diskriminacija gali atsirasti dėl kelių Direktyvos 2000/78
1 straipsnyje nurodytų priežasčių, negalima konstatuoti naujos diskriminacijos rūšies dėl kelių šių priežasčių,
kaip antai seksualinės orientacijos ir amžiaus, kombinacijos, jeigu nenustatyta diskriminacija dėl tų
priežasčių atskirai (80 punktas). Taigi tuo atveju, jeigu nacionalinės teisės nuostatoje neįtvirtinta
diskriminacija nei dėl seksualinės orientacijos, nei dėl amžiaus, negalima pripažinti diskriminacijos dėl šių
dviejų priežasčių kartu (81 punktas).
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
1. 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir
profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nacionalinės teisės
normos, pagal kurias profesinių pensijų sistemos dalyvio registruoto partnerio teisė gauti našlio išmoką
siejama su sąlyga, kad partnerystė įregistruota anksčiau, negu sistemos dalyviui sukako 60 metų, nors pagal
nacionalinę teisę atitinkamas sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus, nėra
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos.
2. Direktyvos 2000/78 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad tokios
nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, pagal kurias profesinių pensijų
sistemos dalyvio registruoto partnerio teisė gauti našlio išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė turi būti
įregistruota anksčiau, negu sistemos dalyviui sukako 60 metų, nors pagal nacionalinę teisę atitinkamas
sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus, nėra diskriminacija dėl amžiaus.
3. Direktyvos 2000/78 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad tokios
nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, negali būti diskriminuojančios
kartu ir dėl amžiaus, ir dėl seksualinės orientacijos, jeigu jos nėra diskriminuojančios dėl seksualinės
orientacijos ar dėl amžiaus atskirai.
Prieiga internete
2016 m. gruodžio 1 d. prejudicinis sprendimas byloje C-395/15
Mohamed Daouidi prieš Bootes Plus SL ir kt.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos
(toliau – Chartija) atitinkamų straipsnių ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB,
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16;
2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79), (toliau – ir Direktyva 2000/78) 1–3 straipsnių
išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Mohamed Daouidi ginčą su Bootes Plus SL, Fondo de
Garantía Salarial (Darbo užmokesčio garantijų fondas, Ispanija) ir Ministerio Fiscal (prokuratūra, Ispanija)
dėl M. Daouidi atleidimo iš darbo, kai jis buvo laikinai, nors ir neapibrėžtą laikotarpį, nedarbingas, kaip tai
suprantama pagal nacionalinę teisę (1–2 punktai).
Pagrindinėje byloje susiklostė šio faktinės aplinkybės: 2014 m. balandžio 17 d. Bootes Plus įdarbino
M. Daouidi virėjo padėjėju viename iš Barselonoje (Ispanija) įsikūrusio viešbučio restoranų. 2014 m. spalio
3 d. M. Daouidi paslydo restorane, kuriame dirbo, ant virtuvės grindų ir išsinarino kairiosios rankos alkūnę,
kurią teko sugipsuoti. Tą pačią dieną M. Daouidi pradėjo atitinkamą procedūrą siekdamas, kad būtų
pripažintas laikinas jo nedarbingumas. 2014 m. lapkričio 26 d. M. Daouidi, dar būdamas laikinai
nedarbingas, iš Bootes Plus gavo pranešimą apie atleidimą iš darbo už drausmės pažeidimą. 2014 m.
gruodžio 23 d. M. Daouidi kreipėsi į Juzgado de lo Social n 33 de Barcelona (Barselonos darbo teismas
Nr. 33, Ispanija), visų pirma prašydamas pripažinti jo atleidimą iš darbo negaliojančiu (22–30 punktai).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kilo klausimas dėl „negalia“, kaip ji suprantama
pagal Direktyvą 2000/78, grindžiamos diskriminacijos buvimo (34 punktas).
Šiomis aplinkybėmis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui
prejudicinius klausimus.
Dėl darbuotojo darbingumo apribojimo, jam tapus laikinai, nors ir neapibrėžtą laikotarpį,
nedarbingu dėl nelaimingo atsitikimo darbe laikymo „ilgalaikiu“ pagal Direktyvoje 2000/78 vartojamą
„negalios“ sąvoką
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės norėjo sužinoti, ar
Direktyva 2000/78 turi būti aiškinama taip, kad dėl to, jog, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę,
darbuotojas tapo laikinai, nors ir neapibrėžtą laikotarpį, nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe,
savaime reiškia, kad šio asmens darbingumo apribojimas gali būti laikomas „ilgalaikiu“ atsižvelgiant į šioje
direktyvoje numatytą „negalios“ sąvoką (37 punktas).
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Teismas pažymėjo, kad po to, kai Sąjunga ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją
(toliau – ir JTO konvencija), Teisingumo Teismas nusprendė, kad sąvoka „negalia“ pagal
Direktyvą 2000/78 turi būti suprantama kaip apimanti apribojimą, visų pirma lemiamą ilgalaikių fizinių,
protinių arba psichikos sutrikimų, kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti atitinkamam asmeniui
visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti profesiniame gyvenime tokiomis pat, kaip ir kitų darbuotojų, sąlygomis
(žr. 2013 m. balandžio 11 d. sprendimo HK Danmark, C-335/11 ir C-337/11, EU:C:2013:222, 38 punktą,
2014 m. kovo 18 d. sprendimo Z., C-363/12, EU:C:2014:159, 76 punktą ir kt.) (42 punktas). Jei dėl
nelaimingo atsitikimo atsiranda apribojimas, visų pirma nulemtas fizinių, protinių arba psichikos sutrikimų,
kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti atitinkamam asmeniui visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti
profesiniame gyvenime tokiomis pat kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis, ir jei šis apribojimas yra ilgalaikis,
tokį nelaimingą atsitikimą gali apimti sąvoka „negalia“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2000/78 (pagal
analogiją žr. 2013 m. balandžio 11 d. sprendimo HK Danmark, C-335/11 ir C-337/11, EU:C:2013:222,
41 punktą) (45 punktas).
Neginčyta, kad nagrinėjamu atveju M. Daouidi darbingumas buvo apribotas dėl fizinių sutrikimų.
Taigi, norint nustatyti, ar M. Daouidi gali būti laikomas „neįgaliuoju“, kaip tai suprantama pagal
Direktyvą 2000/78, ir atitinkamai tai, ar jo situacija patenka į šios direktyvos taikymo sritį, reikia išnagrinėti,
ar toks jo darbingumo apribojimas, kurio sąveika su įvairiomis kliūtimis gali neleisti atitinkamam asmeniui
visiškai ir veiksmingai dalyvauti profesiniame gyvenime tokiomis pat kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis, yra
„ilgalaikis“, kaip tai suprantama pagal šio sprendimo 42 punkte nurodytą teismo praktiką (48 punktas).
Teismas nurodė, kad JTO konvencijoje nepateikta fizinio, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimo
„ilgalaikio“ pobūdžio sąvoka. Direktyvoje 2000/78 nepateikta sąvokos „negalia“ apibrėžtis ir nenurodyta, ką
pagal šią sąvoką reiškia asmens darbingumo apribojimo „ilgalaikis“ pobūdis (49 punktas). Taigi, nesant
tokios aiškios nuorodos į valstybių narių teisę asmens darbingumo „ilgalaikio“ apribojimo sąvoką, kaip tai
suprantama pagal Direktyvoje 2000/78 vartojamą „negalios“ sąvoką, reikia aiškinti autonomiškai ir vienodai
(51 punktas). Dėl to, jog M. Daouidi taikomas „laikino“ nedarbingumo, kaip tai suprantama pagal Ispanijos
teisę, teisinis režimas, neatmetama galimybė jo darbingumo apribojimo laikyti „ilgalaikiu“ pagal
Direktyvą 2000/78, siejamą su JTO konvencija (52 punktas). Be to, apribojimo „ilgalaikį“ pobūdį reikia
analizuoti atsižvelgiant į pačią atitinkamo asmens nedarbingumo būklę tuo momentu, kai dėl jo buvo
priimtas jį tariamai diskriminuojantis aktas (šiuo klausimu žr. 2006 m. liepos 11 d. sprendimo Chacón Navas,
C-13/05, EU:C:2006:456, 29 punktą) (53 punktas). Priminta, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką reikšmė,
kurią Sąjungos teisės aktų leidėjas teikė priemonėms, skirtoms padėti pritaikyti darbo vietas atsižvelgiant į
negalią, rodo, kad jis numatė atvejus, kai dalyvavimas profesiniame gyvenime yra pasunkėjęs ilgą laiką (žr.
2006 m. liepos 11 d. sprendimo Chacón Navas, C-13/05, EU:C:2006:456, 45 punktą) (54 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti,
ar atitinkamo asmens darbingumo apribojimas yra „ilgalaikio“ pobūdžio, nes toks vertinimas visų pirma
priklauso nuo faktinės situacijos (55 punktas).
Atsižvelgiant į tai, kad iki proceso stadijos, kuri pasiekta pagrindinėje byloje, nebuvo nustatyta, jog
nagrinėjama situacija patenka į Sąjungos teisės nuostatos, kuri nėra Chartijoje įtvirtinta norma, taikymo
sritį, konstatuota, kad Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos atsakyti į kitus klausimus dėl Chartijos
išaiškinimo (63–68 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir
profesinėje srityje bendruosius pagrindus, reikia aiškinti taip:
– tai, jog, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę, atitinkamas asmuo tapo laikinai, nors ir
neapibrėžtą laikotarpį, nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, savaime nereiškia, kad šio asmens
darbingumo apribojimas gali būti laikomas „ilgalaikiu“ atsižvelgiant į šioje direktyvoje, siejamoje su
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kuri Europos bendrijos vardu patvirtinta 2009 m. lapkričio 26 d.
Tarybos sprendimu 2010/48/EB, numatytą „negalios“ sąvoką,
– veiksniai, leidžiantys nustatyti, ar apribojimas yra „ilgalaikis“, visų pirma apima aplinkybę, kad
tariamai diskriminuojamo fakto momentu negalima numatyti, kad atitinkamo asmens nedarbingumas
greitu laiku išnyks, arba aplinkybę, kad kol toks asmuo pasveiks, toks nedarbingumas gali gerokai užsitęsti, ir
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– vertindamas tokį „ilgalaikį“ pobūdį, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo
remtis visa turima objektyvia informacija, ypač dokumentais ir sertifikatais, susijusiais su tokio asmens
būkle, parengtais remiantis naujausiomis žiniomis ir naujausiais medicininiais ir moksliniais duomenimis.
Prieiga internete
2016 m. gruodžio 15 d. prejudicinis sprendimas bylose C-401/15 ir C-403/15
Noémie Depesme ir kt. prieš Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą pateikti dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir
SESV) 45 straipsnio ir 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 492/2011
dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011, p. 1) (toliau – ir Reglamentas Nr. 492/2011)
7 straipsnio 2 dalies išaiškinimo. Šie prašymai pateikti nagrinėjant tris ginčus, t. y. Noémie Depesme kartu
su Saïd Kerrou, Adrien Kauffmann ir Maxime Lefort ginčus su aukštojo mokslo ir tyrimų ministru
(Liuksemburgas) dėl pastarojo atsisakymo skirti N. Depesme, A. Kauffmann ir M. Lefort valstybės finansinę
pagalbą aukštojo mokslo studijoms 2013–2014 mokslo metais (1–2 punktai).
Pagal pagrindinės bylos aplinkybes, 2013 m. liepos mėn. iki 2014 m. liepos mėn. Liuksemburgo teisėje
buvo numatyta, kad Liuksemburge dirbančių ar šioje šalyje veiklą vykdančių pasienio darbuotojų vaikai gali
prašyti finansinės pagalbos aukštojo mokslo studijoms (stipendijos) su sąlyga, be kita ko, kad paraiškos
pateikimo momentu pasienio darbuotojas nepertraukiamai dirbo Liuksemburge bent penkerius metus.1
Noémie Depesme, Adrien Kaufmann ir Maxime Lefort gyveno mišriose šeimose su savo biologinėmis
motinomis ir patėviais (biologinis tėvas išsiskyręs su motina arba miręs). Šie trys asmenys 2013–
2014 mokslo metais prašė stipendijos Liuksemburge, nes kiekvieno iš jų patėvis nepertraukiamai dirbo šioje
šalyje daugiau kaip penkerius metus (tačiau nė vieno iš jų motina tuo metu šioje šalyje nedirbo).
Liuksemburgo valdžios institucijos atsisakė patenkinti šiuos prašymus motyvuodamos tuo, kad N. Depesme,
A. Kaufmann ir M. Lefort teisiškai nėra pasienio darbuotojo „vaikai“, o tik „įvaikiai“. Trys studentai ginčijo
Liuksemburgo valdžios institucijų sprendimus, o bylą nagrinėjantis Cour administrative du Luxembourg
(Liuksemburgo vyriausiasis administracinis teismas) šiomis aplinkybėmis nutarė sustabdyti bylos
nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus, susijusius su tuo, ar socialinių lengvatų
srityje sąvoka „vaikas“ turi apimti ir įvaikius (17–31 punktai).
Dėl mišrios šeimos vaiko laikymo patėvio (pamotės) vaiku tarpvalstybinių socialinių lengvatų
srityje ir tokio vaiko teisės gauti socialinę lengvatą, jeigu patėvis (pamotė), kuris yra darbuotojas
migrantas, faktiškai prisideda prie vaiko išlaikymo
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar
SESV 45 straipsnis ir Reglamento Nr. 492/2011 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad pasienio
darbuotojo vaikas, galintis netiesiogiai naudotis Reglamento Nr. 492/2011 7 straipsnio 2 dalyje nurodytomis
socialinėmis lengvatomis, kaip antai valstybės narės teikiamu darbuotojų, vykdančių ar vykdžiusių veiklą
šioje valstybėje, vaikų studijų finansavimu, yra tik vaikas, kurį su šiuo darbuotoju sieja giminystės ryšys, ar
taip pat šio darbuotojo sutuoktinio ar registruoto partnerio vaikas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas iš esmės norėjo sužinoti, kokią įtaką vaiko teisei gauti tokią finansinę pagalbą aukštojo
mokslo studijoms, kaip nagrinėjamoji pagrindinėse bylose, turi pasienio darbuotojo įnašo dydis prisidedant
prie šio vaiko išlaikymo (33 punktas).
Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Reglamento Nr. 492/2011 7 straipsnio 2 dalį darbuotojas,
valstybės narės pilietis, kitų valstybių narių teritorijoje naudojasi tomis pačiomis socialinėmis lengvatomis
kaip ir vietiniai darbuotojai (36 punktas). Teismas taip pat yra pažymėjo, jog valstybės narės suteiktas
studijų finansavimas darbuotojų vaikams yra darbuotojui migrantui suteikta socialinė lengvata, kaip ji
1

Klausimas, ar ši nepertraukiamo darbo bent penkerius metus sąlyga, įtvirtinta po Teisingumo Teismo 2013 m. birželio
20 d. sprendimo byloje Giersch, C-20/12, EU:C:2013:411, pagal Sąjungos teisę yra diskriminacinė ar ne, nagrinėtas
byloje Bragança Linares Verruga ir kt. (C-238/15, EU:C:2016:949), kurioje Teisingumo Teismas priėmė sprendimą
2016 m. gruodžio 14 d. Anot Teisingumo Teismo, ši sąlyga yra nepateisinama diskriminacija, kiek ji nėra būtina
Liuksemburgo siekiamam teisėtam tikslui (t. y. padidinti aukštojo mokslo diplomą turinčių rezidentų Liuksemburge
dalį) pasiekti.
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suprantama pagal Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalį, jeigu jis ir toliau išlaiko vaiką (2013 m.
birželio 20 d. sprendimo Giersch ir kt., C-20/12, EU:C:2013:411, 39 punktas ir jame nurodyta teismo
praktika) (39 punktas).
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38 dėl Sąjungos piliečių ir jų
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančioje Reglamentą
(EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančioje Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB,
75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB 2 straipsnio 2 punkto c papunktyje įtvirtinta
„šeimos nario“ sąvoka, apibrėžta Teisingumo Teismo praktikoje, susijusioje su Reglamentu Nr. 1612/68, ir
patikslinta, kad ši sąvoka apima piliečio tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metų amžiaus, arba
išlaikytinius ir „sutuoktinio ar partnerio“, pripažinto pagal nacionalinę teisę, „tiesioginius palikuonis“
(47 punktas). Teismas pažymėjo, kad žodžiai „darbuotojo migranto vaikas“, kaip jie suprantami pagal
Teisingumo Teismo praktiką dėl Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalies, turi būti aiškinami taip, kad
jie apima ir šio darbuotojo sutuoktinio ar pagal nacionalinę teisę pripažįstamo partnerio vaikus
(49 punktas).
