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APLINKA
2015 m. liepos 1 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
byloje Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV prieš Bundesrepublik Deutschland
(C-461/13)
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, (toliau
– ir Direktyva 2000/60) 4 straipsnio 1 dalies a punkto i–iii papunkčių išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas
sprendžiant Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV (Vokietijos aplinkos ir gamtos apsaugos
federacija) ir Bundesrepublik Deutschland ginčą dėl įvairių Vėzerio upės dalių, esančių Šiaurės Vokietijoje,
gilinimo projekto, kuriuo siekiama sudaryti galimybę didesniems konteinervežiams įplaukti į Vokietijoje
esančius Brėmerhafeno, Brakės ir Brėmeno uostus (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2011 m. liepos 15 d. sprendimu patvirtinti planą (toliau –
sprendimas patvirtinti planą) federalinė administracinė institucija Šiaurės vakarų vandenų ir laivybos
direkcija (Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest) patvirtino tris projektus dėl Vėzerio upės, kuri yra
federalinis vandens kelias, plėtros (16 punktas). Siekiant įgyvendinti šiuos projektus, laivakeliuose turi būti
iškastas minėtos upės dugnas. Pirmą kartą iškasus iki gylio, numatyto pagal plėtros projektą, vėliau, norint jį
palaikyti, reikės kasti reguliariai. Numatyta, kad iš šios upės iškastos žemės (pirminio ir palaikomojo kasimo)
iš esmės turi būti išverčiamos jau anksčiau tam tikslui naudotose vietose išoriniame ir žemutiniame
Vėzeryje (20 punktas). Be tiesioginių kasimo ir išvertimo pasekmių, kaip nurodo prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas, nagrinėjami projektai atitinkamoms upės atkarpoms taip pat turi hidrologinių
ir morfologinių pasekmių. Visų pirma, padidės upės tėkmės greitis tiek per atoslūgį, tiek per potvynį,
padidės potvynio vandens lygis, sumažės atoslūgio vandens lygis, kai kuriose Žemutinio Vėzerio dalyse
padidės druskos kiekis, o apysūrio vandens riba žemutiniame Vėzeryje pasislinks upe aukštyn, be to, už
laivakelio ribų sustiprės upės vagos dumblėjimo procesai (21 punktas). Šiaurės vakarų vandenų ir laivybos
direkcija sprendime patvirtinti planą išnagrinėjo minėtų projektų atitiktį Direktyvoje 2000/60 numatytam
tikslui išvengti vandens telkinių būklės prastėjimo. Ši institucija padarė išvadą, kad pakrančių vandenys
neturėtų prastėti, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą (23 punktas). Tačiau ji nusprendė, kad dabartinė
Vėzerio vandens telkinių būklė dėl nagrinėjamų plėtros projektų poveikio pasikeis į neigiamą pusę, tačiau
būklės klasė pagal Direktyvos 2000/60 V priedą nekis (24 punktas). Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland eV ginčija sprendimą patvirtinti planą (26 punktas).
Tokiomis aplinkybėmis Bundesverwaltungsgericht (Federalinis vyriausiasis administracinis teismas)
nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.
Dėl leidimo projektui plėsti vandens kelią išdavimo, esant atitinkamo vandens telkinio būklės
suprastėjimo tikimybei
Pirmuoju ir ketvirtuoju klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
klausė, ar Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalies a punkto i–iii papunkčiai aiškintini taip, kad valstybės
narės – su sąlyga, kad nesuteikta išimtis, – privalo neišduoti projekto leidimo, kai dėl to projekto gali
suprastėti paviršinio vandens telkinio būklė arba jeigu kyla grėsmė, kad dėl jo šioje direktyvoje nustatytu
laiko momentu nebus pasiekta gera paviršinio vandens būklė arba geras tokio vandens ekologinis
potencialas ir gera cheminė būklė (29 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, jog galutinis Direktyvos 2000/60 tikslas – koordinuotais veiksmais iki
2015 m. pasiekti viso Sąjungos paviršinio vandens „gerą būklę“ (37 punktas). Direktyvos 2000/60
4 straipsnio 1 dalyje nustatyti du atskiri, nors ir neatsiejamai susiję, tikslai. Pirma, remiantis
Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčiu, valstybės narės įgyvendina būtinas
priemones, kad neprastėtų visų paviršinio vandens telkinių būklė (pareiga neleisti prastėti). Antra, remiantis
šio 4 straipsnio 1 dalies a punkto ii ir iii papunkčiais, valstybės narės apsaugo, gerina ir atnaujina visus
paviršinio vandens telkinius, kad gera būklė būtų pasiekta ne vėliau kaip 2015 m. pabaigoje (pareiga
pagerinti) (39 punktas). Tiek pareiga pagerinti, tiek pareiga neleisti prastėti vandens telkinių būklei siekiama
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įgyvendinti Sąjungos teisės aktų leidėjo nustatytus kokybinius tikslus – išsaugoti arba atkurti gerą paviršinio
vandens būklę, gerą ekologinį potencialą ir gerą cheminę būklę (41 punktas).Teisingumo Teismas aiškino,
kad Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalies a punktas neapsiriboja vien tikslų planuoti upių baseinų
valdymą paskelbimu vartojant programinę formuluotę, bet turi ir įpareigojamąjį poveikį kiekvienu šioje
direktyvoje numatytos procedūros etapu, kai tik nustatoma atitinkamo vandens telkinio ekologinė būklė
(43 punktas).
Sprendime taip pat pažymėta, jog Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 7 dalyje numatyta išimčių sistema
(44 punktas). Minėtoje sistemoje yra kelios kategorijos. Visų pirma, remiantis 4 straipsnio 7 dalimi,
„[v]alstybės narės nepažeidžia šios direktyvos, kai <...> paviršinio vandens ar požeminio vandens telkinio
būklei prastėti nesutrukdoma dėl naujų paviršinio vandens telkinio fizinių charakteristikų pakeitimų ar
požeminių telkinių vandens lygio pokyčių“ (45 punktas). Vis dėlto ši išimtis taikytina, tik jei buvo imtasi visų
praktinių priemonių atitinkamo vandens telkinio būklei daromam neigiamam poveikiui sušvelninti, o
priemonių programos ir valdymo planai buvo atitinkamai pritaikyti (46 punktas). Šiuo klausimu pabrėžta,
kad Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 7 dalyje numatytų išimčių kategorijų struktūra leidžia manyti, jog šios
direktyvos 4 straipsnyje ne tik įtvirtintos principinės pareigos, bet jis susijęs ir su konkrečiais projektais (47
punktas). Šiems projektams taikoma Direktyvos 2000/60 4 straipsnyje nurodyta pareiga neleisti prastėti
vandens telkinių būklei. Tačiau minėtiems projektams gali būti išduotas leidimas, taikant minėtame
4 straipsnyje įtvirtintą išimčių sistemą (48 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad – su sąlyga, kad nesuteikta išimtis, – turi būti išvengta bet kokio
vandens telkinių būklės prastėjimo, neatsižvelgiant į planavimą toliau į ateitį, numatytą valdymo planuose ir
priemonių programose. Pareiga neleisti prastėti vandens telkinių būklei lieka privaloma kiekvienu
Direktyvos 2000/60 įgyvendinimo etapu ir taikoma bet kuriai paviršinio vandens telkinio, kuriam buvo ar
turėjo būti patvirtintas valdymo planas, rūšiai ir būklei. Todėl atitinkama valstybė narė turi neišduoti
projekto leidimo, jeigu dėl to projekto gali suprastėti atitinkamo vandens telkinio būklė arba nebūtų
pasiekta gera paviršinių vandens telkinių būklė, nebent manytų, kad minėtam projektui taikoma viena iš
Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 7 dalyje numatytų išimčių (50 punktas).
Dėl paviršinio vandens telkinio „būklės prastėjimo“ sąvokos aiškinimo
Antruoju ir trečiuoju klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
klausė, ar Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje vartojama paviršinio vandens
telkinio „būklės prastėjimo“ sąvoka aiškintina taip, kad ji apima tik pokyčius, kurie lemia šio vandens
telkinio priskyrimą prie žemesnės klasės pagal šios direktyvos V priedą (būklės klasių teorija). Jeigu
atsakymas būtų neigiamas, t. y. jeigu ši sąvoka apima bet kokius aptariamo vandens telkinio pokyčius
(status quo teorija), prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausė, kokie yra kriterijai,
leidžiantys daryti išvadą apie paviršinio vandens telkinio būklės prastėjimą (52 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad paviršinio vandens telkinio „būklės prastėjimo“ sąvoka
Direktyvoje 2000/60 neapibrėžta (53 punktas). Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalies a punkto
i papunkčio tekstas patvirtina aiškinimą, kad paviršinio vandens telkinio „būklės prastėjimo“ sąvoka apima ir
prastėjimą, kuris nelemia šio vandens telkinio priskyrimo prie žemesnės klasės. Šioje nuostatoje aiškiai
nurodyta, kad reikia išvengti visų paviršinio vandens telkinių būklės prastėjimo. Remiantis minėtos
direktyvos 2 straipsnio 17 punkte pateikta apibrėžtimi, paviršinio vandens būklė – tai bendras paviršinio
vandens telkinio būklės apibūdinimas, kurį nulemia arba jo ekologinė, arba cheminė būklė, nelygu, kuri iš jų
blogesnė (55 punktas).
Sprendime pažymėta, jog ekologinės kokybės santykių rengimo etape valstybės narės kiekvienos
paviršinio vandens kategorijos ekologinės kokybės santykius padalija į penkias klases pagal biologinės
kokybės elementų ribinę vertę, kuri žymi šių skirtingų klasių (labai gera, gera, vidutiniška ir bloga) ribą (57
punktas). Remiantis Direktyvos 2000/60 V priedo 1.4.2 punkto i papunkčiu, paviršinio vandens kategorijų
atveju vandens telkinys priskiriamas prie žemesnės klasės, kai vieno iš kokybės elementų santykis tampa
mažesnis už lygį, kurį atitinka dabartinė klasė. Ši vadinamoji „one out all out“ taisyklė susijusi su „paviršinio
vandens būklės“ apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 2 straipsnio 17 punkte; ši būklė turi būti nustatoma
atsižvelgiant į blogiausią vandens ekologinės ir cheminės būklės kriterijų (59 punktas).
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Kalbant apie kriterijus, leidžiančius daryti išvadą apie vandens telkinio būklės prastėjimą, priminta,
kad iš Direktyvos 2000/60 4 straipsnio, visų pirma jo 6 ir 7 dalių, bendros struktūros matyti, kad vandens
telkinio būklės suprastėjimas, net laikinas, leidžiamas tik taikant griežtas sąlygas. Tai reiškia, kad riba, kurią
peržengus konstatuojamas pareigos išvengti vandens telkinio būklės prastėjimo pažeidimas, turi būti žema
(67 punktas).
Konstatuota, kad paviršinio vandens telkinio „būklės prastėjimas“, kaip jis suprantamas pagal
Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį, yra tuomet, kai bent vieno iš kokybės
elementų būklė, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos V priedą, suprastėja viena klase, net jei šis
suprastėjimas bendrai nepasireiškia tuo, kad paviršinio vandens telkinys priskiriamas prie žemesnės klasės.