Teismas konstatavo, kad iš Sąjungos teisės aktų raidos matyti, jog šeimos nariai, kuriems netiesiogiai
gali būti taikomas vienodo požiūrio principas pagal Reglamentą Nr. 492/2011, yra šeimos nariai, kaip jie
suprantami pagal Direktyvą 2004/38. Jokia aplinkybė neleidžia manyti, kad šeimos narių klausimu Sąjungos
teisės aktų leidėjas ketino visiškai atskirti Direktyvos 2004/38 ir Reglamento Nr. 492/2011 taikymo sritis ir
numatyti, kad Sąjungos piliečio šeimos nariai, kaip jie suprantami pagal Direktyvą 2004/38, nebūtinai yra tie
patys asmenys, kurie laikomi šio piliečio šeimos nariais, kai jis traktuojamas kaip darbuotojas (51 punktas).
Teismas pažymėjo, jog iš 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis,
matyti, kad „terminas „jų šeimos nariai“ turėtų būti suprantamas taip pat kaip ir terminas, apibrėžtas
[Direktyvos 2004/38] 2 straipsnio 2 punkte, kuris taip pat taikomas pasienio darbuotojų šeimos nariams“
(53 punktas). Kadangi pasienio darbuotojo, pakankamai susijusio su priimančiosios valstybės narės
visuomene, sutuoktinio ar pagal šios priimančiosios valstybės narės teisę pripažinto partnerio vaikai atitinka
„šeimos nario“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2004/38 2 straipsnio 2 punkto c papunktį, apibrėžtį,
jie gali būti laikomi šio pasienio darbuotojo vaikais, kad galėtų pasinaudoti teise gauti finansinę pagalbą
aukštojo mokslo studijoms, laikomą socialine lengvata, kaip ji suprantama pagal Reglamento
Nr. 492/2011 7 straipsnio 2 dalį (55 punktas).
Teisingumo Teismas priminė, kad išlaikomo šeimos nario statusą lemia faktinė situacija. Tai yra
šeimos narys, kurį darbuotojas išlaiko, ir nebūtina nustatyti šio išlaikymo priežasčių ir kelti klausimo, ar
suinteresuotasis asmuo gali patenkinti savo poreikius dirbdamas (šiuo klausimu žr. 1987 m. birželio 18 d.
sprendimo Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, 21–23 punktus). Toks aiškinimas taikomas ir kalbant apie
pasienio darbuotojo prisidėjimą prie savo sutuoktinio ar pripažinto partnerio vaikų išlaikymo (58–
59 punktai).
Atsižvelgdamas į tai, Teisingumo Teismas pripažino, kad išlaikomo šeimos nario statusą lemia faktinė
situacija, kurią turi įvertinti valstybė narė, o prireikus ir nacionaliniai teismai. Pasienio darbuotojo išlaikomo
šeimos nario statusą, kai jis susijęs su šio darbuotojo sutuoktinio ar pripažinto partnerio vaiko situacija, gali
pagrįsti objektyvios aplinkybės, pavyzdžiui, šio darbuotojo ir studento bendra gyvenamoji vieta, ir nereikia
nustatyti, dėl kokių priežasčių šis darbuotojas prisideda prie studento išlaikymo, nei tiksliai apskaičiuoti
sumos dydžio (60 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
SESV 45 straipsnis ir 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad
pasienio darbuotojo vaikas, galintis netiesiogiai naudotis pastarojoje nuostatoje nurodytomis socialinėmis
lengvatomis, kaip antai valstybės narės teikiamu darbuotojų, vykdančių ar vykdžiusių veiklą šioje valstybėje,
vaikų studijų finansavimu, yra ne tik vaikas, kurį su šiuo darbuotoju sieja giminystės ryšys, bet ir šio
darbuotojo sutuoktinio ar registruoto partnerio vaikas, jei šis darbuotojas tą vaiką išlaiko. Pastarąją sąlygą
lemia faktinė situacija, kurią turi įvertinti administracija ir prireikus nacionaliniai teismai, ir jiems nebūtina
nustatyti prisidėjimo prie išlaikymo priežasčių, nei tiksliai apskaičiuoti jo dydžio.
Prieiga internete
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MUITINĖS VEIKLA
2016 m. gruodžio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje C‑ 547/15
Interservice d.o.o. Koper prieš Sándor Horváth
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 1992 m. spalio 12 d.
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą), iš dalies pakeisto 2005 m.
balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (toliau – ir Muitinės
kodeksas), 96 straipsnio2 2 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant muitinės tarpininkės
Interservice d.o.o. Koper ir Sándor Horváth ginčą dėl muitų, kuriuos Interservice d.o.o. Koper, kaip „tranzito
procedūros vykdytoja“, sumokėjo Slovėnijos muitinei po to, kai Sándor Horváth, kaip subvežėjas, iš muitinės
priežiūros paėmė vežtas prekes, kurioms buvo taikoma išorinio Bendrijos tranzito procedūra, susigrąžinimo
(1–2 punktai).
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad Friedler Spedition GmbH pavedė IGAZ Trans Kft nuvežti
Kinijos kilmės prekes, kurios konteineryje buvo atgabentos į Koperio (Slovėnija) uostą. IGAZ Trans, pirma,
patikėjo muitinės formalumų tvarkymą Interservice. Antra, ji pavedė S. Horváth pervežti aptariamas prekes
iš Koperio į Vieną (Austrija), o užbaigus muitinės procedūrą – toliau į Romą (Italija). Interservice pradėjo
išorinio Bendrijos tranzito procedūrą ir perdavė S. Horváth įgaliojimą, reikalingą prekėms pasiimti iš
muitinės. Siekiant užbaigti išorinio Bendrijos tranzito procedūrą prekės iki 2008 m. gruodžio 18 d. turėjo
būti pristatytos į Vienos (Austrija) muitinės įstaigą (7–10 punktai).
Atsiėmęs prekes iš Koperio muitinės įstaigos, S. Horváth jas nuvežė į CMR važtaraštyje nurodytą
Vienos muitinės įstaigos stovėjimo aikštelę, ten paliko konteinerį, kuriame buvo prekės, ir pats joje laukė.
Toje aikštelėje jis perdavė IGAZ Trans atstovui muitinės formalumams atlikti reikalingus tranzito
dokumentus. IGAZ Trans teigimu, vėliau tas atstovas pateikė šiuos dokumentus Friedler Spedition, kad būtų
atlikti muitinės formalumai. 2008 m. gruodžio 17 d. S. Horváth paliko konteinerį aikštelėje ir grįžo į Vengriją.
2008 m. gruodžio 18 d. grįžęs į Vieną S. Horváth nuvežė aptariamas prekes galutiniam gavėjui į Italiją
naudodamasis nauju važtaraščiu, kurį jam buvo pateikęs IGAZ Trans atstovas. Aptariamos prekės nebuvo
pateiktos Vienos paskirties muitinės įstaigai. Atitinkamai Slovėnijos muitinė, nusprendusi, kad aptariamos
prekės buvo paimtos iš muitinės priežiūros, ji nurodė Interservice, kaip tranzito procedūros vykdytojai,
sumokėti muitus, pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir delspinigius; bendrovė sumokėjo šias sumas.
Interservice, remdamasi deliktine atsakomybe, pareiškė S. Horváth ieškinį, kuriame prašė priteisti jai
11 196,49 eurų, kuriuos sumokėjusi ji patyrė žalos, taip pat palūkanas ir kitas išlaidas; ji teigė, kad pagal
Muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalį vežėjas kartu su tranzito procedūros vykdytoju yra atsakingas už
prekių pateikimą, net jei konkrečiu atveju jis veikė tik kaip subvežėjas (12–15 punktai).
Ginčui pasiekus kasacinės instancijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar sąvoka „vežėjas“, pagal Muitinės
kodekso 96 straipsnio 2 dalį privalantis pateikti nesugadintas prekes paskirties muitinės įstaigai, turi būti
aiškinama kaip reiškianti asmenį, faktiškai vežantį prekes, įskaitant subvežėją, kuriems taikoma išorinio
Bendrijos tranzito procedūra (19 punktas).
Dėl Muitinės kodekse vartojamos „vežėjo“ sąvokos ir vežėjo atsakomybės už prekes, gabenamas
taikant Bendrijos tranzito procedūrą

2

„1. Už prievolių, susijusių su išorinio Bendrijos tranzito procedūra, įvykdymą atsako jos vykdytojas. Jis atsako: a) už
nesugadintų prekių pristatymą per nustatytą terminą į paskirties muitinės įstaigą, deramai prižiūrint, kad nebūtų
pažeistos muitinės panaudotos prekių identifikavimo priemonės; b) už nuostatų, susijusių su Bendrijos tranzito
procedūra, laikymąsi.
2. Nepaisant 1 dalyje nustatytų tranzito procedūros vykdytojo prievolių, prekių vežėjas arba gavėjas, priėmęs prekes ir
žinantis, kad jos gabenamos taikant Bendrijos tranzito procedūrą, taip pat atsako už nesugadintų prekių pristatymą
per nustatytą terminą į paskirties muitinės įstaigą ir už deramą priežiūrą, kad nebūtų pažeistos muitinės panaudotos
prekių identifikavimo priemonės.“
14 / 33

Teismų praktikos departamentas

2016 11 01–2016 12 31

Dėl Muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalies formuluotės Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo,
jog tam, kad „vežėjui“ būtų taikoma pareiga pateikti nesugadintas prekes paskirties muitinės įstaigai, kaip
tai suprantama pagal šią nuostatą, nustatytos dvi sąlygos. Pirmoji sąlyga – tai prekių priėmimas, kuris reiškia
fizinę šių prekių kontrolę ir disponavimą jomis, o antroji – žinojimas priimant prekes, kad joms taikoma
Bendrijos tranzito procedūra (21 punktas). Vežėjas atsako kartu su tranzito procedūros vykdytoju. Vis dėlto
vežėjo atsakomybė skiriasi nuo tranzito procedūros vykdytojo atsakomybės tiek dėl pagrindo, tiek dėl
apimties (22 punktas).
Iš tikrųjų tranzito procedūros vykdytojo atsakomybė grindžiama tuo, kad jis yra muitinės procedūros
„vykdytojas“, o šis Muitinės kodekso 4 straipsnio 21 punkte apibrėžtas kaip asmuo, kurio vardu buvo
pateikta muitinės deklaracija, arba asmuo, kuriam buvo perduotos su muitinės procedūra susijusios pirmiau
minėto asmens teisės ir prievolės. Kaip tranzito procedūrą vykdantis asmuo, tranzito procedūros vykdytojas
pagal Muitinės kodekso 96 straipsnio 1 dalies b punktą atsako už nuostatų, susijusių su šia procedūra,
laikymąsi (23 punktas). O Muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalyje numatyta vežėjo atsakomybė grindžiama
fiziniu prekių turėjimu ir žinojimu, kad joms taikoma Bendrijos tranzito procedūra. Pagal šią nuostatą
vežėjas, kuris priima prekes žinodamas, kad joms taikoma tokia procedūra, kaip faktinis šių prekių turėtojas
privalo per nustatytą terminą ir nepažeidęs muitinės panaudotų prekių identifikavimo užtikrinimo
priemonių pateikti jas nesugadintas paskirties mokesčių įstaigai (24 punktas). Teisingumo Teismas taip pat
pažymėjo, kad klausimas, ar fiziškai prekes turintis asmuo veža jas pagal sudarytą su pagrindiniu vežėju
subrangos sutartį, neturi reikšmės (25 punktas).
Dėl vežėjo atsakomybės už prekes išnykimo, kai prekės perduodamos kito vežėjo kontrolei
nebaigus Bendrijos tranzito procedūros
Nacionalinis teismas Teisingumo Teismui pateiktu kitu prejudiciniu klausimu taip pat siekė išsiaiškinti,
ar Muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, jog pagal ją subvežėjas, kuris, pirma,
paskirties muitinės įstaigos stovėjimo aikštelėje perdavė prekes pagrindiniam vežėjui ir pateikė tranzito
dokumentą, ir, antra, iš naujo perėmė šių prekių kontrolę, nes turi jas vežti toliau, privalėjo įsitikinti, kad jos
buvo pateiktos paskirties muitinės įstaigai, ir gali būti pripažintas atsakingu už jų nepateikimą (27 punktas).
Šiuo kausimu Europos Sąjungos teisminė institucija pirmiausia konstatavo, kad pagal Muitinės
kodekso 96 straipsnio 2 dalį subvežėjas gali būti pripažintas atsakingu už prekių nepateikimą paskirties
muitinės įstaigai, tik jei jis privalo jas pateikti dėl to, kad priėmė prekes ir žinojo, jog joms taikoma Bendrijos
tranzito procedūra, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą (28 punktas). Kadangi nagrinėtu atveju iš pradžių
S. Horváth priėmė prekes, dėl kurių ginčijamasi pagrindinėje byloje, žinodamas, jog joms taikoma išorinio
Bendrijos tranzito procedūra, jis privalėjo pateikti jas paskirties muitinės įstaigai, kiek tai susiję su šių prekių
vežimu iš Koperio į Vieną (29 punktas).
Dėl klausimo, ar S. Horváth prievolė pateikti prekes paskirties muitinės įstaigai išnyko perdavus
prekes pagrindinės vežėjos IGAZ Trans atstovui Vienos paskirties muitinės įstaigos stovėjimo aikštelėje,
Teisingumo Teismas nurodė, kad šioje Muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalyje numatyta vežėjo
atsakomybė grindžiama faktine prekių kontrole. Taigi vežėjas, kuris perleidžia šią kontrolę kitam vežėjui
perduodamas jam prekes, iš principo nusikrato pagal šią nuostatą tenkančios prievolės, jei tas kitas vežėjas
žino, jog prekėms taikoma Bendrijos tranzito procedūra (31 punktas). Asmuo gali nusikratyti šios
atsakomybės perduodamas jas asmeniui, kuris pagal minėtą 96 straipsnį turi prievolę deramai pateikti
prekes paskirties muitinės įstaigai, pavyzdžiui, kitam vežėjui, kuris prekes priima žinodamas, jog joms
taikoma Bendrijos tranzito procedūra (32 punktas). Ginčo atveju S. Horváth prievolė pagal Muitinės
kodekso 96 straipsnio 2 dalį išnyko tada, kai jis perdavė prekes kartu su tranzito dokumentu pagrindinės
vežėjos IGAZ Trans atstovui (33 punktas).
Akcentuodamas nacionalinio teismo pareigą įvertinti, ar S. Horváth vėl tapo atsakingas pagal
Muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalį, kai perėmė prekių kontrolę, nes turėjo jas vežti iš Vienos į Romą (35
punktas), Teisingumo Teismas nurodė, kad jei tuo metu, kai S. Horváth vėl perėmė minėtą kontrolę buvo
tebetaikoma išorinio Bendrijos tranzito procedūra ir jei jis apie tai žinojo, S. Horváth galėtų ir vėl tenkinti
Muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalyje numatytas sąlygas ir vėl tapti atsakingas už šioje nuostatoje
numatytos prievolės įvykdymą (36 punktas). Atitinkami Europos Sąjungos teisminė institucija nurodė, kad
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar tada, kai S. Horváth vėl perėmė
prekių, dėl kurių ginčijamasi pagrindinėje byloje, kontrolę, joms vis dar buvo taikoma išorinio Bendrijos
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tranzito procedūra ir ar S. Horváth apie tai žinojo. Nepadarius to, negali būti laikoma, kad dėl šio kontrolės
perėmimo jam iš naujo kilo prievolė įsitikinti, jog prekės buvo deramai pateiktos paskirties muitinės įstaigai
(38 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
1. Sąvoka „vežėjas“, kuriam tenka Muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalyje numatyta prievolė pateikti
nesugadintas prekes paskirties muitinės įstaigai, turi būti aiškinama kaip reiškianti asmenį, įskaitant
subvežėją, kuris faktiškai veža prekes, kurioms taikoma išorinio Bendrijos tranzito procedūra, ir sutiko jas
vežti žinodamas, jog joms taikoma ši procedūra.