Tačiau jeigu atitinkamas kokybės elementas, kaip jis suprantamas pagal šį priedą, jau priskirtas prie
žemiausios klasės, bet koks šio elemento suprastėjimas yra paviršinio vandens telkinio „būklės prastėjimas“,
kaip tai suprantama pagal šio 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį (69 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 4 straipsnio 1 dalies a punkto i–iii papunkčiai aiškintini taip, kad
valstybės narės – su sąlyga, kad nesuteikta išimtis, – privalo neišduoti konkretaus projekto leidimo, kai dėl
to projekto gali suprastėti paviršinio vandens telkinio būklė arba jeigu kyla grėsmė, kad dėl jo šioje
direktyvoje nustatytu laiko momentu nebus pasiekta gera paviršinio vandens būklė arba geras tokio
vandens ekologinis potencialas ir gera cheminė būklė.
2. Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje vartojama paviršinio vandens
telkinio „būklės prastėjimo“ sąvoka aiškintina taip, kad prastėjimas yra tuomet, kai bent vieno iš kokybės
elementų būklė, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos V priedą, suprastėja viena klase, net jei šis
suprastėjimas bendrai nepasireiškia tuo, kad paviršinio vandens telkinys priskiriamas prie žemesnės klasės.
Tačiau jeigu atitinkamas kokybės elementas, kaip jis suprantamas pagal šį priedą, jau priskirtas prie
žemiausios klasės, bet koks šio elemento suprastėjimas yra paviršinio vandens telkinio „būklės prastėjimas“,
kaip tai suprantama pagal šio 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.
Prieiga internete
2015 m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas
byloje Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH prieš Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
(C-369/14)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas, pirma, dėl 2003 m. sausio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekų
(toliau – ir Direktyva 2002/96) 2 straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio a punkto, taip pat IA ir IB priedų
išaiškinimo ir, antra, dėl 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl
elektros ir elektroninės įrangos atliekų (toliau – Direktyva 2012/19) 2 straipsnio 1 dalies a punkto ir 3 dalies
b punkto, 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, taip pat I ir II priedų išaiškinimo. Šis prašymas buvo pateiktas
nagrinėjant Sommer Antriebs - und Funktechnik GmbH (toliau – Sommer) ir Rademacher Geräte-Elektronik
GmbH & Co. Kg (toliau – Rademacher) ginčą dėl pastarosios neįsiregistravimo į Stiftung elektro-altgeräte
register (Vokietijos nacionalinis elektros įrangos atliekų tvarkymo registras, toliau – Stiftung ear) kaip
elektros ir elektroninės įrangos gamintoja (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: pagal Įstatymo dėl elektros ir elektroninės įrangos
pateikimo į rinką, išėmimo iš rinkos ir aplinkai nekenksmingo [atliekų] šalinimo (toliau – ElektroG)
6 straipsnio 2 dalį Sommer, kuri gamina garažo vartų automatikas ir kitus produktus, yra įregistruota
Stiftung ear kaip EEĮ gamintoja (22 punktas). Rademacher taip pat gamina garažo vartų automatikas. Šioms
automatikoms tinkamai veikti reikalinga apytiksliai nuo 220 V iki 240 V elektros įtampa, jos skirtos būti
įmontuotos kartu su garažo vartais į pastato įrangą ir bet kuriuo momentu gali būti išmontuotos, naujai
sumontuotos ir (arba) papildomai įmontuotos į minėtą įrangą (toliau – nagrinėjamos automatikos).
Rademacher nėra registruota Stiftung ear kaip EEĮ gamintoja (23 punktas). 2013 m. liepos mėn. Landgericht
Köln (Kelno apygardos teismas) Sommer pareiškė Rademacher ieškinį dėl nesąžiningos konkurencijos, nes
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pastaroji kaip EEĮ gamintoja nebuvo įsiregistravusi į Stiftung ear (24 punktas). Sommer nurodė, kad
nagrinėjamos automatikos yra ne „stambūs stacionarūs pramoniniai prietaisai“, o „elektriniai ir
elektroniniai įrankiai“, kaip tai suprantama pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6 punktą. Sommer
manymu, minėtos automatikos atlieka joms būdingą funkciją ir nėra kitos įrangos, kuri nepatenka į ElektroG
taikymo sritį, dalis (25 punktas). Rademacher ginčijo šią poziciją. Ji tvirtino, kad nagrinėjamos automatikos
nėra „įrankiai“, kaip jie suprantami pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6 punktą. Rademacher mano, kad
bet kuriuo atveju nagrinėjamos automatikos neatlieka savarankiškos funkcijos ir yra pagrindinių produktų
komponentai, kurie nepatenka į ElektroG taikymo sritį (26 punktas).
Tokiomis aplinkybėmis Landgericht Köln nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo
Teismui prejudicinius klausimus.
Dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų sąvokos aiškinimo
Savo klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausė, ar
Direktyvos 2002/96 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio a punktas, taip pat IA priedo 6 punktas ir IB priedo
6 punktas, viena vertus, ir Direktyvos 2012/19 2 straipsnio 1 dalies a punktas ir 3 dalies b punktas,
3 straipsnio 1 dalies a ir b punktai, I priedo 6 punktas ir II priedo 6 punktas, kita vertus, turi būti aiškinami
taip, kad tokios garažo vartų automatikos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kurios maitinamos
apytiksliai nuo 220 V iki 240 V elektros įtampa, kurios skirtos būti įmontuotos kartu su (garažo) vartais į
pastato įrangą ir kurios gali būti bet kuriuo momentu išmontuotos, naujai sumontuotos ir / arba
patobulintos, patenka atitinkamai į Direktyvos 2002/96 ir Direktyvos 2012/19 pereinamuoju laikotarpiu,
nustatytu pastarosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a punkte, taikymo sritį (36 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, jog iš Direktyvos 2002/96 2 straipsnio išplaukia, kad į šios direktyvos
taikymo sritį patenka produktai, kurie atitinka tris kumuliacines sąlygas, t. y. pirma – jie turi būti EEĮ, antra –
turi būti priskirti šios direktyvos IA priede nurodytoms kategorijoms ir, trečia – jie negali būti kitos rūšies
įrangos, kuriai minėta direktyva nėra taikoma ir kuri nėra tokia įranga, dalis. Tos pačios sąlygos iš esmės
pakartotos Direktyvos 2012/19 2 straipsnio 1 dalyje, siejant ją kartu su to paties straipsnio 3 dalimi, iš kurios
matyti, kad Direktyva 2012/19 pereinamuoju laikotarpiu taikoma šios direktyvos I priede nurodytoms
kategorijoms priskiriamai ir 2 straipsnio 3 dalyje nenurodytai EEĮ (37 punktas).
Kiek tai susiję pirmiausia su šio sprendimo ankstesniame punkte minėta pirmąja sąlyga, pažymėta,
kad Direktyvos 2002/96 3 straipsnio a punkte ir Direktyvos 2012/19 3 straipsnio 1 dalies a punkte „EEĮ“
sąvoka apibrėžiama beveik vienodai, t. y. kaip įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga elektros srovė arba
elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, ir skirta
naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1500 V įtampa esant
nuolatinei srovei. Direktyvos 2002/96 3 straipsnio a punkte prie šios apibrėžties pridėtas reikalavimas, kad
įranga priklausytų pastarosios direktyvos IA priede nurodytoms kategorijoms (38 punktas). Nagrinėjamoms
automatikoms tinkamai veikti reikalinga apytiksliai nuo 220 V iki 240 V elektros įtampa, t. y. ne didesnė kaip
1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir ne didesnė kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei. Todėl šios
automatikos gali būti EEĮ, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2002/96, ir yra EEĮ pagal Direktyvą 2012/19
(39 punktas).
Dėl antrosios sąlygos prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas norėjo išsiaiškinti, ar
nagrinėjamos automatikos priskiriamos „elektriniams ir elektroniniams įrankiams (išskyrus stambius
stacionarius pramoninius prietaisus)“, nurodytiems Direktyvos 2002/96 IA priedo 6 punkte „ir / arba“
Direktyvos 2012/19 I priedo 6 punkte, kuris suformuluotas lygiai taip pat (40 punktas). Teisingumo Teismas
pažymėjo, jog nesant „įrankių“ sąvokos apibrėžties šiose direktyvose, siekiant ją apibrėžti reikia remtis šios
sąvokos bendra ir visuotinai pripažįstama prasme. Šia sąvoka paprastai apibrėžiamas bet kuris daiktas,
skirtas tam tikrai operacijai arba tam tikram darbui atlikti (46 punktas). Kadangi tiek, kiek nagrinėjamos
automatikos maitinamos elektra, jomis galima, kaip nurodyta prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikusio teismo pateiktoje informacijoje, pakelti ir valdyti garažo vartus, šios automatikos yra elektriniai
ar elektroniniai įrankiai, kaip tai suprantama pagal minėtas direktyvas (47 punktas).
Galiausiai dėl trečiosios sąlygos prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausė, ar vis
dėlto turi būti laikoma, kad nagrinėjamos automatikos yra kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma
Direktyva 2002/96, dalis, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalį, „ir / arba“ kad tokios
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automatikos priklauso įrangai, kuri specialiai suprojektuota ir sumontuota kaip kitos rūšies įrangos, kuriai
taikoma Direktyvos 2012/19 išimtis ar netaikoma ši direktyva, dalis, ir kuri gali veikti tik kaip tos įrangos
dalis, kaip apibrėžta pastarosios direktyvos 2 straipsnio 3 dalies b punkte (51 punktas). Šiuo klausimu
pažymėta, kad pagal Direktyvos 2002/96 1 straipsnį šia direktyva siekiama užkirsti kelią EEĮ atliekoms, taip
pat siekiama pakartotinai naudoti, perdirbti ir kitaip utilizuoti tokias atliekas, kad būtų sumažintos šalinamų
atliekų apimtys, be to, siekiama gerinti visų ūkio subjektų, dalyvaujančių bet kuriame EEĮ naudojimo etape,
aplinkosaugos veiklą. Pagal Direktyvos 2002/96 10, 15 ir 16 konstatuojamąsias dalis šia direktyva siekiama
apimti visą vartotojų naudojamą ir profesionaliam naudojimui skirtą EEĮ ir pasiekti aukštą EEĮ atliekų
surinkimo lygį siekiant užtikrinti užsibrėžtą žmonių sveikatos ir gamtos apsaugos lygį. Be to, iš
Direktyvos 2012/19 6, 9, 14 ir 15 konstatuojamųjų dalių matyti, kad pastarąja direktyva siekiama iš esmės
tų pačių tikslų (52 punktas). Atsižvelgus į šiuos tikslus, konstatuota, jog šių direktyvų taikymo išimtys,
numatytos atitinkamai Direktyvos 2002/96 2 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2012/19 2 straipsnio 3 dalies
b punkte, turi būti aiškinamos siaurai (53 punktas). Daryta išvada, kad tokios garažo vartų automatikos, kaip
nagrinėjamos pagrindinėje byloje, negali būti priskirtos Direktyvos 2002/96 2 straipsnio 1 dalyje ir
Direktyvos 2012/19 2 straipsnio 3 dalies b punkte numatytoms išimtims (58 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų) 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio a punktas, taip pat IA priedo
6 punktas ir IB priedo 6 punktas, viena vertus, ir 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų) 2 straipsnio 1 dalies
a punktas ir 3 dalies b punktas, 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktai, I priedo 6 punktas ir II priedo 6 punktas,
kita vertus, turi būti aiškinami taip, kad tokios garažo vartų automatikos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje
byloje, kurios maitinamos apytiksliai nuo 220 V iki 240 V elektros įtampa, kurios skirtos būti įmontuotos
kartu su garažo vartais į pastato įrangą ir kurios gali būti bet kuriuo momentu išmontuotos, naujai
sumontuotos ir / arba patobulintos, patenka atitinkamai į Direktyvos 2002/96/EB ir Direktyvos 2012/19/ES
pereinamuoju laikotarpiu, nustatytu pastarosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a punkte, taikymo sritis.