2. Reglamento Nr. 2913/92, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 648/2005, 96 straipsnio 2 dalis turi būti
aiškinama taip, jog subvežėjas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuris, viena vertus, paskirties
muitinės įstaigos stovėjimo aikštelėje perdavė pagrindiniam vežėjui prekes ir tranzito dokumentą ir, kita
vertus, vėl perėmė šių prekių kontrolę, nes turėjo jas vežti toliau, neprivalėjo įsitikinti, kad jos buvo
pateiktos paskirties muitinės įstaigai, ir gali būti pripažintas atsakingu už jų nepateikimą tik jei vėl
perimdamas minėtų prekių kontrolę žinojo, jog tranzito procedūra nebuvo tinkamai užbaigta, o tai turi
patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
Prieiga internete.
VIEŠOJI TARNYBA
2016 m. lapkričio 15 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-258/15
Gorka Salaberria Sorondo prieš Academia Vasca de Policía y Emergencias
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos
direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius
pagrindus (toliau – Direktyva 2000/78/EB), 2 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies
c punkto išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Gorka Salaberria Sorondo ir Academia Vasca de
Policía y Emergencias (Baskų krašto policijos ir greitojo reagavimo akademija, Ispanija; toliau – akademija)
ginčą dėl pastarosios sprendimo paskelbti skelbimą apie konkursą, kuriame reikalaujama, kad asmenims,
pretenduojantiems į Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūno pareigas, nebūtų suėję 35 metai
(1–2 punktai).
Faktinės bylos aplinkybės.
G. Salaberria Sorondo pateikė ieškinį teismui dėl 2014 m. balandžio 1 d. Baskų krašto policijos ir
greitojo reagavimo akademijos generalinė direktorės (Ispanija) sprendimo, kuriame nustatyti specialūs
reikalavimai, numatyti skelbime apie konkursą, rengiamą Baskų krašto autonominės srities policijos
pareigūno pareigoms užimti. G. Salaberria Solondo ginčija šio skelbimo apie konkursą 2 dalies 1 punkto
c papunkčio, kuriame įtvirtintas reikalavimas, kad pretendentams, siekiantiems dalyvauti šiame konkurse,
dar nebūtų suėję 35 metai, teisėtumą. Suinteresuotasis asmuo, kuris vyresnis nei 35 metai, tvirtina, kad dėl
tokio reikalavimo pažeidžiama Direktyva 2000/78 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir
21 straipsniai. Jis, be kita ko, teigia, kad nustatyta amžiaus riba yra nepateisinama, nes ja nepagrįstai
apribojama teisė patekti į viešąją tarnybą (16–17 punktai). Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas nurodo, kad Ispanijos teisės sistemoje vietos policijos pareigūnams pavestos funkcijos skiriasi nuo
valstybės saugumo užtikrinimo pajėgų narių vykdomų funkcijų. Pastarosios sutampa su pavestosiomis
„visavertei“ policijai, turinčiai užtikrinti viešąją tvarką ir visapusį piliečių saugumą. Kadangi Baskų krašto
autonominės srities policijos pareigūnų funkcijos sutampa ne su vietos policijos pajėgų funkcijomis, bet su
valstybės saugumo užtikrinimo pajėgoms pavestomis funkcijomis, 2014 m. lapkričio 13 d. Sprendimas Vital
Pérez (C-416/13, EU:C:2014:2371) nėra svarbus priimant sprendimą pagrindinėje byloje (20 punktas).
Šiomis aplinkybėmis nacionalinis teismas (Baskų krašto autonominės srities aukštesnysis teisingumo
teismas, Ispanija) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį
klausimą.
Dėl reikalavimo pretendentams į policijos pajėgų pareigūno pareigas būti ne vyresniems, kaip
35 metai
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Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar
Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalis, siejama su šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi ir 6 straipsnio
1 dalies c punktu, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama
pagrindinėje byloje, kurioje numatyta, kad pretendentams į policijos pajėgų pareigūno pareigas neturi būti
suėję 35 metai (23 punktas).
Pirmiausia įvertinęs tai, kad numatant, jog asmenys, kuriems jau suėjo 35 metai, negali būti priimami
į Baskų krašto autonominės srities policijos pajėgas, tokia nacionaline teisės nuostata daromas poveikis šių
asmenų įdarbinimo sąlygoms, todėl ji laikytina nustatančia priėmimo į viešąją tarnybą taisykles, kaip tai
suprantama pagal Direktyvos 2000/78 3 straipsnio 1 dalies a punktą, o situacija, dėl kurios kilo prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamas ginčas, patenka į Direktyvos 2000/78/EB
taikymo sritį (25–26 punktai), Teisingumo Teismas priminė, kad pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalį
„vienodo požiūrio principas“ reiškia, kad dėl kurios nors iš šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytų priežasčių
nėra jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos. Šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies a punkte
patikslinta, kad tiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl bet kurios iš šios direktyvos 1 straipsnyje
nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi mažiau palankiai, nei panašioje situacijoje yra, buvo ar
galėjo būti elgiamasi su kitu asmeniu (28 punktas).
Nagrinėjamu atveju nacionalinės teisės nuostatoje nustatytas reikalavimas lemia tai, kad su tam
tikrais asmenimis vien dėl to, kad jiems jau suėjo 35 metai, elgiamasi mažiau palankiai, nei su panašioje
situacijoje esančiais kitais asmenimis. Taigi tokia nuostata įtvirtina amžiaus kriterijumi tiesiogiai grindžiamą
skirtingą požiūrį, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/78/EB 1 straipsnį ir 2 straipsnio 2 dalies
a punktą. Tačiau reikia išnagrinėti, ar vis dėlto toks skirtingas požiūris nėra diskriminacija, kaip ji
suprantama pagal Direktyvos 2000/78/EB 4 straipsnio 1 dalį arba 6 straipsnio 1 dalį (29–31 punktai).
Konkrečiai tariant, Direktyvos 2000/78/EB 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „skirtingas požiūris remiantis
savybe, susijusia su kuria nors iš [šios direktyvos] 1 straipsnyje nurodytų priežasčių, [nėra] laikomas
diskriminacija, jei dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tokia savybė
yra įprastas [esminis] ir lemiantis [lemiamas] profesinis reikalavimas, [su sąlyga, kad] šis tikslas [tikslas] yra
teisėtas, o reikalavimas proporcingas“ (32 punktas).
Nagrinėtu atveju Teisingumo Teismas darė išvadą, kad konkrečių fizinių pajėgumų turėjimas trims
pagrindinėms Baskų krašto autonominės srities policijos užduotims atlikti, t. y. užtikrinti asmenų ir turto
apsaugą, garantuoti kiekvieno asmens galimybę laisvai naudotis savo teisėmis ir laisvėmis, taip pat piliečių
saugumą, gali būti laikomas esminiu ir lemiamu profesiniu reikalavimu, kaip jis suprantamas pagal
Direktyvos 2000/78/EB 4 straipsnio 1 dalį, taikomu siekiant verstis pagrindinėje byloje nagrinėjama
profesija (36 punktas).
Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad siekis užtikrinti policijos tarnybų operatyvumą ir gerą
veikimą yra teisėtas tikslas pagal šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį (2014 m. lapkričio 13 d. Sprendimo Vital
Pérez (C-416/13, EU:C:2014:2371) 43 ir 44 punktai) (38 punktas). Nors to paties sprendimo 57 punkte
nurodyta, kad nacionalinės teisės aktas, kuriame pretendentams į tarnybą Ovjedo savivaldybės vietos
policijoje buvo nustatyta maksimali 30 metų amžiaus riba, įtvirtino neproporcingą reikalavimą,
prieštaraujantį Direktyvos 2000/78/EB 4 straipsnio 1 daliai, Teisingumo Teismas apžvelgiamu atveju
atkreipė dėmesį, kad autonominių sričių policijos pajėgų vykdomos funkcijos skiriasi nuo pavestųjų vietos
policijai, nagrinėtų byloje, kurioje priimtas 2014 m. lapkričio 13 d. Sprendimas Vital Pérez (C-416/13,
EU:C:2014:2371). Vietos policijos pareigūnai įgalioti, be kita ko, kaip matyti iš nacionalinės teisės nuostatos,
saugoti vietos valdžios institucijas ir užtikrinti jų patalpų ir įrenginių apsaugą, eismo priežiūrą, ženklinimą ir
reguliavimą miesto centre, taip pat vykdyti administracinės priežiūros funkcijas. Tačiau iš kitos nuostatos
matyti, kad Baskų krašto autonominės srities policijos „pagrindinė užduotis – saugoti asmenis ir turtą,
užtikrinti asmenų nevaržomą naudojimąsi jų teisėmis ir laisvėmis, taip pat piliečių saugumą visoje
autonominės srities teritorijoje“ (39–40 punktai). Kaip akademija nurodė per posėdį Teisingumo Teisme,
prie pirmo pareigų lygio priskirtas Baskų krašto autonominės srities pareigūnas, t. y. lygis, dėl kurio
organizuotas konkursas pagrindinėje byloje, vykdo ne administracines funkcijas, bet daugiausiai
operatyvines ar vykdomąsias funkcijas, kurios, kaip pažymėjo ir generalinis advokatas savo išvados
35 punkte, gali pareikalauti panaudoti fizinę jėgą ir vykdyti užduotis labai sunkiomis, net ekstremaliomis,
sąlygomis. Kaip matyti iš akademijos pateiktos informacijos, darbuotojai vien administracinėms užduotims
vykdyti įdarbinami rengiant specialius konkursus, per kuriuos amžiaus riba nenumatyta (41 punktas). Be to,
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kaip akademija nurodė Teisingumo Teismui ir kaip matyti iš jos prie rašytinių pastabų pridėtų ataskaitų,
sulaukus 40 metų pablogėja Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūnų funkcinė būklė, t. y. jiems
sunkiau atgauti jėgas po didelio krūvio ir tam tikrą laiko tarpą jie yra nepajėgūs vykdyti bet kokios kitos
tokio paties pobūdžio užduoties. Be to, remiantis tomis pačiomis ataskaitomis, vyresnio kaip 55 metų
pareigūno nebegalima pripažinti turinčiu visus pajėgumus, būtinus tinkamai vykdyti profesinę veiklą,
nesukeliant pavojaus sau ar tretiesiems asmenims (42 punktas). Taip pat akademija pažymėjo, kad 56 metų
sulaukusiems Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūnams taikomas įstatyme numatytas darbo
valandų per savaitę skaičiaus sumažinimas, jie atleidžiami nuo darbo naktį ir patruliavimo už policijos
infrastruktūros ribų („tarnyba lengvesnėmis sąlygomis“); pareigūnas, kuriam taikomos tokios sąlygos,
įsipareigoja savanoriškai išeiti į pensiją sulaukęs 60 metų arba tam tikrais atvejais – 59 metų (43 punktas).
Galiausiai, remiantis akademijos pateiktais duomenimis, 2009 m., t. y. dar prieš įstatymu nustatant
pagrindinėje byloje ginčijamą amžiaus ribą, Baskų krašto autonominės srities policijos pajėgas sudarė 8 000
pareigūnų. Tuo laikotarpiu 59 pareigūnų amžius buvo 60–65 metai, o 1 399 pareigūnų – 50–59 metai. Ji
pridūrė, kad, atsižvelgiant į 2009 m. atliktas prognozes, 2018 m. 1 135 pareigūnai bus 60–65 metų amžiaus,
o 4 660 pareigūnų, t. y. daugiau nei pusė, bus 50–59 metų. 2025 m. daugiau nei 50 % šių policijos pajėgų
pareigūnų bus 55–65 metų amžiaus. Taigi šie duomenys leidžia numatyti masinį šių pajėgų senėjimą.
Atsižvelgdama į šiuos duomenis, akademija pažymėjo, kad būtina numatyti laipsnišką vyresnio amžiaus
pareigūnų pakeitimą – rengiant konkursus – jaunesniais pareigūnais, galinčiais užtikrinti fiziškai sunkių
funkcijų vykdymą. Tuo ši byla taip pat skiriasi nuo bylos, kurioje priimtas 2014 m. lapkričio 13 d. Sprendimas
Vital Pérez (C-416/13, EU:C:2014:2371) ir kurioje, kaip matyti iš to sprendimo 56 punkto, nebuvo įrodyta
kad, siekiant užtikrinti vietos policijos pajėgų operatyvumą ir gerą veikimą, reikia išlaikyti tam tikrą jų
amžiaus struktūrą ir dėl to į tarnybą priimti tik jaunesnius nei 30 metų asmenis (44–45 punktai).
Iš to, kas išdėstyta, Teisingumo Teismui buvo matyti, kad sunkios fizinės užduotys yra prie pirmojo
lygio priskirtiems Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūnams pavestų funkcijų dalis. Akademija
taip pat tvirtino, kad asmens, priimamo į Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūno pareigas,
amžius lemia laikotarpį, kuriuo pareigūnas bus pajėgus atlikti tokias užduotis. Kai įdarbinamas 34 metų
amžiaus asmuo, kuriam, be to, privalomi apytiksliai dvejų metų trukmės mokymai, jis šias užduotis galės
vykdyti ilgiausiai 19 metų, t. y. iki kol jam sueis 55 metai. Tokiomis sąlygomis įdarbinus vyresnio amžiaus
asmenis, būtų sudėtingiau paskirti pakankamai pareigūnų sunkiausioms fizinėms užduotims vykdyti. Be to,
tokie pareigūnai negalėtų tų paskirtų užduočių vykdyti pakankamai ilgai. Galiausiai, kaip paaiškino
akademija, siekiant racionaliai organizuoti Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūnų pajėgas,
būtina pusiausvyra tarp fiziškai sunkių pareigų, netinkančių vyriausiems pagal amžių pareigūnams, ir jiems
tinkančių mažiau fiziškai sunkių pareigų (pagal analogiją žr. 2010 m. sausio 12 d. Sprendimo Wolf, C-229/08,
EU:C:2010:3, 43 punktą) (46 punktas). Be to, kaip generalinis advokatas nurodė savo išvadoje, atsižvelgiant į
nerimą keliantį galimą Baskų krašto autonominės srities policijos tarnybų nepajėgumą tinkamai vykdyti
veiklą, sunkių fizinės parengties testų rengimas vykdant priėmimo į tarnybą konkursą, kurių neišlaikę
asmenys pašalinami iš konkurso, negalėtų būti alternatyvi mažiau varžanti priemonė. Siekiant išlaikyti Baskų
krašto autonominės srities policijos operatyvumą ir gerą veikimą, reikia atkurti tam tikrą amžiaus struktūrą,
dėl to konkrečių fizinių pajėgumų turėjimo vertinimas turi būti ne statinis, t. y. tik vykstant konkursui, o
dinaminis – reikia atsižvelgti ir į naujai paskirto pareigūno būsimos tarnybos metus (47 punktas). Tuo
remdamasis, Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama
pagrindinėje byloje, kurioje numatyta, kad pretendentams į Baskų krašto autonominės srities policijos
pareigūnų pareigas neturi būti suėję 35 metai, gali būti pripažinta, pirma, tinkama siekiant užtikrinti
atitinkamos policijos operatyvumą ir gerą veikimą, ir, antra, neviršijančia to, kas būtina šiam tikslui pasiekti,
su sąlyga, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas įsitikins, jog akademijos žodžiu ir
raštu Teisingumo Teismui pateikta informacija, aptarta šiame sprendime, yra tikrai teisinga (48 punktas).
Skirtingas požiūris dėl amžiaus pagal šią teisės nuostatą nėra diskriminacija, kaip ji suprantama pagal
Direktyvos 2000/78/EB 4 straipsnio 1 dalį, todėl nereikia nustatyti, ar ji pateisinama pagal šios direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c punktą (49 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio įdarbinimo ir
darbo srityse bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalis, siejama su šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi,
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turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama
pagrindinėje byloje, kurioje numatyta, kad pretendentams į policijos pajėgų pareigūnų, vykdančių visas
šioms pajėgoms pavestas operatyvines ar vykdomąsias funkcijas, pareigas neturi būti suėję 35 metai.
Prieiga internete
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2016 m. gruodžio 21 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas bylose C-203/15 ir C-698/15
Tele2 Sverige AB prieš Post‑ och telestyrelsen; Secretary of State for the Home Department prieš Tom
Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis
2014 m. balandžio 9 d. Tele2 Sverige, Švedijoje įsisteigusi elektroninių ryšių paslaugų teikėja, pranešė
Švedijos pašto ir telekomunikacijų priežiūros institucijai, kad, atsižvelgdama į tai, jog 2014 m. balandžio 8 d.
sprendimu Digital Rights Ireland ir kt.3 Direktyva 2006/244 pripažinta negaliojančia, nuo 2014 m. balandžio
14 d. ji nebesaugos Elektroninių ryšių įstatyme nurodytų elektroninių ryšių duomenų ir kad ji ištrins iki šios
datos saugotus duomenis. Pagal Švedijos teisę elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo sistemiškai,
nuolat ir be išimčių saugoti visų savo abonentų ir registruotų naudotojų srauto ir vietos nustatymo
duomenis.