Prieiga internete
UŽSIENIEČIŲ TEISINĖ PADĖTIS
2015 m. liepos 16 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
Kuldip Singh ir kiti prieš Minister for Justice and Equality
(C-218/14)
Ši byla susijusi su trimis trečiųjų šalių piliečiais, kurie dėl santuokos su Airijoje gyvenančiomis ir
dirbančiomis Europos Sąjungos pilietėmis įgijo teisę gyventi šioje valstybėje narėje laikotarpiui nuo trijų
mėnesių iki penkerių metų pagal Direktyvos 2004/381 7 straipsnio 2 dalį, kaip Sąjungos pilietes priimančioje
valstybėje narėje lydintys ar prie jų prisijungę sutuoktiniai. Trijose pagrindinėse bylose nustatyta, kad šiam
laikotarpiui nesibaigus sutuoktinės Sąjungos pilietės išvyko iš Airijos teritorijos, kad įsikurtų kitoje valstybėje
narėje, o sutuoktiniai trečiųjų šalių piliečiai pasiliko Airijoje. Taip pat nustatyta, kad praėjus tam tikram
laikui po išvykimo sutuoktinės Sąjungos pilietės pateikė prašymus nutraukti santuoką ir dėl šių prašymų
teismai priėmė sprendimus nutraukti Sąjungos piliečių ir atitinkamų trečiųjų šalių piliečių santuoką (45–47
punktai).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos
2004/38 13 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad trečiosios šalies pilietis, nutraukęs santuoką su Sąjungos
piliete, kai iki teismo proceso dėl santuokos nutraukimo pradžios santuoka truko ne trumpiau kaip trejus
1

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir
panaikinanti 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
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metus, įskaitant bent vienus metus priimančiojoje valstybėje narėje, gali išsaugoti teisę gyventi šioje
valstybėje narėje šios nuostatos pagrindu, jeigu iki santuokos nutraukimo sutuoktinė Sąjungos pilietė išvyko
iš šios valstybės narės (48 punktas).
Dėl trečiosios šalies piliečio teisės gyventi priimančiojoje valstybėje narėje (ne)išsaugojimo
Sąjungos pilietei (sutuoktinei) išvykus iš jos ir vėliau nutraukus santuoką
Dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie yra Sąjungos piliečių šeimos nariai, teisės gyventi priimančiojoje
valstybėje narėje ESTT pirmiausia priminė, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką pagal
Direktyvą 2004/38 trečiųjų šalių piliečiams suteikiamos teisės yra ne savarankiškos, o išvestinės, įgyjamos
Sąjungos piliečiams įgyvendinant judėjimo laisvę. Tokių išvestinių teisių tikslas ir pateisinimas grindžiami
tuo, kad atsisakius pripažinti tokias teises gali būti pažeista Sąjungos piliečių judėjimo laisvė ir jie gali būti
atgrasyti nuo naudojimosi savo teise atvykti į priimančiąją valstybę narę ir joje apsigyventi (šiuo klausimu žr.
Sprendimo O. ir B., C-456/12, EU:C:2014:135, 36 ir 45 punktus ir juose nurodytą teismų praktiką) (50
punktas).
Direktyvos 2004/38 7 straipsnyje, susijusiame su teise gyventi valstybėje ilgiau kaip tris mėnesius,
taip pat reikalaujama, jog Sąjungos piliečio šeimos nariai, neturintys valstybės narės pilietybės, jį „lydėtų“ ar
prie jo „prisijungtų“ priimančiojoje valstybėje narėje, kad galėtų pasinaudoti teise apsigyventi joje
(Sprendimo Metock ir kt., C-127/08, EU:C:2008:449, 86 punktas). Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti,
kad sąlygą, pagal kurią trečiosios šalies pilietis turi lydėti Sąjungos pilietį ar prie jo prisijungti, reikia suprasti
taip, kad joje numatoma ne sutuoktinių pareiga gyventi kartu, bet judviejų pareiga gyventi valstybėje
narėje, kurioje Sąjungos pilietybę turintis sutuoktinis įgyvendina savo teisę laisvai judėti (šiuo klausimu žr.
Sprendimo Ogieriakhi, C-244/13, EU:C:2014:2068, 39 punktą). Taigi Sąjungos piliečio šeimos nariai, kurie
yra trečiųjų šalių piliečiai, gali remtis Direktyvoje 2004/38 numatyta teise gyventi tik priimančiojoje
valstybėje narėje, kurioje gyvena Sąjungos pilietis, bet ne kitoje valstybėje narėje (šiuo klausimu žr.
Sprendimo Iida, C-40/11, EU:C:2012:691, 63 ir 64 punktus) (53–55 punktai).
Taigi Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad kai Sąjungos pilietis, kurio padėtis prilygsta ieškovų
pagrindinėse bylose sutuoktinių padėčiai, išvyksta iš priimančiosios valstybės narės ir įsikuria kitoje
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, šio Sąjungos piliečio sutuoktinis, turintis trečiosios šalies pilietybę,
nebetenkina reikalavimų, taikomų norint turėti teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje pagal
Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 2 dalį. Toliau Teisingumo Teismas nagrinėjo, ar šis sutuoktinis gali remtis
teise gyventi toje valstybėje pagal Direktyvos 2004/38 13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą, kai
Sąjungos piliečiui išvykus santuoka buvo nutraukta, ir kokiomis sąlygomis (58 punktas).