T. Watson, P. Brice ir G. Lewis pateikė Jungtinės Karalystės teismui po ieškinį dėl nacionalinių taisyklių
dėl duomenų apsaugos, pagal kurias vidaus reikalų ministras turi teisę reikalauti, kad telekomunikacijų
operatoriai saugotų visus ryšių duomenis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį, nurodant, kad nesaugomas tų
ryšių turinys.
Prašymuose priimti prejudicinį sprendimą, kuriuos pateikė Stokholmo apeliacinis administracinis
teismas ir Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas), klausiama, ar nacionalinės taisyklės, pagal kurias nustatyta
bendra pareiga elektroninių ryšių paslaugų teikėjams saugoti srauto ir vietos nustatymo duomenis, ir kurios
suteikia kompetentingoms nacionalinėms institucijoms prieigą prie šių duomenų, kai, inter alia, šios
prieigos tikslas nėra apibrėžtas tik kova su sunkiais nusikaltimais ir kai jai netaikoma išankstinė teismo ar
nepriklausomos administracinės institucijos kontrolė, yra suderinamos su ES teise (ypač Direktyva
2002/58/EB5, skaitoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) šviesoje).
Dėl bendros elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pareigos saugoti naudotojų srauto ir vietos
nustatymo duomenis
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad iš naudotojų srauto ir vietos nustatymo duomenų, vertinamų kaip
visumos, gali būti daromos labai tikslios išvados apie asmenų, kurių duomenys saugomi, privatų gyvenimą,
pavyzdžiui, kasdienio gyvenimo įpročius, nuolatinę ar laikiną gyvenamąją vietą, kasdienį ir kitokį judėjimą,
vykdomą veiklą, socialinius ryšius ir lankomą socialinę aplinką (99 punktas). Aplinkybė, kad duomenys
saugomi apie tai neinformuojant elektroninių ryšių paslaugų naudotojų, gali sudaryti atitinkamiems
asmenims įspūdį, kad jų privatus gyvenimas yra nuolat stebimas (100 punktas).
Atsižvelgdamas į nagrinėjamų pagrindinių teisių ribojimo, kurį lemia nacionalinės teisės aktai,
kuriuose kovos su nusikalstamumu tikslais numatyta pareiga saugoti srauto ir vietos nustatymo duomenis,
rimtumą, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tokią priemonę gali pateisinti tik kovos su sunkiais
nusikaltimais tikslas (102 punktas).
Nors kovos su sunkiais nusikaltimais, visų pirma organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu,
efektyvumas gali labai priklausyti nuo pažangių tyrimo technikų naudojimo, vien toks bendrojo intereso
3

C‑293/12 ir C‑594/12, EU:C:2014:238.
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų
teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičiančios
Direktyvą 2002/58/EB (OL L 105, 2006, p. 54)
5
2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir
privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk.,
29 t., p. 514), iš dalies pakeista 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL L
337, 2009, p. 11)
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tikslas, kad ir koks fundamentalus būtų, negali pateisinti to, kad nacionalinės teisės aktai, kuriuose
numatyta pareiga bendrai nediferencijuojant saugoti visus srauto ir vietos nustatymo duomenis, būtų
laikomi būtinais tokios kovos tikslams pasiekti (103 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pabrėžė, viena vertus, kad dėl tokių teisės aktų, srauto ir vietos
nustatymo duomenų saugojimas yra taisyklė, nors pagal Direktyva 2002/58 nustatytą sistemą reikalaujama,
kad toks duomenų saugojimas būtų išimtis (104 punktas). Teismas priėjo išvadą, jog nacionalinės teisės
aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, viršija tai, kas griežtai būtina, ir negali būti laikomi
pateisinamais demokratinėje visuomenėje, kaip to reikalaujama pagal Direktyvos 2002/58 15 straipsnio 1
dalį, siejamą su Chartijos 7, 8, 11 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi (107 punktas).
Tačiau Direktyvos 2002/58 15 straipsnio 1 dalis, siejama su Chartijos 7, 8, 11 straipsniais ir 52
straipsnio 1 dalimi, nedraudžia valstybei narei priimti teisės aktų, pagal kuriuos siekiant prevencijos
leidžiamas tikslinis srauto ir vietos nustatymo duomenų saugojimas kovos su sunkiais nusikaltimais tikslais,
su sąlyga, kad, kiek tai susiję su saugotinų duomenų kategorijomis, konkrečiomis ryšio priemonėmis,
atitinkamais asmenimis ir numatyta saugojimo trukme, duomenų saugojimas būtų apribotas tuo, kas
griežtai būtina (108 punktas).
Tam, kad būtų tenkinami šio sprendimo pirmesniame punkte nurodyti reikalavimai, tokiuose
nacionalinės teisės aktuose visų pirma turi būti numatytos aiškios ir tikslios taisyklės, kuriomis būtų
reglamentuojama tokios duomenų saugojimo priemonės apimtis ir taikymas ir būtų nustatomi minimalūs
reikalavimai, kad asmenims, kurių duomenys saugomi, būtų suteikta pakankamai garantijų, leidžiančių
veiksmingai apsaugoti jų asmens duomenis nuo piktnaudžiavimo pavojų. Juose konkrečiai turi būti
nurodyta, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis galima siekiant prevencijos numatyti duomenų saugojimo
priemonę, ir taip užtikrinta, kad tokia priemonė neviršytų to, kas griežtai būtina (109 punktas). Kiek tai
susiję su asmenimis ir situacijomis, kurioms ji būtų taikoma, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad
nacionalinės teisės aktai turi būti grindžiami objektyviais kriterijais, leidžiančiais nustatyti asmenis, kurių
duomenys gali bent netiesiogiai atskleisti ryšį su sunkia nusikalstama veika, vienaip ar kitaip prisidėti prie
kovos su sunkiais nusikaltimais arba užkirsti didelį pavojų visuomenės saugumui (111 punktas).
Kadangi bendra prieiga prie visų saugomų duomenų, nepaisant to, ar egzistuoja koks nors bent jau
netiesioginis ryšys su siekiamu tikslu, negali būti laikoma neviršijančia to, kas griežtai būtina, atitinkami
nacionalinės teisės aktai turi būti grindžiami objektyviais kriterijais, kai nustatomos aplinkybės ir sąlygos,
kuriomis kompetentingoms nacionalinėms institucijoms turi būti suteikta prieiga prie abonentų ar
registruotų naudotojų duomenų. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pabrėžė, kad, kalbant apie kovą su
nusikalstamumu, iš principo prieiga gali būti suteikta tik prie asmenų, kurie įtariami planuojantys sunkų
nusikaltimą, jį darantys arba padarę, arba vienaip ar kitaip dalyvavę jį darant, duomenų. Vis dėlto ypatingais
atvejais, pvz., kai terorizmo veikla kėsinamasi į gyvybinius nacionalinio saugumo, gynybos arba visuomenės
saugumo interesus, gali būti leidžiama prieiga ir prie kitų asmenų duomenų, jeigu turima objektyvios
informacijos, leidžiančios manyti, kad konkrečiu atveju šie duomenys iš tiesų prisidės kovojant prieš tokią
veiklą (119 punktas).
Siekiant praktiškai užtikrinti visišką tokių sąlygų laikymąsi, iš esmės būtina, kad prieš suteikiant
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms prieigą prie saugomų duomenų paprastai, išskyrus tinkamai
pagrįstus skubos atvejus, teismas arba nepriklausoma administracinė institucija atliktų išankstinę kontrolę
(120 punktas). Be to, svarbu, kad kompetentingos nacionalinės institucijos, kurioms suteikta prieiga prie
saugomų duomenų, vykstant taikytinoms nacionalinėms procedūroms apie tai informuotų atitinkamus
asmenis, kai pasiekiamas momentas, nuo kurio toks informavimas negali neigiamai paveikti šių institucijų
atliekamų tyrimų (121 punktas). Atsižvelgiant į saugomų duomenų kiekį, jautrų tokių duomenų pobūdį ir
neteisėtos prieigos prie jų pavojų, nacionalinės teisės aktuose turi būti numatyta, kad duomenys saugomi
Sąjungos teritorijoje ir kad jie neatkuriamai sunaikinami pasibaigus jų saugojimo terminui (122 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos 7, 8, 11 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiami
nacionalinės teisės aktai, kuriuose kovos su nusikalstamumu tikslais numatyta pareiga bendrai
nediferencijuojant saugoti visus su visais abonentais ir registruotais naudotojais susijusius srauto ir vietos
nustatymo duomenis, perduodamus bet kokia elektroninio ryšio priemone.
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2. Direktyvos 2002/58 15 straipsnio 1 dalį, siejamą su Pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 11 straipsniais
ir 52 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad ji draudžia nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius
srauto ir vietos nustatymo duomenų apsaugą ir saugumą, ypač kompetentingų nacionalinių institucijų
prieigą prie saugomų duomenų, jeigu tokia prieiga neapribojama, kovojant su nusikalstamumu, tik kovos su
sunkiais nusikaltimais tikslais, jai netaikoma išankstinė teismo ar nepriklausomos administracinės
institucijos kontrolės ir nereikalaujama, kad nagrinėjami duomenys būtų saugomi Sąjungos teritorijoje.
Prieiga internete
VALSTYBĖS PAGALBA
2016 m. gruodžio 21 d. sprendimas byloje C-524/14
Europos Komisija prieš Hansestadt Lübeck
Apeliaciniu skundu Europos Komisija apžvelgiamu atveju prašė panaikinti 2014 m. rugsėjo 9 d.
Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Hansestadt Lübeck / Komisija (T-461/12, toliau –
skundžiamas sprendimas, EU:T:2014:758), kuriuo Bendrasis Teismas, pirma, panaikino
2012 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimą C(2012) 1012 final dėl valstybės pagalbos SA.27585 ir SA.31149
(2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 ir CP 162/2010) – Vokietija (toliau – ginčijamas sprendimas), kiek šis
sprendimas susijęs su 2006 m. priimta Liubeko (Vokietija) oro uosto mokesčių tvarka (toliau – 2006 m.
tvarka), ir, antra, atmetė likusią ieškinio dalį (1 punktas).
Faktinės bylos aplinkybės.
Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Liubeko oro uostą eksploatavo Flughafen Lübeck GmbH (toliau – FL). Iki
2005 m. lapkričio 30 d. FL 100 % priklausė ieškovui pirmojoje instancijoje – Hansestadt Lübeck (Liubeko
miestas). Nuo 2005 m. gruodžio 1 d. iki 2009 m. spalio mėn. 90 % FL akcijų priklausė privačiai Naujosios
Zelandijos įmonei Infratil, o likę 10 % – Liubeko miestui. Nuo 2009 m. lapkričio mėn. visos FL akcijos ir vėl
priklausė Liubeko miestui. 2013 m. sausio 1 d. Liubeko oro uostas buvo parduotas bendrovei Yasmina
Flughafenmanagement GmbH. Liubeko miestas perėmė visą FL turtą ir 2013 m. sausio 2 d. ši bendrovė
buvo išbraukta iš įmonių registro.
Pagal 2006 m. galiojusios redakcijos Oro navigacijos licencijavimo taisykles (toliau – LuftVZO), FL
priėmė 2006 m. tvarką, kurią ją patvirtino Šlėzvigo-Holšteino federalinės žemės oro navigacijos institucija.
Nuo 2006 m. birželio 15 d. ši tvarka buvo taikoma visoms oro transporto bendrovėms, kurios naudojasi
Liubeko oro uostu, nebent oro uosto valdytojas ir oro transporto bendrovė būtų sudarę sutartį. 2007 m.
Komisija priėmė sprendimą pradėti formalią tyrimo procedūrą dėl FL ir oro transporto bendrovės Ryanair
sudarytos sutarties, kurioje šiai bendrovei buvo nustatyti mažesni mokesčiai nei numatytieji 1998 m.
mokesčių tvarkoje, tuo metu taikomoje Liubeko oro uostui (2–4 punktai).
2012 m. spalio 19 d. FL pateikė ieškinį Bendrajam Teismui, kuriuo prašė panaikinti ginčijamą
sprendimą, kiek juo, pirma, dėl 2006 m. tvarkos pradėta formali tyrimo procedūra ir, antra, Vokietijos
Federacinė Respublika įpareigota vykdyti nurodymą pateikti informaciją apie šią tvarką. Dublike Liubeko
miestas pareiškė perimantis FL teises toliau nagrinėjant jos pareikštą ieškinį (6–7 punktai).
Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas konstatavo, kad pirmasis reikalavimas yra priimtinas, ir
nusprendė, kad, viena vertus, reiškiant ieškinį ginčijamas sprendimas buvo tiesiogiai ir konkrečiai susijęs su
FL, todėl ji turėjo teisę pareikšti ieškinį, ir, kita vertus, FL išsaugojo suinteresuotumą pareikšti ieškinį
pardavus Liubeko oro uostą. Išnagrinėjęs bylą iš esmės, jis pritarė ketvirtajam pagrindui ir nusprendė, kad
ginčijamame sprendime Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai padarė išvadą, jog 2006 m.
tvarkoje įtvirtinti pranašumai yra atrankinio pobūdžio. Todėl Bendrasis Teismas panaikino ginčijamą
sprendimą, kiek juo pradėta formali tyrimo procedūra dėl šios tvarkos (9 punktas).
Komisija, pateikusi apeliacinį skundą, Teisingumo Teismo prašė: panaikinti skundžiamą sprendimą;
pripažinti pirmojoje instancijoje pareikštą ieškinį nepriimtinu, o nepatenkinus šio reikalavimo pripažinti jį
neturinčiu dalyko; jei ir šis reikalavimas nebūtų patenkintas, pripažinti nepagrįsta ieškinio ketvirtojo
pagrindo dalį, kurioje Liubeko miestas nurodo SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimą, kiek tai susiję su
atrankiniu pobūdžiu, ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui dėl kitų šio pagrindo dalių, taip pat ieškinio pirmojo,
antrojo, trečiojo ir penktojo pagrindų (10 punktas).
Dėl ginčijamo Komisijos sprendimo sąsajumo su FL
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Komisija apeliaciniame skunde pateikė argumentą, kad skundžiamo sprendimo 29–35 punktuose
nuspręsdamas, kad priimdama 2006 m. tvarką, FL įgyvendino tik jai vienai suteiktus įgaliojimus, Bendrasis
Teismas nepaisė šiuo atveju taikytinos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurią oro uosto mokesčių tvarką
turi tvirtinti federalinės žemės priežiūros institucija, turinti laikytis federalinių teisės aktų dėl oro uosto
mokesčių. Vien tai, kad oro uostą valdančiai viešajai įmonei pavesta siūlyti šią tvarką, nereiškia, kad ji pati, o
ne valstybė yra įgaliota nustatyti pagal šią tvarką jos taikomą valdymą ir politiką (13 punktas).
Teisingumas Teismas, vertindamas šį argumentą, priminė, kad kiti nei sprendimo adresatas subjektai
gali teigti, kad sprendimas konkrečiai su jais susijęs, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą
pastraipą, tik jeigu šis sprendimas juos paveikia dėl tam tikrų jiems būdingų savybių arba dėl faktinės
situacijos, kuri juos išskiria iš kitų asmenų, todėl individualizuoja taip pat kaip ir asmenį, kuriam šis
sprendimas skirtas (1963 m. liepos 15 d. Sprendimas Plaumann / Komisija, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223;
2013 m. spalio 3 d. Sprendimo Inuit Tapiriit Kanatami ir kt./Parlamentas ir Taryba, C-583/11 P,
EU:C:2013:625, 72 punktas ir 2013 m. gruodžio 19 d. Sprendimo Telefónica / Komisija, C-274/12 P,
EU:C:2013:852, 46 punktas) (15 punktas).
Nagrinėtu atveju prieš nuspręsdamas, kad ginčijamas sprendimas konkrečiai susijęs su FL, Bendrasis
Teismas konstatavo, kad ginčijamas sprendimas, kiek jis susijęs su 2006 m. tvarka, turėjo poveikį aktui, kurio
viena iš rengėjų buvo FL, ir kliudė jai savo nuožiūra įgyvendinti savo įgaliojimus. Kad padarytų šią išvadą,
Bendrasis Teismas pažymėjo, kad, nors pagal LuftVZO 43a straipsnio 1 dalį oro uoste taikomų mokesčių
tvarką turėjo patvirtinti federalinės žemės priežiūros institucija – šiuo atveju Šlėzvigo-Holšteino federalinės
žemės oro navigacijos institucija, – iš šios nuostatos matyti, kad šią tvarką turėjo pasiūlyti oro uosto
valdytojas ir kad priežiūros institucija nebuvo įgaliota pati nustatyti oro uosto mokesčių, o turėjo teisę tik
patvirtinti arba atmesti pasiūlytą tvarką (16 punktas). Bendrasis Teismas taip pat pažymėjo, jog iš ginčijamo
sprendimo ir 2006 m. tvarkos matyti, kad galimybė nustatyti mažesnius mokesčius, taikant šioje tvarkoje
numatytas nuolaidas, priklausė nuo sutarties, sudarytos tiesiogiai tarp Liubeko oro uosto valdytojo ir oro
transporto bendrovės, nesikišant priežiūros institucijai, ir kad būtent remiantis FL ir Ryanair tiesiogiai
sudarytomis sutartimis šiai oro transporto bendrovei buvo taikomi specialūs mokesčiai, skirtingi nuo
numatytųjų 2006 m. tvarkoje (17 punktas). Taigi Bendrasis Teismas iš to padarė išvadą, kad FL, kaip Liubeko
oro uosto valdytoja, turėjo atskirus įgaliojimus nustatyti šiame oro uoste taikomus mokesčius ir neveikė
vien kaip valstybės įgaliotinė, įgyvendinanti išimtinę valstybės kompetenciją. Todėl, Bendrojo Teismo
nuomone, kompetencija priimti 2006 m. tvarką priklausė FL, o ne valstybės institucijoms, nepaisant
reikalavimo, kad šią tvarką turi patvirtinti priežiūros institucija (18 punktas). Teisingumo Teismas pažymėjo,
kad kiek tai susiję su Bendrojo Teismo atliktu nacionalinės teisės aiškinimu, Teisingumo Teismas,
nagrinėdamas apeliacinį skundą, turi teisę tikrinti tik tai, ar ši teisė nebuvo iškreipta, o toks iškraipymas turi
būti akivaizdžiai matomas iš bylos dokumentų (šiuo klausimu žr. 2011 m. liepos 5 d. Sprendimo Edwin /
VRDT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 53 punktą ir 2014 m. balandžio 3 d. Sprendimo Prancūzija / Komisija,
C-559/12 P, EU:C:2014:217, 79 ir 80 punktus ir juose nurodytą teismo praktiką) (20 punktas). Nagrinėtu
atveju Komisija nesirėmė tokiu nacionalinės teisės iškraipymu ir juo labiau jo neįrodė. Iš tiesų ji neteigė ir
neįrodė, kad Bendrojo Teismo padarytos išvados akivaizdžiai prieštarauja nagrinėjamų Vokietijos teisės
nuostatų turiniui ar kad jis vienai iš jų priskyrė reikšmę, kuri jai akivaizdžiai nepriskirtina atsižvelgiant į kitus
bylos duomenis (šiuo klausimu žr. 2014 m. balandžio 3 d. Sprendimo Prancūzija / Komisija, C-559/12 P,
EU:C:2014:217, 81 punktą). Taigi apeliacinio skundo dalis dėl pirmojo pagrindo atmesta (21–22 punktai).
Dėl Liubeko miesto suinteresuotumo pareikšti ieškinį
Komisija apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad nesant galutinio sprendimo, kuriuo užbaigiama
formali tyrimo procedūra, ginčijamas sprendimas nebekėlė vienintelės savo teisinės pasekmės, t. y.
pareigos vykstant tyrimui sustabdyti pagalbos priemonės taikymą, nes apie sustabdymą nebuvo paskelbta
iki 2012 m. gruodžio 31 d., o nuo 2013 m. sausio 1 d., kai buvo privatizuotas Liubeko oro uostas, 2006 m.
tvarka nebegalėjo būti laikoma įgyvendinama pagalbos schema, nes ji nebebuvo finansuojama iš viešųjų
lėšų (24 punktas).
Pasisakydamas dėl šio argumento, Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo
Teismo praktiką, kiek tai susiję su ieškinio dalyku, ieškovo suinteresuotumas pareikšti ieškinį teisme turi
egzistuoti reiškiant ieškinį, nes kitu atveju ieškinys būtų nepriimtinas. Šis bylos dalykas, kaip ir
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suinteresuotumas pareikšti ieškinį, turi išlikti iki teismo sprendimo priėmimo dienos, vadinasi, turi egzistuoti
tikimybė, kad bylos baigtis bus naudinga ieškinį pareiškusiai šaliai, antraip nebūtų reikalinga priimti
sprendimo (šiuo klausimu žr. 2013 m. gegužės 28 d. Sprendimo Abdulrahim / Taryba ir Komisija,
C-239/12 P, EU:C:2013:331, 61 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką) (26 punktas). Atmesdamas šį
Komisijos argumentą, Bendrasis Teismas sprendė, kad formali tyrimo procedūra nebuvo baigta, todėl
ginčijamas sprendimas toliau kėlė pasekmių ir Liubeko miestas bent jau išsaugojo suinteresuotumą pareikšti
ieškinį laikotarpiu iki oro uosto pardavimo (27 punktas). Bendrasis Teismas, pasirėmęs, be kita ko, 2013 m.
spalio 24 d. Sprendimu Deutsche Post / Komisija (C-77/12 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2013:695, 52 ir
53 punktai), priminė, kad sprendimas pradėti įgyvendinamos priemonės, pripažintos „nauja pagalba“,
formalią tyrimo procedūrą sukelia savarankiškų teisinių pasekmių, ypač kiek tai susiję su šios priemonės
įgyvendinimo sustabdymu. Jis pažymėjo, kad toks sprendimas neišvengiamai pakeičia šios priemonės
teisinę reikšmę ir įmonių, kurioms ji taikoma, teisinę padėtį, be kita ko, kiek tai susiję su tolesniu šios
priemonės įgyvendinimu. Jis taip pat pažymėjo, kad priėmus tokį sprendimą, bent jau kyla rimtų abejonių
dėl įgyvendinamos priemonės teisėtumo, turinčių paskatinti valstybę narę sustabdyti jos taikymą, ir kad
tokiu sprendimu taip pat galima remtis nacionaliniame teisme, turinčiame priimti sprendimą dėl visų iš
SESV 108 straipsnio 3 dalies paskutinio sakinio pažeidimo kylančių pasekmių (28 punktas). Šiuo klausimu
Teisingumo Teismas priminė, kad 2013 m. lapkričio 21 d. Sprendime Deutsche Lufthansa (C-284/12,
EU:C:2013:755, 45 punktas) ir 2014 m. balandžio 4 d. Nutartyje Flughafen Lübeck (C-27/13, nepaskelbta
Rink., EU:C:2014:240, 27 punktas) Teisingumo Teismas taip pat nusprendė, kad kai taikydama
SESV 108 straipsnio 3 dalį, Komisija yra pradėjusi formalią tyrimo procedūrą dėl įgyvendinamos priemonės,
apie kurią nebuvo pranešta, ieškinį dėl šios priemonės nutraukimo ir jau išmokėtų sumų susigrąžinimo
nagrinėjantis nacionalinis teismas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų atsižvelgta į galimą pareigos
sustabdyti minėtos priemonės įgyvendinimą pažeidimą. Šiuo tikslu nacionalinis teismas gali nuspręsti
sustabdyti aptariamos priemonės įgyvendinimą ir nurodyti susigrąžinti jau pervestas sumas. Jis taip pat gali
nuspręsti nurodyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas, viena vertus, apsaugoti atitinkamų
šalių interesus ir, kita vertus, užtikrinti Komisijos sprendimo pradėti formalią tyrimo procedūrą
veiksmingumą (29 punktas). Taigi iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad, priešingai, nei teigia Komisija,
pareiga sustabdyti ginčijamos priemonės įgyvendinimą nėra vienintelė teisinė pasekmė, kurią sukelia
sprendimas pradėti formalią tyrimo procedūrą (30 punktas). Nagrinėtu atveju buvo matyti, kad privatizavus
Liubeko oro uostą, Liubeko miestui išliko bent jau rizika, kad nacionalinis teismas nurodys sugrąžinti galimą
pagalbą, suteiktą laikotarpiu, kai FL buvo šio oro uosto savininkė. Taigi Bendrasis Teismas pagrįstai
nusprendė, kad, Komisijai nepriėmus galutinio sprendimo baigti formalią tyrimo procedūrą, ginčijamo
sprendimo pasekmės toliau išliko, todėl Liubeko miestas išsaugojo suinteresuotumą pareikšti ieškinį dėl šio
sprendimo panaikinimo (31 punktas).
Dėl 2006 m. tvarkos atrankumo vertinimo
Apeliaciniame skunde Komisija taip pat teigė, kad Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino atrankumo
sąlygą, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, nes skundžiamo sprendimo 53–55 punktuose
konstatavo, kad, siekiant įvertinti viešojo subjekto nustatytos naudojimosi konkrečia preke ar paslauga
tarifų skalės galimai atrankinį pobūdį, reikia patikrinti, ar ši tarifų skalė nediskriminuojant taikoma visoms
įmonėms, kurios naudojasi ar gali naudotis šia preke ar paslauga, ir kad aplinkybė, jog 2006 m. tvarka
taikoma tik oro transporto bendrovėms, kurios naudojasi Liubeko oro uostu, nėra svarbi (33 punktas).
Atsakydamas į šį Komisijos argumentą, Teisingumo Teismas priminė, kad pagal nusistovėjusią teismo
praktiką, norint priemonę kvalifikuoti kaip „valstybės pagalbą“, reikia, kad būtų įvykdytos visos toliau
nurodytos sąlygos. Pirma, tai turi būti valstybės arba iš valstybės išteklių suteikta pagalba. Antra, ši pagalba
turi galėti paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Trečia, ji turi suteikti atrankinį pranašumą jos gavėjui.
Ketvirta, ji turi iškraipyti konkurenciją arba galėti ją iškraipyti (žr., be kita ko, 2015 m. liepos 16 d. Sprendimo
BVVG, C-39/14, EU:C:2015:470, 24 punktą) (40 punktas).
Kiek tai susiję su sąlyga dėl pranašumo atrankumo, kuris yra sąvokos „valstybės pagalba“, kaip ji
suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, sudedamasis elementas, nes pagal šią nuostatą draudžiama
pagalba, „palaikanti tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą“, iš skundžiamo sprendimo 45 ir
46 punktuose nurodytos nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad vertinant šią sąlygą,
reikia nustatyti, ar pagal konkrečią teisinę sistemą dėl nacionalinės priemonės „tam tikros įmonės ar tam
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tikrų prekių gamyba“ gali būti palaikomos labiau nei kitos, kurių, atsižvelgiant į minėta sistema siekiamus
tikslus, faktinė ir teisinė padėtis yra panaši. Sąvoka „valstybės pagalba“ neapima valstybės priemonių, kurias
taikant diferencijuojamos įmonės ir kurios dėl šios priežasties a priori yra atrankinio pobūdžio, kai
diferencijavimas grindžiamas sistemos, kurios dalis yra šios priemonės, pobūdžiu arba bendrąja struktūra
(žr. 2001 m. lapkričio 8 d. Sprendimo Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke,
C-143/99, EU:C:2001:598, 41 ir 42 punktus; 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo British Aggregates /
Komisija, C-487/06 P, EU:C:2008:757, 82 ir 83 punktus; 2011 m. lapkričio 15 d. Sprendimo Komisija ir
Ispanija / Government of Gibraltar ir Jungtinė Karalystė, C-106/09 P ir C-107/09 P, EU:C:2011:732, 74 ir
75 punktus ir 2015 m. sausio 14 d. Sprendimo Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, 54 ir 55 punktus) (41
punktas).
Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 50 punkte pirmiausia konstatavo, kad ginčijamame
sprendime padaryta išvada dėl atrankinio priemonės pobūdžio pagrįsta vieninteliu motyvu, kad nagrinėjami
pranašumai buvo teikiami tik oro transporto bendrovėms, kurios naudojosi Liubeko oro uostu. Taip pat
skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog 2006 m. tvarka taikoma tik
nurodytoms bendrovėms, neatsiejama nuo Vokietijos teisinės sistemos, susijusios su oro uosto mokesčiais,
ir tvarkos, kuria nustatomi tokie mokesčiai, pobūdžio ir kad pagal šią teisinę sistemą oro transporto
bendrovėms, kurios naudojasi kitais Vokietijos oro uostais, juose taikoma tvarka dėl konkrečiai šiuose oro
uostuose taikomų mokesčių, todėl jų padėtis nepanaši į bendrovių, kurios naudojasi Liubeko oro uostu,
padėtį. Be to, Bendrasis Teismas pažymėjo, jog, nors iš teismo praktikos matyti, kad pagalba gali būti
atrankinė, net jeigu ji taikoma visam ekonominiam sektoriui, ši teismo praktika, suformuota bendrai
taikomų nacionalinių priemonių kontekste, nėra tiesiogiai susijusi su nagrinėjamu atveju, nes nagrinėjama
priemonė taikoma ne visam ekonominiam sektoriui, o vien oro transporto bendrovėms, kurios naudojasi
Liubeko oro uostu. Galiausiai Bendrasis Teismas iš esmės nurodė, kad, siekiant įvertinti priemonės, kuria
viešasis subjektas nustatė naudojimosi savo prekėmis ar paslaugomis tarifų skalę, galimai atrankinį pobūdį,
reikia atsižvelgti į visas įmones, kurios naudojasi ar gali naudotis šia konkrečia preke ar paslauga, ir
išnagrinėti, ar tik kai kurios iš jų įgyja arba gali įgyti galimą pranašumą. Atsižvelgdamas į tai, Bendrasis
Teismas nusprendė, kad vien aplinkybė, jog 2006 m. tvarka taikoma tik oro transporto bendrovėms, kurios
naudojasi Liubeko oro uostu, nėra svarbi nusprendžiant, kad ji yra atrankinio pobūdžio, ir kad kadangi
neginčijama, jog visoms oro transporto bendrovėms gali būti taikomos šios tvarkos tarifinės nuostatos,
„atsižvelgiant į ginčijamame sprendime nurodytus motyvus, Komisija klaidingai nusprendė, kad 2006 m.
tvarka yra atrankinio pobūdžio“ (42–46 punktai).
Teisingumo Teismas nurodė, kad priešingai, nei teigia Komisija, iš Teisingumo Teismo praktikos
visiškai nematyti, kad priemonė, kuria viešoji įmonė nustatė naudojimosi savo prekėmis ar paslaugomis
sąlygas, visada, taigi pagal savo pobūdį, yra atrankinė priemonė, kaip tai suprantama pagal
SESV 107 straipsnio 1 dalį. Atvirkščiai, pagal nusistovėjusią teismo praktiką SESV 107 straipsnio 1 dalyje
valstybės parama nediferencijuojama pagal jos priežastis ar tikslus; ji apibrėžiama pagal poveikį, taigi
neatsižvelgiant į naudojamą techniką (2011 m. lapkričio 15 d. Sprendimo Komisija ir Ispanija / Government
of Gibraltar ir Jungtinė Karalystė, C-106/09 P ir C-107/09 P, EU:C:2011:732, 87 punktas ir jame nurodyta
teismo praktika). Vadinasi, nors negalima atmesti, kad priemonė, kuria viešoji įmonė nustato naudojimosi
savo prekėmis ar paslaugomis sąlygas, nors ir taikoma bendrai visoms įmonėms, kurios naudojasi šiomis
prekėmis ar paslaugomis, yra atrankinė, siekiant nustatyti, ar taip iš tiesų yra, reikia remtis ne šios
priemonės pobūdžiu, o jos poveikiu ir patikrinti, ar pranašumą, kurį ji turėtų suteikti, faktiškai gauna tik kai
kurios iš šių įmonių, nors atsižvelgiant į nagrinėjama schema siekiamą tikslą visų nurodytų įmonių faktinė ir
teisinė padėtis panaši. (47–49 punktai). Taigi darytina išvada, kad pagrindinis Komisijos argumentas, pagal
kurį priemonė, kuria nustatomos sąlygos, kuriomis viešoji įmonė siūlo savo prekes ar paslaugas, visada bus
atrankinė priemonė, yra nepagrįstas (50 punktas).
Siekiant nustatyti, ar priemonė, nors taikoma visiems ūkio subjektams, galiausiai teikia pranašumą tik
kai kurioms įmonėms, reikia išnagrinėti, ar tam tikros įmonės palaikomos labiau nei kitos, kurių faktinė ir
teisinė padėtis, atsižvelgiant į atitinkamos teisinės sistemos siekiamus tikslus, yra panaši. Taigi vertinimas,
ar tokia priemonė yra atrankinio pobūdžio, iš esmės sutampa su vertinimu, ar ši priemonė
nediskriminuojant taikoma visiems šiems ūkio subjektams (šiuo klausimu žr. 2015 m. sausio 14 d.