Pagal Direktyvos 2004/38 13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą santuokos nutraukimas
neturi įtakos Sąjungos piliečio šeimos narių, kurie nėra valstybės narės piliečiai, teisei gyventi šalyje, jei „iki
skyrybų <...> proceso pradžios santuoka <...> truko ne trumpiau kaip trejus metus, įskaitant vienus metus
priimančiojoje valstybėje narėje“ (59 punktas).
Šioje nuostatoje esanti nuoroda į „priimančiąją valstybę narę“, kuri apibrėžiama nurodant, pirma,
Direktyvos 2004/38 2 straipsnio 3 punkte Sąjungos piliečio naudojimąsi laisvo judėjimo ir gyvenimo teise ir,
antra, „skyrybų proceso pradžią“, neišvengiamai reiškia, kad Sąjungos piliečio sutuoktinio, turinčio
trečiosios šalies pilietybę, teisė gyventi valstybėje narėje skyrybų proceso pradžioje, remiantis Direktyvos
2004/38 13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktu, gali būti išsaugota, tik jeigu valstybė narė,
kurioje gyvena Sąjungos pilietis, yra „priimančioji valstybė narė“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos
2004/38 2 straipsnio 3 punktą (61 punktas).
Tačiau taip nėra, jeigu iki tokio proceso pradžios Sąjungos pilietis išvyksta iš valstybės narės, kurioje
gyvena jo sutuoktinis, kad įsikurtų kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje. Iš tiesų, tokiu atveju
trečiosios šalies piliečio išvestinė teisė gyventi valstybėje narėje, remiantis Direktyvos 2004/38 7 straipsnio
2 dalimi, pasibaigia išvykus Sąjungos piliečiui, todėl nebegali būti išsaugota remiantis šios direktyvos 13
straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktu (62 punktas).
Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėse bylose,
Sąjungos pilietei išvykus, priimančiojoje valstybėje narėje likęs sutuoktinis trečiosios šalies pilietis jau
prarado teisę joje gyventi. Taigi dėl vėliau pateikto prašymo nutraukti santuoką ši teisė negali būti atkurta,
nes Direktyvos 2004/38 13 straipsnyje nurodytas tik esamos teisės gyventi „išlikimas“ (67 punktas).
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ESTT pažymėjo, kad tai nereiškia, jog pagal nacionalinę teisę, kuri gali suteikti didesnę apsaugą,
tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėse bylose, trečiosios šalies piliečiui, kaip nagrinėjamu
atveju, negali būti leista toliau gyventi atitinkamoje valstybėje narėje (šiuo klausimu žr. Sprendimo Melloni,
C-399/11, EU:C:2013:107, 60 punktą) (68 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2004/38/EB 13 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad trečiosios šalies pilietis (-ė),
nutraukęs (-usi) santuoką su Sąjungos piliečiu (-e), kai iki teismo proceso dėl santuokos nutraukimo pradžios
santuoka truko ne trumpiau kaip trejus metus, įskaitant bent vienus metus priimančiojoje valstybėje narėje,
negali išsaugoti teisės gyventi šioje valstybėje narėje šios nuostatos pagrindu, jeigu iki teismo proceso dėl
santuokos nutraukimo Sąjungos pilietybę turintis (-i) sutuoktinis (-ė) išvyko iš šios valstybės narės.
Prieiga internete
SOCIALINĖ POLITIKA
2015 m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas
byloje Konstantinos Maïstrellis prieš Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
(C-222/14)
Graikijos nacionalinė teisė (Valstybės tarnautojų įstatymo 53 str. 3 d.) nustatė, kad „<…> jeigu
valstybės tarnautojo sutuoktinė nedirba arba nevykdo jokios profesinės veiklos, sutuoktinis neturi teisės į
2 dalyje nurodytas lengvatas [prie kurių priskiriama ir teisė gauti apmokamas vaiko priežiūros atostogas],
išskyrus atvejus, kai sutuoktinė laikoma negalinčia prižiūrėti vaiko dėl antrosios instancijos sveikatos
priežiūros komisijos, kompetentingos priimti sprendimus dėl valstybės tarnautojo, pripažintos sunkios ligos
ar neįgalumo.“ (15 punktas)
Graikijos teisėjas K. Maïstrellis 2010 m. gruodžio 7 d. Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai
Anthropinon Dikaiomaton (Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministrui) pateikė prašymą suteikti jam
devynių mėnesių apmokamas vaiko priežiūros atostogas, kad galėtų prižiūrėti gimusį savo vaiką, tačiau
prašymas buvo atmestas remiantis minėta nuostata, kadangi jo sutuoktinė buvo bedarbė (19 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį prašymą pateikusiam teismui kilo klausimas, ar nurodyta Valstybės tarnautojų
įstatymo nuostata atitinka direktyvas 96/342 ir 2006/543 (22 punktas).
Dėl valstybės tarnautojo, kurio sutuoktinė nedirba, teisės gauti vaiko priežiūros atostogas
Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad Direktyva 96/34 ir Bendrasis susitarimas4 gali būti
taikomi valstybės tarnautojams (29 punktas). Atsižvelgdamas į Bendrojo susitarimo 2 straipsnio 1 ir 2 dalis,
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad individualiai kiekvienas iš tėvų turi teisę į minimalios trijų mėnesių
trukmės vaiko priežiūros atostogas (31–33 punktas) ir ši kiekvieno iš tėvų teisė į vaiko priežiūros atostogas –
tai vienas iš Bendrojo susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų minimalių reikalavimų (34 punktas).
Bendrojo susitarimo 2 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vaiko priežiūros atostogų suteikimo sąlygos ir
detalios naudojimosi jomis taisyklės valstybėje narėje nustatomos teisės aktais ir (arba) kolektyvinėje
sutartyje, laikantis šiame susitarime nustatytų minimalių reikalavimų. Šioje nuostatoje tai pat nustatytos
vaiko priežiūros atostogų suteikimo sąlygos ir detalios naudojimosi jomis taisyklės, kurias, be kita ko, gali
priimti valstybės narės ir (arba) socialiniai partneriai (35 punktas). Tačiau šiose sąlygose ir taisyklėse visiškai
nenumatyta, kad vienam iš tėvų galima nesuteikti vaiko priežiūros atostogų, be kita ko, dėl jo sutuoktinio
2

1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 96/34/EB dėl bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto tarp UNICE,
CEEP ir ETUC, iš dalies pakeista 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/75/EB
3
2006 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūriu į
moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo
4
Bendrasis susitarimas dėl tėvystės atostogų, sudarytas 1995 m. gruodžio 14 d. tarp bendrų skirtingų pramonės šakų
organizacijų, t. y. Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja
valstybės, centro (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ERUC), ir pridėtas prie Direktyvos 96/34
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profesinės padėties (36 punktas). Šį pažodinį Bendrojo susitarimo 1 ir 2 straipsnių aiškinimą patvirtina jo
tikslai ir kontekstas (37 punktas). Bendruoju susitarimu (1 str. 1 d.) siekiama, kad būtų lengviau suderinti
dirbančių tėvų pareigas su profesinėmis pareigomis (38 punktas). Siekiant būtent šio tikslo, teisė į vaiko
priežiūros atostogas įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 33 straipsnio 2 dalyje kaip viena
iš pagrindinių socialinių teisių, išvardytų šios Chartijos IV antraštinėje dalyje „Solidarumas“ (39 punktas).
Atitinkamai Bendrojo susitarimo bendrųjų nuostatų 7 ir 8 punktuose nurodyta, kad šeimos politiką reikėtų
vertinti atsižvelgiant į „moterų skatinimą dirbti“ ir vyrų skatinimą „vienodai dalytis pareigomis šeimai“, be
kita ko, pasinaudojant vaiko priežiūros atostogomis (40 punktas). Todėl iš Bendrojo susitarimo formuluotės,
tikslų ir konteksto matyti, kad kiekvienas iš tėvų turi teisę į vaiko priežiūros atostogas, o tai reiškia, kad
valstybės narės negali priimti nuostatos, pagal kurią valstybės tarnautojas tėvas neturi teisės į tokias
atostogas, jeigu jo sutuoktinė nedirba arba nevykdo jokios profesinės veiklos (41 punktas).
Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad Valstybės tarnautojų įstatymo 53 straipsnio 3 dalies trečioje
pastraipoje nustatyta, kad valstybės tarnautojas tėvas neturi teisės į vaiko priežiūros atostogas, jeigu jo
sutuoktinė nedirba ir nevykdo jokios profesinės veiklos, išskyrus atvejus, kai ji laikoma negalinčia prižiūrėti
vaiko dėl sunkios ligos ar neįgalumo, tačiau šioje nuostatoje nenumatyta, kad tokios teisės dėl atitinkamos
sutuoktinio profesinės padėties netenka valstybės tarnautoja motina (48 punktas). Todėl padaryta išvada,
kad, remiantis nacionaline teise, valstybės tarnautojos statusą turinčios motinos visada gali pasinaudoti
teise į vaiko priežiūros atostogas, o tą patį statusą turintys tėvai gali ja pasinaudoti tik jeigu vaiko motina
dirba arba vykdo profesinę veiklą. Vadinasi, nepakanka būti tėvu, kad valstybės tarnautojams vyrams būtų
leista pasinaudoti šiomis atostogomis, nors tai leidžiama tokį patį statusą turinčioms moterims (49
punktas). Atsižvelgiant į Direktyvos 2006/54 3 straipsnį, tokia nuostata, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje
byloje, neužtikrina visiškos vyrų ir moterų lygybės profesiniame gyvenime, bet veikiau skatina tęsti tradicinį
vyrų ir moterų vaidmenų paskirstymą, vyrams paliekant šalutinį, palyginti su moterimis, vaidmenį vykdant
tėvų pareigas (50 punktas). Todėl konstatuota, kad, kalbant apie vaiko priežiūros atostogų suteikimą,
pagrindinėje byloje nagrinėjama nuostata dėl lyties tiesiogiai diskriminuojami, kaip tai suprantama pagal
Direktyvos 2006/54 14 straipsnio 1 dalį, siejamą su šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a punktu, valstybės
tarnautojai vyrai, kurie yra tėvai (52 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 96/34/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų
[vaiko priežiūros atostogų], sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC, iš dalies pakeistos 1997 m. gruodžio 15 d.
Tarybos direktyva 97/75/EB, ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB
dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos
srityje principo įgyvendinimo nuostatos aiškintinos kaip draudžiančios nacionalinę nuostatą, pagal kurią
valstybės tarnautojas vyras neturi teisės gauti vaiko priežiūros atostogų, jeigu jo sutuoktinė nedirba arba
nevykdo jokios profesinės veiklos, išskyrus atvejus, kai ji laikoma negalinčia prižiūrėti vaiko dėl sunkios ligos
ar neįgalumo.