Sprendimo Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, 53 punktą). Taigi, kaip generalinis advokatas pabrėžė išvados
75 punkte, atrankumo samprata susijusi su diskriminacijos samprata (52–53 punktai). Kita vertus, šis
atrankumo vertinimas turi būti atliekamas, atsižvelgiant į „konkrečią teisinę sistemą“. Vadinasi, reikia
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išnagrinėti, ar pagal konkrečią teisinę sistemą minėta priemonė suteikia pranašumą tam tikroms įmonėms,
palyginti su kitomis, kurių faktinė ir teisinė padėtis, atsižvelgiant į šios teisinės sistemos siekiamus tikslus,
yra panaši (2006 m. rugsėjo 6 d. Sprendimo Portugalija / Komisija, C-88/03, EU:C:2006:511, 56 punktas ir
2011 m. liepos 28 d. Sprendimo Mediaset / Komisija, C-403/10 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2011:533,
36 punktas) (54 punktas). Siekiant tai išnagrinėti, iš esmės pirmiausia reikia apibrėžti referencinį pagrindą, į
kurio sritį patenka nagrinėjama priemonė (55 punktas). Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Bendrasis
Teismas patikrino ginčijamo sprendimo teisėtumą atsižvelgdamas į jo motyvus, pagal kuriuos nagrinėjami
pranašumai buvo teikiami tik oro transporto bendrovėms, kurios naudojosi Liubeko oro uostu, ir
konstatavo, kad šie motyvai buvo vieninteliai minėto sprendimo motyvai dėl atrankumo. Taigi implicitiškai
nuspręsdamas, kad 2006 m. tvarka nebuvo diskriminacinė, o konstatuodamas, jog neginčijama, kad šios
tvarkos tarifinės nuostatos gali būti taikomos visoms oro transporto bendrovėms, kurios naudojasi ar gali
naudotis Liubeko oro uostu, Bendrasis Teismas atsižvelgė į šios tvarkos poveikį (56–57 punktai). Priešingai,
nei teigia Komisija, priemonė, naudinga tik vienam veiklos sektoriui ar tik daliai šio sektoriaus įmonių,
nebūtinai yra atrankinė. Iš tiesų, ji yra atrankinė, tik jeigu pagal konkrečią teisinę sistemą ji suteikia
pranašumą tam tikroms įmonėms, palyginti su kitomis, kurios priklauso kitam ar tam pačiam sektoriui ir
kurių faktinė ir teisinė padėtis, atsižvelgiant į šios teisinės sistemos siekiamus tikslus, yra panaši (58
punktas). Aplinkybės, kad Liubeko oro uostas tiesiogiai konkuruoja su Hamburgo ar kitais Vokietijos oro
uostais ir kad pagal 2006 m. tvarką galimai teikiama nauda tenka tik oro transporto bendrovėms, kurios
naudojasi Liubeko oro uostu, nepakanka šios tvarkos atrankumui įrodyti (59 punktas). Kad būtų
konstatuotas atrankumas, reikia įrodyti, kad pagal visiems šiems oro uostams taikomą teisinę sistemą ši
tvarka suteikia pranašumą oro transporto bendrovėms, kurios naudojasi Liubeko oro uostu, ir nenaudinga
bendrovėms, kurios naudojasi kitais oro uostais ir kurių faktinė ir teisinė padėtis, atsižvelgiant į šios teisinės
sistemos siekiamus tikslus, yra panaši (59 punktas).
Siekiant nustatyti visas įmones, kurių faktinė ir teisinė padėtis yra panaši, pirma reikia apibrėžti
teisinę sistemą, kurios siekiamo tikslo atžvilgiu prireikus turi būti nagrinėjamas pranašumą iš nagrinėjamos
priemonės gaunančių ir jo negaunančių įmonių atitinkamos faktinės ir teisinės padėties panašumas. Šiuo
klausimu skundžiamo sprendimo 32 ir 51 punktuose Bendrasis Teismas, naudodamasis įgaliojimais aiškinti
nacionalinę teisę, konstatavo, kaip pagal LuftVZO 43a straipsnio 1 dalį kiekvienas oro uosto valdytojas,
įgyvendindamas jam suteiktą kompetenciją, parengia tame oro uoste taikomų mokesčių skalę. Iš šio
konstatavimo matyti, kad nagrinėjamu atveju oro uoste taikomi mokesčiai nustatomi ne LuftVZO
43a straipsnio 1 dalyje ar kitame visiems oro uostams taikomame teisės akte, nuo kurio nustatant 2006 m.
tvarką galbūt nukrypta Liubeko oro uostą naudojančių oro transporto bendrovių naudai, bet paties oro
uosto valdytojo naudojantis tik šiame oro uoste galiojančia kompetencija šiuo tikslu priimtoje tvarkoje. Taigi
reikia konstatuoti, kad nagrinėjant, ar dėl 2006 m. tvarkos tam tikros oro transporto bendrovės palaikomos
labiau nei kitos, kurių faktinė ir teisinė padėtis yra panaši, reikšmingas referencinis pagrindas yra tik Liubeko
oro uostui taikytina sistema (60–62 punktai). Šiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas nepadarė teisės
klaidos, kai, taip apribojęs nagrinėjamu atveju reikšmingą teisinę sistemą, priėjo prie išvados, kad kitus
Vokietijos oro uostus aptarnaujančių oro transporto bendrovių padėtis nebuvo panaši į oro transporto
bendrovių, kurios naudojasi Liubeko oro uostu, padėtį. Vadinasi, konstatuodamas, kad 2006 m. tvarka
nediskriminuojant buvo taikoma visoms oro transporto bendrovėms, kurios naudojosi ar galėjo naudotis
Liubeko oro uostu, Bendrasis Teismas, atsižvelgęs į ginčijamo sprendimo motyvus, pagrįstai nusprendė, kad
Komisija klaidingai pripažino šią tvarką atrankine (63–64 punktai).
Dėl Bendrojo Teismo sprendimo tinkamo motyvavimo
Nurodydama, kad Bendrasis Teismas netinkamai motyvavo skundžiamą sprendimą, Komisija teigė,
kad šiame sprendime nėra jokio konstatavimo, susijusio su nagrinėjama priemone siekiamu tikslu, nors
atsižvelgiant būtent į šį tikslą nustatytinos įmonės, kurių faktinė ir teisinė padėtis yra panaši. Be to, šiame
sprendime nėra jokių motyvų, susijusių su 2006 m. tvarkoje numatytomis nuolaidomis. Galiausiai
skundžiamame sprendime nepaaiškinta, kodėl ši tvarka buvo tokia akivaizdžiai neatrankinė, kad Komisija
neturėjo teisės pradėti formalios tyrimo procedūros. Taip pat Komisija mano, kad Bendrojo Teismo motyvai
prieštaringi, nes skundžiamo sprendimo 51 ir 53 punktuose jis rėmėsi teismo praktika dėl mokesčių
priemonių atrankumo, o paskui sprendimo 57 punkte pareiškė, kad ši teismo praktika nereikšminga (68–
69 punktai).
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Teisingumo Teismas vertino, kad, pirma, matyti, kad, atsižvelgdamas į ginčijamo sprendimo motyvus
ir Komisijos jam pateiktus argumentus, pagal kuriuos 2006 m. tvarka buvo atrankinė, nes buvo taikoma tik
oro transporto bendrovėms, kurios naudojosi Liubeko oro uostu, Bendrasis Teismas skundžiamame
sprendime išsamiai išdėstė priežastis, dėl kurių jis nusprendė, kad vien ši aplinkybė neleido daryti tokios
išvados. Konkrečiai kalbėdamas apie įmonių, kurių faktinė ir teisinė padėtis yra panaši, nustatymą,
skundžiamo sprendimo 51 punkte jis paaiškino motyvus, dėl kurių oro transporto bendrovių, kurios
naudojasi kitais Vokietijos oro uostais, padėtis pagal nagrinėjamą teisinę sistemą nepanaši į bendrovių,
kurios naudojasi Liubeko oro uostu, padėtį. Antra, dėl šio sprendimo 65 punkte nurodytų motyvų Bendrasis
Teismas neprivalėjo spręsti dėl 2006 m. tvarkoje numatytų nuolaidų. Trečia, Bendrasis Teismas turėjo
vertinti ne tai, ar ši tvarka buvo akivaizdžiai atrankinė, bet tai, ar ginčijamame sprendime buvo padaryta
akivaizdi vertinimo klaida. Galiausiai Komisijos argumentas dėl prieštaringų motyvų kildinamas iš niekuo
nepagrįsto teiginio (71–75 punktai).
Dėl teisminės kontrolės, taikomos sprendimui pradėti formalią tyrimo procedūrą valstybės
pagalbos srityje, ribų
Komisija teigė, kad Bendrasis Teismas nepaisė aplinkybės, jog sprendimui pradėti formalią tyrimo
procedūrą taikoma ribota teisminė kontrolė, ypač kiek tai susiję su jo motyvais (76 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, kad kai ieškovas ginčija Komisijos vertinimą dėl ginčijamos priemonės
pripažinimo „valstybės pagalba“, Sąjungos teismo vykdoma sprendimo pradėti formalią tyrimo procedūrą
teisėtumo kontrolė yra apribota patikrinimu, ar Komisija nepadarė akivaizdžių vertinimo klaidų (šiuo
klausimu žr. 2011 m. liepos 21 d. Sprendimo Alcoa Trasformazioni / Komisija, C-194/09 P, EU:C:2011:497,
61 punktą). Iš to, kas išdėstyta šiame sprendime, matyti, jog Komisijos vertinimas, pagal kurį 2006 m.
tvarkos teikiami pranašumai buvo atrankiniai, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, vien dėl
to, kad jie buvo teikiami tik oro transporto bendrovėms, kurios naudojosi Liubeko oro uostu, ir kuriuo
remdamasi ji nusprendė pradėti formalią tyrimo procedūrą dėl šios tvarkos, buvo akivaizdžiai klaidingas
(78–79 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė apeliacinį skundą
atmesti.
Prieiga internete

LAISVAS PASLAUGŲ JUDĖJIMAS
2016 m. gruodžio 8 d. prejudicinis sprendimas byloje C-553/15
Undis Servizi Srl prieš Comune di Sulmona
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Sąjungos teisės, reglamentuojančios viešojo
pirkimo sutarčių sudarymą be konkurso procedūros, vadinamuosius „in house“ sandorius, išaiškinimo. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant Undis Servizi Srl (toliau – Undis) ir Comune di Sulmona (Sulmonos komuna,
Italija) ginčą dėl šios komunos tiesiogiai su Cogesa SpA sudarytos paslaugų sutarties (1–2 punktai).
Faktinės bylos aplinkybės.
2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Sulmonos komunos taryba nusprendė sudaryti sutartį dėl
integruoto miesto atliekų ciklo administravimo paslaugos teikimo su viešojo kapitalo bendrove Cogesa, kuri
priklauso kelioms Regione Abruzzo (Abrucų regionas, Italija) komunoms, tarp jų – Sulmonos komunai.
Pastarajai komunai priklauso 200 iš šios bendrovės kapitalą sudarančių 1 200 akcijų, o tai atitinka 16,6 % šio
kapitalo dalį. 2014 m. spalio 30 d., kai su Cogesa dar nebuvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis, šios
bendrovės akcininkai teritoriniai savivaldos vienetai sudarė sutartį, o šia sutartimi siekta bendrai vykdyti
šios įmonės kontrolę, kuri būtų analogiška kontrolei, vykdomai dėl jų pačių tarnybų (toliau – 2014 m. spalio
30 d. sutartis). Integruotu aplinkosaugos leidimu Nr. 9/11 Abrucų regionas, remdamasis savarankiško
apsirūpinimo, artumo ir subsidiarumo principais, įpareigojo Cogesa tvarkyti ir panaudoti tam tikrų šio
regiono komunų, kurios nebuvo šios bendrovės akcininkės, miesto atliekas. Pagrindinėje byloje ginčijama
paslaugų teikimo sutartimi suinteresuota bendrovė Undis pateikė skundą Abrucų regiono administraciniam
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teismui dėl sprendimo sudaryti šią paslaugų teikimo sutartį ir dėl sprendimo patvirtinti 12 punkte minėtą
komunų sutarties projektą. Undis teigė, jog netenkinama sąlyga, kuria reikalaujama, kad perkančioji
organizacija kitą teisiškai atskirą subjektą, su kuriuo sudaromas sandoris, kontroliuotų analogiškai kaip savo
tarnybas. Iš tiesų Sulmonos komuna yra smulkioji Cogesa akcininkė, 2014 m. spalio 30 d. sutartis sudaryta
vėliau nei priimtas sprendimas sudaryti ginčijamą paslaugų teikimo sutartį ir pagal šios bendrovės įstatus
jos valdymo organams suteikti savarankiški įgaliojimai, kurie nesuderinami su „analogiškos kontrolės“
sąvoka. Undis pridūrė, kad netenkinama ir sąlyga, susijusi su tuo, kad įmonė, su kuria sudaroma sutartis,
turi didžiąją savo veiklos dalį vykdyti kartu su perkančiąja organizacija (perkančiosiomis organizacijomis),
kuriai (kurioms) ji priklauso. Pasak Undis, iš 2011–2013 m. Cogesa veiklos ataskaitų aiškiai matyti, kad su
teritoriniais savivaldos vienetais, kurie yra jos akcininkai, ji vykdė tik 50 % visos savo veiklos, į kurią
įskaitytina jos veikla kitų komunų, kurios nėra jos akcininkės, naudai (11–15 punktai).
Šiomis aplinkybėmis Consiglio di Stato (Valstybės taryba) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir
pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.
Dėl veiklos, kurią vykdyti subjektą, su kuriuo sudarytas sandoris, įpareigoja viešosios valdžios
institucija, kuri nėra šio subjekto akcininkė, teritorinių savivaldos vienetų, kurie taip pat nėra to subjekto
akcininkai ir jo nekontroliuoja, naudai, kaip veiklos, vykdomos perkančiosios organizacijos, pavyzdžiui,
teritorinių savivaldos vienetų, kurie yra šios subjekto akcininkai ir kurie jį kontroliuoja, naudai
Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti,
ar taikant Teisingumo Teismo praktiką dėl tiesioginio viešojo pirkimo sutarčių sudarymo, vadinamųjų „in
house“ sandorių, siekiant nustatyti, ar subjektas, su kuriuo sudarytas sandoris, didžiąją savo veiklos dalį
vykdo perkančiosios organizacijos naudai, pavyzdžiui, teritorinių savivaldos vienetų, kurie yra jo akcininkai ir
kurie jį kontroliuoja, naudai, prie šios veiklos reikia priskirti ir tą veiklą, kurią vykdyti šį subjektą įpareigoja
viešosios valdžios institucija, kuri nėra šio subjekto akcininkė, teritorinių savivaldos vienetų, kurie taip pat
nėra to subjekto akcininkai ir jo nekontroliuoja, naudai (27 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad išimties, susijusios su vadinamaisiais „in house“ sandoriais,
taikymui reikia ne tik kad perkančioji organizacija subjektą, su kuriuo sudaromas sandoris, kontroliuotų
analogiškai kaip savo pačios tarnybas, bet ir kad toks subjektas didžiąją savo veiklos dalį vykdytų su
perkančiąja organizacija (perkančiosiomis organizacijomis), kuriai (kurioms) jis priklauso (šiuo klausimu žr.
1999 m. lapkričio 18 d. Sprendimo Teckal, C-107/98, EU:C:1999:562, 50 punktą) Taigi būtina, kad subjekto,
su kuriuo sudaromas sandoris, veikla būtų daugiausia skirta savivaldos vienetui (vienetams), kuriam
(kuriems) jis priklauso, o bet kuri kita veikla gali būti tik antraeilė. Siekdamas įvertinti, ar taip yra konkrečiu
atveju, kompetentingas teismas turi atsižvelgti į visas šios bylos aplinkybes – tiek kiekybinius, tiek
kokybinius duomenis. Šiuo klausimu reikšminga apyvarta yra šio subjekto pagal šio arba šių valdančiųjų
savivaldos vienetų priimtus sprendimus dėl sandorio sudarymo vykdytos veiklos gauta apyvarta (šiuo
klausimu žr. 2006 m. gegužės 11 d. Sprendimo Carbotermo ir Consorzio Alisei, C-340/04, EU:C:2006:308, 63
ir 65 punktus ir 2008 m. liepos 17 d. Sprendimo Komisija / Italija, C-371/05, nepaskelbtas Rink.,
EU:C:2008:410, 31 punktą) (31–32 punktai). Reikalavimo, kad atitinkamas asmuo didžiąją savo veiklos dalį
vykdytų kartu su perkančiąja organizacija (perkančiosiomis organizacijomis), kuriai (kurioms) jis priklauso,
tikslas yra užtikrinti, kad Direktyva 2004/18 ir toliau būtų taikoma tuo atveju, kai vieno ar daugiau
savivaldos vienetų kontroliuojama įmonė veikia rinkoje ir dėl to gali konkuruoti su kitomis įmonėmis. Iš
tikrųjų įmonė nebūtinai praranda veiksmų laisvę vien dėl to, kad su ja susijusius sprendimus kontroliuoja
vienas ar daugiau savivaldos vienetų, jei ji dar gali didelę dalį savo ūkinės veiklos vykdyti su kitais ūkio
subjektais. Kita vertus, kai šios įmonės paslaugos daugiausia skirtos vien šiam ar šiems savivaldos
vienetams, yra pagrįsta šiai įmonei netaikyti Direktyvos 2004/18 suvaržymų, nes jie buvo nustatyti siekiant
išsaugoti konkurenciją, kurios tokiu atveju nėra (pagal analogiją žr. 2006 m. gegužės 11 d. Sprendimo
Carbotermo ir Consorzio Alisei, C-340/04, EU:C:2006:308, 60–62 punktus) (33 punktas). Iš šios teismo
praktikos matyti, kad bet kokia subjekto, su kuriuo sudaromas sandoris, veikla, skirta ne asmenims, kuriems
jis priklauso, bet būtent asmenims, neturintiems jokio kontrolės santykio su šiuo subjektu, kad ir viešosios
valdžios institucijoms, turi būti vertinama kaip vykdoma trečiųjų asmenų naudai (34 punktas). Todėl,
atsižvelgiant į šią teismo praktiką, teritoriniai savivaldos vienetai, kurie nėra Cogesa akcininkai, pagrindinėje
byloje turi būti laikomi trečiaisiais asmenimis. Iš tiesų, remiantis prašyme priimti prejudicinį sprendimą
nurodytais duomenimis, tarp šių savivaldos vienetų ir šios bendrovės nėra jokio kontrolės santykio,
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vadinasi, tarp perkančiosios organizacijos ir subjekto, su kuriuo sudarytas sandoris, nėra ypatingo vidinio
ryšio, kuris pagal Teisingumo Teismo praktiką pateisintų išimtį, susijusią su vadinamaisiais „in house“
sandoriais (35 punktas). Taigi, norint patikrinti, ar Cogesa didžiąją savo veiklos dalį vykdo su savivaldos
vienetais, kuriems ji priklauso, šios bendrovės veikla, skirta tiems teritoriniams savivaldos vienetams, kurie
nėra jos akcininkai, turi būti laikoma kaip vykdoma trečiųjų asmenų naudai. Prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusiam teismui teks išnagrinėti, ar pastaroji veikla gali būti laikoma antraeile, palyginti su
Cogesa veikla, vykdoma su savivaldos vienetais, kuriems ji priklauso, kaip tai suprantama pagal Teisingumo
Teismo praktiką dėl vadinamųjų „in house“ sandorių (36 punktas).
Šios išvados nepaneigia prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo paminėta aplinkybė,
jog vykdyti veiklą teritorinių savivaldos vienetų, kurie nėra akcininkai, naudai Cogesa įpareigojo viešosios
valdžios institucija, kuri taip pat nėra šios bendrovės akcininkė. Iš tiesų, nors ši viešosios valdžios institucija
įpareigojo Cogesa vykdyti šią veiklą, iš prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktos informacijos matyti,
kad ji nėra šios bendrovės akcininkė ir jos atžvilgiu nevykdo jokios kontrolės, kaip tai suprantama pagal
Teisingumo Teismo praktiką dėl vadinamųjų „in house“ sandorių. Kadangi minėta viešosios valdžios
institucija nevykdo jokios kontrolės, veikla, kurią vykdyti ji įpareigojo Cogesa, turi būti laikoma veikla
trečiųjų asmenų naudai (37 punktas).
Dėl veiklos, kurią subjektas, su kuriuo sudarytas sandoris, vykdė teritorinių savivaldos vienetų
naudai, kurie yra jo akcininkai ir kurie bendrai jį kontroliuoja analogiškai kaip savo pačių tarnybas, kol
bendra kontrolė dar nebuvo faktiškai vykdoma
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat klausia, ar, siekiant nustatyti, ar
subjektas, su kuriuo sudarytas sandoris, didžiąją savo veiklos dalį vykdo teritorinių savivaldos vienetų, kurie
yra jo akcininkai ir kurie bendrai jį kontroliuoja analogiškai kaip savo pačių tarnybas, naudai, reikia
atsižvelgti ir į veiklą, kurią šis subjektas vykdė šių teritorinių savivaldos vienetų naudai, kol tokia bendra
kontrolė dar nebuvo faktiškai vykdoma (39 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė savo praktiką, kad vertindamas sąlygą dėl didžiosios
veiklos dalies vykdymo, nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes – tiek kokybinius, tiek
kiekybinius duomenis (šiuo klausimu žr. 2006 m. gegužės 11 d. Sprendimo Carbotermo ir Consorzio Alisei,
C-340/04, EU:C:2006:308, 63 ir 64 punktus) (40 punktas).
Iš nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateiktos informacijos matyti, kad prieš
sudarant 2014 m. spalio 30 d. sutartį Cogesa jau vykdė veiklą teritorinių savivaldos vienetų, kuriems ji
priklauso, naudai. Į šią veiklą tikrai reikia atsižvelgti, jeigu sprendimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį
priėmimo momentu ji ir toliau buvo vykdoma. Be to, veikla, kuri baigta iki 2014 m. spalio 30 d., taip pat gali
būti reikšminga vertinant, ar tenkinama sąlyga dėl didžiosios dalies veiklos vykdymo. Iš tiesų, buvusi veikla
gali būti rodiklis, kokio masto veiklą Cogesa ketina vykdyti šių teritorinių savivaldos vienetų, kurie yra jos
akcininkai, naudai po to, kai jie pradėjo vykdyti analogišką kontrolę (41 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
1. Pagal Teisingumo Teismo praktiką dėl tiesioginio viešojo pirkimo sutarčių sudarymo, vadinamųjų
„in house“ sandorių, siekiant nustatyti, ar subjektas, su kuriuo sudarytas sandoris, didžiąją savo veiklos dalį
vykdo perkančiosios organizacijos, pavyzdžiui, teritorinių savivaldos vienetų, kurie yra jo akcininkai ir kurie jį
kontroliuoja, naudai, prie šios veiklos nereikia priskirti veiklos, kurią vykdyti šį subjektą įpareigoja viešosios
valdžios institucija, kuri nėra šio subjekto akcininkė, teritorinių savivaldos vienetų, kurie taip pat nėra to
subjekto akcininkai ir jo nekontroliuoja, naudai; pastaroji veikla laikytina veikla trečiųjų asmenų naudai.
2. Siekiant nustatyti, ar subjektas, su kuriuo sudarytas sandoris, didžiąją savo veiklos dalį vykdo
teritorinių savivaldos vienetų, kurie yra jo akcininkai ir kurie bendrai jį kontroliuoja analogiškai kaip savo
pačių tarnybas, naudai, reikia atsižvelgti į visas bylos aplinkybes, tarp kurių gali būti veikla, kurią šis
subjektas, su kuriuo sudarytas sandoris, vykdė šių teritorinių savivaldos vienetų naudai, kol tokia bendra
kontrolė dar nebuvo faktiškai vykdoma.
Prieiga internete
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PRINCIPAI
2016 m. lapkričio 15 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-268/15
Fernand Ullens de Schooten prieš État belge
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau –
ir SESV) 49, 56 ir 63 straipsnių, Europos Sąjungos sutarties (toliau – ir ESS) 4 straipsnio 3 dalies ir
veiksmingumo bei Sąjungos teisės viršenybės principų išaiškinimo. Prašymas buvo pateiktas nagrinėjant
Fernand Ullens de Schooten ir Belgijos valstybės ginčą dėl pastarajai pareikšto ieškinio dėl deliktinės
atsakomybės motyvuojant tuo, kad Belgijos teisės aktų leidimo ir teisminės institucijos pažeidė Sąjungos
teisę (1–2 punktai).
Pagrindinėje byloje F. Ullens de Schooten valdė klinikinės biologijos laboratoriją BIORIM. Po to, kai
buvo pateiktas skundas Europos Komisijai, ši institucija Teisingumo Teisme pareiškė ieškinį, kuriuo siekė,
kad būtų pripažinta, jog Belgijos Karalystė neįvykdė jai pagal EB sutarties 52 straipsnį (dabar – EB 43
straipsnis) tenkančių įpareigojimų, nes neleido taikyti socialinio draudimo kompensacijų klinikinės biologijos
paslaugoms, teikiamoms laboratorijose, valdomose privatinės teisės reglamentuojamo juridinio asmens,
kurio visi nariai, akcininkai ir valdytojai nėra fiziniai asmenys, turintys teisę atlikti medicinos tyrimus.
Teisingumo Teismas atmetė šį ieškinį dėl įsisteigimo laisvės konstatuodamas, kad jeigu yra laikomasi
vienodo vertinimo, kiekviena valstybė narė, šioje srityje nesant Bendrijos taisyklių, savo teritorijoje gali
laisvai reglamentuoti klinikinės biologijos paslaugas teikiančių laboratorijų veiklą. Be to, Teisingumo
Teismas nusprendė, kad nagrinėjamais Belgijos teisės aktais gydytojams ar vaistininkams, kitų valstybių
narių piliečiams, nekliudoma įsisteigti Belgijoje ir joje valdyti klinikinių tyrimų laboratoriją, kuriai taikomos
socialinio draudimo kompensacijos. Remdamasis tuo Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tai yra ir
Belgijos, ir kitų valstybių narių piliečiams vienodai taikomi teisės aktai, kurių turinys ir tikslai neleidžia daryti
išvados, jog jie priimti diskriminaciniais tikslais ar turi tokio pobūdžio poveikį (8–10 punktai).
Vėliau dėl laboratorijos BIORIM buvo atliktas tyrimas baudžiamojoje byloje, įtariant sukčiavimą
mokesčių srityje. Užbaigus šį tyrimą F. Ullens de Schooten buvo teisiamas, be kita ko, už siekį nuslėpti
neteisėtą laboratorijos valdymą pažeidžiant Karaliaus nutarimo Nr. 143 3 straipsnį, kurio 1 dalis numato, jog
tam, kad klinikinės biologijos laboratorijos būtų patvirtintos visuomenės sveikatos ministro ir galėtų
naudotis Socialinio draudimo ligonių kasos išmokomis, jas turi valdyti asmenys, turintys leidimą teikti
klinikinės biologijos paslaugas, t. y. gydytojai, vaistininkai arba chemijos mokslus baigę asmenys (3,
11 punktai).
Briuselio pirmosios instancijos teismas nuteisė F. Ullens de Schooten penkerių metų laisvės atėmimo
bausme, skyrė baudą bei patenkino savidraudos įmonių, kurios buvo civilinio proceso šalys, prašymus ir
įpareigojo F. Ullens de Schooten preliminariai sumokėti joms 1 EUR. Teismas atmetė F. Ullens de Schooten
argumentą, kad Karaliaus nutarimo Nr. 143 3 straipsnis negaliojo aplinkybių, dėl kurių jam buvo iškelta
baudžiamoji byla, klostymosi laikotarpiu. Tą sprendimą Briuselio apeliacinis teismas panaikino, tačiau už tas
pačias veikas skyrė F. Ullens de Schooten penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, taip pat sustabdė
bausmės dalies, viršijančios ketverius metus, vykdymą, ir skyrė baudą, o civilinio proceso šalių reikalavimus
pripažino nepriimtinais arba nepagrįstais. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad tame
sprendime „pašalinta bet kokia nuoroda“ į Karaliaus nutarimo Nr. 143 3 straipsnio pažeidimą, kiek tai susiję
su faktais iki jo įsigaliojimo. Dėl faktų po šios nuostatos įsigaliojimo Briuselio apeliacinis teismas atmetė F.
Ullens de Schooten kaltinimą dėl šios nuostatos neatitikties Sąjungos teisei, tačiau atsisakė pateikti
Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą. Kasacinis teismas atmetė kasacinius skundus dėl Briuselio
apeliacinio teismo paskelbto nuosprendžio, patenkino civilinių proceso šalių kasacinius skundus ir grąžino
bylą Monso apeliaciniam teismui, kuris pripažino šešių savidraudos įmonių F. Ullens de Schooten pateiktą
mokėjimo reikalavimą iš dalies pagrįstu dėl sumų, kurios tam tikru laikotarpiu buvo nepagrįstai išmokėtos
BIORIM. Buvo atmestas F. Ullens de Schooten argumentas, susijęs su Karaliaus nutarimo Nr. 143 3
straipsnio neatitiktimi Sąjungos teisei. Manydamas, kad Briuselio apeliacinio teismo sprendimas įgijo res
judicata galią, Monso apeliacinis teismas įpareigojo F. Ullens de Schooten preliminariai sumokėti minėtoms
savidraudos įmonėms 1 EUR, o šių savidraudos įmonių paprašė perskaičiuoti patirtą žalą, kiek ji susijusi su
mokėjimais, atliktais po Karaliaus nutarimo Nr. 143 3 straipsnio įsigaliojimo. Nagrinėdamas kasacinius
skundus dėl minėto sprendimo Kasacinis teismas juos atmetė (12–19 punktai).
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Lygiagrečiai tam teismo procesui, susijusiam su F. Ullens de Schooten atsakomybe, Klinikinių tyrimų
komisija sustabdė laboratorijos BIORIM patvirtinimo galiojimą dvylikai mėnesių, o Visuomenės sveikatos
ministras atmetė dėl minėto sprendimo paduotą administracinį skundą. Vėliau Klinikinės biologijos komisija
pratęsė patvirtinimo galiojimo sustabdymą dar dvylikai mėnesių, o Visuomenės sveikatos ministras atmetė
dėl to naujo sprendimo paduotą administracinį skundą. Nagrinėdama du ieškinius dėl minėtų ministro
įsakymų panaikinimo Belgijos Valstybės Taryba pateikė Konstituciniam Teismui prejudicinį klausimą dėl
Karaliaus nutarimo Nr. 143 3 straipsnio atitikties Konstitucijai. Tuo pat metu nagrinėdama skundą, kurį
pateikė F. Ullens de Schooten, Europos Komisija pateikė Belgijos Karalystei pagrįstą nuomonę, kurioje teigė,
kad Karaliaus nutarimo Nr. 143 3 straipsnis prieštarauja EB 43 straipsniui. Belgijos valstybei iš dalies
pakeitus Karaliaus nutarimo Nr. 143 3 straipsnį, Europos Komisija nusprendė nesiimti tolesnių veiksmų.
Konstitucinis Teismas nusprendė, kad ši prieš pakeitimą buvusios redakcijos nuostata atitiko Konstituciją ir
konstatavo, jog kadangi laboratorijos BIORIM teisiniai santykiai „visiškai priskirtini valstybės narės vidaus
sričiai“, ši laboratorija negali remtis EB 43, 49 ir 56 straipsniais. Taigi Belgijos Valstybės Taryba atmetė
ieškinius (20–29 punktai).
F. Ullens de Schooten kreipėsi į Briuselio pirmosios instancijos teismą su ieškiniu Belgijos valstybei,
kuriuo siekė užtikrinti, pirma, visas Monso apeliacinio teismo nuosprendžio finansines pasekmes, antra,
visas galimų nuosprendžių, priimtų dėl jo BIORIM laboratorijos ar ankstesnio jos valdytojo prašymu,
pasekmes ir, trečia, visas mokesčių bylose dėl jo priimto nuosprendžio pasekmes. Tuo ieškiniu F. Ullens de
Schooten taip pat prašė priteisti iš Belgijos valstybės 500 000 EUR neturtinės žalos, preliminarią
34 500 000 EUR sumą dėl to, kad jis negalėjo eksploatuoti BIORIM laboratorijos, ir preliminarią 1 EUR sumą
už advokato honorarus ir išlaidas. Jeigu Briuselio pirmosios instancijos teismas abejotų dėl Sąjungos teisės
taikymo šioje byloje, F. Ullens de Schooten jo prašė pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą.
Briuselio pirmosios instancijos teismas pripažino ieškinį nepriimtinu, nes baigėsi jo pateikimo terminas.
F. Ullens de Schooten apskundė tokį sprendimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui;
šiam kilo abejonių dėl Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo nagrinėjamu atveju (32–36 punktai).
Dėl Teisingumo Teismo jurisdikcijos
Belgijos vyriausybė tvirtino, kad Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos spręsti dėl šio prašymo
priimti prejudicinį sprendimą, nes pagrindinė byla susijusi su visiškai vidaus situacija, nepriskirtina prie
Sąjungos teisės taikymo srities. Vis dėlto Teisingumo Teismas pažymėjo, kad savo klausimais prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar valstybės deliktinė atsakomybė
už privatiems asmenims dėl Sąjungos teisės pažeidimo tariamai padarytą žalą gali būti ginčijama byloje,
kurios elementai susiję su viena valstybe nare. Valstybės deliktinės atsakomybės už Sąjungos teisės
pažeidimais privatiems asmenims padarytą žalą principas neatsiejamas nuo Sąjungos teisinės sistemos.
Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad nukentėję privatūs asmenys turi teisę į žalos atlyginimą, jei
įvykdytos trys sąlygos: pažeista Sąjungos teisės norma siekiama suteikti jiems teisių, jos pažeidimas yra
pakankamai rimtas ir yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp to pažeidimo ir asmenų patirtos žalos. Tad šis
valstybės deliktinės atsakomybės principas priskirtinas Teisingumo Teismo aiškinimo jurisdikcijai (38, 39, 41,
43 punktai).
Dėl valstybės narės deliktinės atsakomybės už žalą, padarytą dėl ES teisės pažeidimo
Savo antruoju klausimu, kurį Teisingumo Teismas nusprendė nagrinėti pirmiausia, prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti, ar Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip,
kad valstybės narės deliktinės atsakomybės režimas už žalą, padarytą dėl šios teisės pažeidimo, taikytinas
esant privatiems asmenims dėl nurodomo SESV 49, 56 ar 63 straipsniuose numatytos pagrindinės laisvės
pažeidimo nacionalinės teisės aktu, vienodai taikomu šios valstybės ir kitų valstybių narių piliečiams byloje,
kurios visi elementai susiję su šia viena valstybe nare, tariamai padarytai žalai (45 punktas).
Atsakydamas į tokį klausimą Teisingumo Teismas visų pirma dar kartą priminė, kad valstybės deliktinė
atsakomybė už privatiems asmenims dėl Sąjungos teisės pažeidimo padarytą žalą turėtų kilti tik kai tam
tikra Sąjungos teisės nuostata siekiama suteikti teisių šiems privatiems asmenims. Todėl būtina nustatyti, ar
privačiam asmeniui, kurio padėtis tokia pat kaip F. Ullens de Schooten, kyla teisių iš atitinkamų SESV
sutarties nuostatų. Taip pat buvo priminta, kad SESV nuostatos dėl įsisteigimo laisvės, laisvo paslaugų
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teikimo ir laisvo kapitalo judėjimo netaikomos situacijai, jeigu visi jos elementai susiję tik su viena valstybe
nare (46–47 punktai).
Nagrinėjamu atveju visi pagrindinės bylos elementai susiję tik su Belgijos valstybės vidaus situacija:
F. Ullens de Schooten, Belgijos pilietis, kuris valdė klinikinės biologijos laboratoriją, esančią Belgijos
teritorijoje, prašė, kad Belgijos valstybė atlygintų žalą, kurią jis teigia patyręs dėl tariamos Belgijos teisės
akto neatitikties Sąjungos teisei. Dėl fakto, kad Teisingumo Teismas 1987 m. vasario 12 d.
sprendime Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę, 221/85, susijusiame su Komisijos pareikštu
ieškiniu dėl įsipareigojimų neįvykdymo, vertino, kaip Belgijos Karalystė laikėsi vienos iš EEB sutartyje
numatytų pagrindinių laisvių, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad vien tai neturėtų leisti manyti, kad šia
laisve privatus asmuo gali remtis byloje, kaip antai nagrinėjamoje pagrindinėje byloje, kurios visi elementai
susiję su viena valstybe nare. Iš tiesų, nors dėl įsipareigojimų neįvykdymo pareikštas ieškinys reiškia, kad
Teisingumo Teismas turi, patikrinti ar Komisijos ginčijama nacionalinė priemonė bendrąja prasme gali
atgrasyti kitų valstybių narių ūkio subjektus naudotis nagrinėjama laisve, vis dėlto Teisingumo Teismo
užduotis vykstant prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrai yra padėti prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusiam teismui spręsti konkrečią jo nagrinėjamą bylą, o tai suponuoja, kad turi būti
nustatyta, jog ši laisvė taikytina šiam ginčui.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad prašymus priimti prejudicinį sprendimą, susijusius su Sutarčių
nuostatų, kuriose įtvirtintos pagrindinės laisvės, aiškinimu, savo praktikoje jis yra laikęs priimtinais, nors visi
pagrindinės bylos elementai buvo susiję tik su viena valstybe nare, motyvuodamas tuo, kad negalima
atmesti to, kad kitose valstybėse narėse įsisteigę piliečiai buvo ar būtų suinteresuoti pasinaudoti šiomis
laisvėmis tam, kad galėtų vykdyti veiklą valstybės narės, kuri priėmė nagrinėjamus nacionalinės teisės aktus,
teritorijoje, todėl šie teisės aktai, vienodai taikomi tiek tos valstybės piliečiams, tiek kitų valstybių narių
piliečiams, gali daryti poveikį, kuris nėra susijęs tik su šia valstybe nare. Be to, kai prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas į jį kreipiasi vykstant procesui dėl nuostatų, taikytinų ne tik tos
valstybės piliečiams, bet ir kitų valstybių narių piliečiams, panaikinimo, sprendimas, kurį šis teismas priims
Teisingumo Teismui priėmus prejudicinį sprendimą, turės poveikį ir pastariesiems piliečiams, o tai pateisina
jo atsakymą į jam pateiktus klausimus, atsižvelgiant į Sutarties nuostatas, susijusias su pagrindinėmis
laisvėmis, nepaisant to, kad visi pagrindinės bylos elementai susiję tik su viena valstybe nare. Atsižvelgtina ir
į tai, kad SESV 49, 56 ar 63 straipsniuose numatytų pagrindinių laisvių aiškinimas gali būti reikšmingas
byloje, kurioje visi elementai susiję tik su viena valstybe nare, jei nacionalinė teisė įpareigoja prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikusį teismą valstybės narės, kuriai šis teismas priklauso, piliečiams
suteikti tokias pačias teises, kokias pagal Sąjungos teisę turi kitos valstybės narės pilietis, esant tokiai pačiai
situacijai. Taip yra ir tuo atveju, kai, nors pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms Sąjungos teisė tiesiogiai
netaikoma, jos nuostatas leidžia taikyti nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos sprendimų dėl visiškai su
vidaus klausimais susijusių situacijų klausimu laikomasi Sąjungos teisėje įtvirtinto požiūrio (50–53 punktai).
Vis dėlto tokiais išvardintais atvejais Teisingumo Teismas, į kurį kreipėsi nacionalinis teismas esant
situacijai, kai visi elementai susiję tik su viena valstybe nare, negali, šiam teismui nurodžius tik tai, kad
nagrinėjami nacionalinės teisės aktai vienodai taikomi tiek nagrinėjamos valstybės narės, tiek kitų valstybių
narių piliečiams, manyti, kad prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl SESV nuostatų, susijusių su
pagrindinėmis laisvėmis, išaiškinimo jam yra reikalingas nagrinėjamai bylai išspręsti. Iš tiesų konkretūs
elementai, leidžiantys nustatyti ryšį tarp ginčo dalyko ar aplinkybių, kurių visi elementai susiję tik su
nagrinėjama valstybe nare, ir SESV 49, 56 ar 63 straipsnių, turi išplaukti iš prašymo priimti prejudicinį
sprendimą. Todėl, esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, kurios visi elementai susiję
tik su viena valstybe nare, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nurodyti Teisingumo
Teismui, kaip to reikalaujama Teisingumo Teismo procedūros reglamento 94 straipsnyje, kodėl, nepaisant
visiškai vidinio pobūdžio, jo nagrinėjamas ginčas turi sąsają su Sąjungos teisės nuostatomis, susijusiomis su
pagrindinėmis laisvėmis, dėl kurios prašomas prejudicinis išaiškinimas tampa būtinas šiai bylai išnagrinėti
(54–55 punktai).
Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą nematyti, kad pagrindinėje byloje nacionalinė teisė
įpareigoja prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusį teismą leisti Belgijos piliečiui pasinaudoti tomis
pačiomis teisėmis, kuriomis kitos valstybės narės pilietis naudojasi pagal Sąjungos teisę esant tokiai pačiai
situacijai, arba kad šios teisės nuostatos tapo taikytinos pagal Belgijos teisės aktus, kurie sprendimų, priimtų
dėl situacijų, kurių visi elementai susiję tik su Belgijos valstybe, klausimu atitiktų Sąjungos teisėje įtvirtintą
požiūrį. Šiuo atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausė Teisingumo Teismo, ar
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nagrinėjant ieškinį dėl deliktinės atsakomybės, pareikštą valstybei narei dėl tariamo Sąjungos teisės
pažeidimo, šios valstybės narės pilietis gali remtis teisėmis pagal SESV 49, 56 ar 63 straipsnius, nors
nagrinėjamoje byloje nėra jokios sąsajos su šiomis nuostatomis. Tačiau, kadangi pagrindinės bylos
aplinkybės neturi jokių tokio pobūdžio elementų, šios nuostatos, kuriomis siekiama saugoti asmenis,
veiksmingai besinaudojančius pagrindinėmis laisvėmis, negali suteikti teisių F. Ullens de Schooten, todėl
Sąjungos teisė negali būti atitinkamos valstybės narės deliktinės atsakomybės pagrindas (56–57 punktai).
Taip pat Teisingumo Teismas sprendė, kad pirmasis, trečiasis ir ketvirtasis klausimai grindžiami
klaidinga prielaida, kad Sąjungos teisė gali pagrįsti atitinkamos valstybės narės deliktinę atsakomybę byloje,
kaip antai nagrinėjamoje pagrindinėje byloje, todėl į juos nereikia atsakyti.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės deliktinės atsakomybės režimas už žalą,
padarytą dėl šios teisės pažeidimo, netaikytinas esant privatiems asmenims dėl nurodomo SESV 49, 56 ar
63 straipsniuose numatytos pagrindinės laisvės pažeidimo nacionalinės teisės aktu, vienodai taikomu šios
valstybės ir kitų valstybių narių piliečiams, tariamai padarytai žalai, jei, esant situacijai, kurios visi elementai
susiję su viena valstybe nare, nėra jokio ryšio tarp pagrindinės bylos dalyko ar aplinkybių ir šių straipsnių.
Prieiga internete
PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS
2016 m. lapkričio 24 d. nutartis byloje C-137/16 P
Juozas Edvardas Petraitis prieš Europos Komisiją
Savo apeliaciniu skundu Juozas Edvardas Petraitis prašė panaikinti 2015 m. gruodžio 18 d. Europos
Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį Petraitis / Komisija (T-460/15, nepaskelbta Rink., EU:T:2015:1023), kuria
Bendrasis Teismas atmetė J. E. Petraičio ieškinį. Minėtu ieškiniu siekta, pirma, kad būtų konstatuotas
Europos Komisijos neveikimas dėl to, kad ji pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV)
258 straipsnį nepradėjo prieš Lietuvos Respubliką procedūros dėl įsipareigojimų neįvykdymo, ir, antra, kad
Komisija būtų įpareigota imtis šios valstybės narės atžvilgiu būtinų priemonių (1 punktas).
Dėl privataus asmens teisės ginčyti Komisijos atsisakymą pradėti prieš valstybę narę procedūrą dėl
įsipareigojimų neįvykdymo, pareiškiant ieškinį
Teisingumo Teismas priminė, kad apeliaciniame skunde turi būti tiksliai nurodytos sprendimo ar
nutarties, kuriuos prašoma panaikinti, kritikuojamos dalys ir teisiniai argumentai, kuriais konkrečiai
paremtas šis prašymas, o nenurodžius tokios informacijos apeliacinis skundas pripažįstamas nepriimtinu
(šiuo klausimu žr., be kita ko, 2002 m. sausio 8 d. sprendimo Prancūzija prieš Monsanto ir Komisiją,
C-248/99 P, EU:C:2002:1, 68 punktą ir kt.). Apeliacinio skundo dalys, kuriose nepateikta jokių argumentų,
skirtų konkrečiai nustatyti skundžiamoje nutartyje padarytai teisės klaidai, neatitinka šio reikalavimo ir turi
būti atmestos kaip akivaizdžiai nepriimtinos. Kaip akivaizdžiai nepriimtinus taip pat reikia atmesti sunkiai
suprantamus ir neaiškius argumentus, nes jie neleidžia Teisingumo Teismui atlikti jam tenkančios užduoties
ir teisėtumo kontrolės (šiuo klausimu žr. 1999 m. liepos 8 d. sprendimo Hercules Chemicals prieš Komisiją,
C-51/92 P, EU:C:1999:357, 113 punktą ir kt.) (16–18 punktai). Nagrinėjamu atveju didelė apeliacinio skundo
dalis buvo struktūriškai nenuosekli ir joje buvo pateikti tik bendro pobūdžio teiginiai, pagal kuriuos
Bendrasis Teismas tariamai negalėjo išsamiai susipažinti su byla dėl vertimo tarnybų netinkamo darbo, dėl
to nurodyta, jog su tuo susijusius argumentus reikia atmesti kaip akivaizdžiai nepriimtinus (19 punktas).
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad iš nusistovėjusios Teismo praktikos matyti, jog privatūs asmenys
neturi teisės ginčyti Komisijos atsisakymo pradėti prieš valstybę narę procedūrą dėl įsipareigojimų
neįvykdymo, pareikšdami ieškinį dėl panaikinimo (1966 m. kovo 1 d. sprendimo Lütticke ir kt. prieš Komisiją,
48/65, EU:C:1966:8, 39 punktas; 1990 m. gegužės 17 d. sprendimo Sonito ir kt. prieš Komisiją, C-87/89,
EU:C:1990:213, 6 punktas ir kt.) (21 punktas). Dėl apelianto teiginio, kad buvo pažeista jo teisė į veiksmingą
teisminę gynybą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis, pažymėta, kad nors SESV
nuostatų dėl teisės subjektų teisės kreiptis į teismą, atsižvelgiant į veiksmingos teisminės gynybos principą,
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negalima aiškinti siaurai, Komisijos atsisakymas pradėti prieš valstybę narę procedūrą dėl įsipareigojimų
neįvykdymo yra aktas, dėl kurio negalima pareikšti nei ieškinio dėl panaikinimo, nei ieškinio dėl neveikimo.
Taigi Bendrasis Teismas negalėjo netaikyti SESV aiškiai numatytos sąlygos dėl akto, kurį galima ginčyti,
buvimo, kaip tai suprantama pagal SESV 263 ir 265 straipsnius, neperžengdamas pagal SESV Sąjungos
teismams suteiktos kompetencijos ribų (23–24 punktai). Pabrėžta, kad nė pagal vieną bendrąjį Sąjungos
teisės principą, kaip antai gero teisingumo vykdymo principą, nereikalaujama, kad privatus asmuo turėtų
teisę Sąjungos teisme ginčyti Komisijos atsisakymą pagal SESV 258 straipsnį pareikšti ieškinį valstybei narei
(25 p.). Taigi Bendrasis Teismas nepadarė jokios teisės klaidos. J. E. Petraičio argumentas dėl tariamo jo
teisės į veiksmingą teisminę gynybą pažeidimo atmestas kaip akivaizdžiai nepagrįstas (26 punktas).
Bendrasis Teismas teisingai nusprendė atmesti J. E. Petraičio ieškinį dėl neveikimo kaip akivaizdžiai
nepriimtiną net neįteikęs šio ieškinio Komisijai (28 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad priimdamas skundžiamą
nutartį Bendrasis Teismas tinkamai užbaigė bylą, taigi, nereikėjo tęsti ir rašytinės proceso dalies, negalima
teigti, kad Bendrasis Teismas padarė su jo Procedūros reglamento 79 straipsniu, kuriame numatytas
pranešimo paskelbimas, kad būtų galima pateikti pastabas vykstant rašytinei proceso daliai, susijusį
procedūrinį pažeidimą (29 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nutarė:
Atmesti apeliacinį skundą.
Prieiga internete
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