Prieiga internete
2015 m. liepos 16 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
byloje CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD prieš Komisia za zashtita ot diskriminatsia,
(C-83/14)
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad 1999 ir 2000 m. elektros tiekėjas visų vartotojų rajone, kuriame
dauguma gyventojų yra romų kilmės, elektros skaitiklius įrengė ant betoninių antžeminės elektros linijos
stulpų 6–7 m aukštyje, tačiau kituose rajonuose elektros skaitiklius įrengė 1,7 m aukštyje, dažniausiai
vartotojo būste, ant pastato fasado ar tvoros (22 punktas). 2008 m. gruodžio mėn. A. Nikolova pateikė
skundą Apsaugos nuo diskriminacijos komisijai, kuriame teigė, kad ginčijama praktika taikoma dėl to, kad
dauguma rajono gyventojų yra romai ir kad dėl šios priežasties ji pati yra tiesiogiai diskriminuojama dėl
tautybės. Ji visų pirma nurodė negalinti pažiūrėti elektros skaitiklio rodmenų, sekti suvartojimo ir įsitikinti,
kad jai skirtos sąskaitos už elektros energiją yra teisingos; jos manymu, šios sąskaitos pernelyg didelės (23
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punktas). Minėtai komisijai nagrinėtą situaciją pripažinus diskriminacine, jos sprendimas buvo ginčijamas
nacionaliniuose teismuose.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar tokia praktika
patenka į Direktyvos 2000/435 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktais6 reguliuojamas situacijas ir kaip jos turėtų
būti aiškinamos nagrinėjamu atveju (37 punktas).
Dėl asmenų, gyvenančių kartu su romų tautybės asmenimis, tačiau nesančių romų kilmės,
diskriminacijos dėl etninės priklausomybės
Visų pirma Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nepaisant to, jog A. Nikolova nėra romų kilmės, kaip ji
pati teigia Teisingumo Teismui, romų etninė priklausomybė, kurios šiuo atveju yra dauguma kitų miesto
rajono, kuriame ji vykdo savo veiklą, gyventojų, yra priežastis, dėl kurios ji teigia patirianti prastesnes
sąlygas ar patenkanti į gerokai prastesnę padėtį (59 punktas). Atsižvelgęs į tai, Teismas nusprendė sąvoką
„diskriminacija dėl etninės priklausomybės“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2000/43, konkrečiai pagal
jos 1 straipsnį ir 2 straipsnio 1 dalį, aiškinti taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis, kai
miesto rajone, kur dauguma gyventojų yra romų kilmės, elektros skaitikliai įrengiami ant antžeminės
elektros linijos stulpų 6–7 m aukštyje, o kituose miesto rajonuose šie skaitikliai įrengiami mažesniame nei
2 m aukštyje, ši sąvoka taikoma neatsižvelgiant į tai, ar tokia priemonė susijusi su tam tikros etninės
priklausomybės asmenimis ar asmenimis, kurie nėra tos etninės priklausomybės, bet dėl šios priemonės
kartu su pastaraisiais patiria prastesnes sąlygas ar patenka į gerokai prastesnę padėtį (60 punktas).
Siekdamas pateikti nacionaliniam teismui visapusišką Sąjungos teisės išaiškinimą, Teisingumo
Teismas taip pat vertino, ar nacionalinės teisės nuostata įtvirtinusi, kad, norint konstatuoti tiesioginę ar
netiesioginę diskriminaciją dėl rasės ar etninės priklausomybės šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje
nurodytose srityse, prastesnės sąlygos ar gerokai prastesnė padėtis, nurodytos atitinkamai minėtuose a ir b
punktuose, turi pažeisti teises ar teisėtus interesus, dera su Sąjungos teise. Šiuo aspektu pažymėta, kad
tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje „prastesnėmis“ sąlygomis
ar „gerokai prastesne padėtimi“, kaip jos suprantamos atitinkamai pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2
dalies a ir b punktus, laikomi tik veiksmai, pažeidžiantys asmens „teises“ ar „teisėtus interesus“, nustato
sąlygą, kurios nėra minėtose šios direktyvos nuostatose, todėl tokia nuostata apriboja minėta direktyva
užtikrinamą apsaugą (68 punktas). Atsižvelgus į tai, nuspręsta pripažinti, kad draudžiama tokia nacionalinės
teisės nuostata, kurioje numatyta, kad, norint konstatuoti tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl rasės
ar etninės priklausomybės šios Direktyvos 2000/43 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, prastesnės
sąlygos ar gerokai prastesnė padėtis turi pažeisti teises ar teisėtus interesus (69 punktas).
Dėl sąvokos prastesnės sąlygos, taikomos panašioje padėtyje esantiems asmenims, aiškinimo
tiesioginės diskriminacijos atveju

5

2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės.
6
Direktyvos 2 straipsnyje „Diskriminacijos sąvoka“ nustatyta:
„1. Šioje direktyvoje vienodo požiūrio principas reiškia, kad nėra jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos dėl
rasės ar etninės priklausomybės.
2. Šio straipsnio 1 dalyje:
a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai vienam asmeniui taikomos prastesnės sąlygos, nei panašioje situacijoje yra,
buvo ar galėjo būti taikomos kitam asmeniui dėl rasės ar etninės priklausomybės;
b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros rasės ar
etninės priklausomybės asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu [gerokai] į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent
tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama atitinkamomis ir būtinomis
priemonėmis.
3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl asmens rasės ar etninės
priklausomybės nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas jo orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama
bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. <…>“
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Toliau Teisingumo Teismas vertino, ar Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti
taip, kad tokia priemonė kaip ginčijama praktika gali sukurti situaciją, kai asmenims taikomos „prastesnės
sąlygos“, kaip jos suprantamos pagal šią nuostatą, negu „panašioje situacijoje“ taikomos kitiems asmenims
visiškai ar iš dalies dėl etninės priklausomybės, taigi tokia praktika yra tiesioginė diskriminacija dėl etninės
priklausomybės, kaip ji suprantama pagal tą pačią nuostatą (70 punktas).
Vertindamas pagrindinės bylos aplinkybes Teisingumo Teismas pažymėjo, jog vien dėl aplinkybės, kad
pagrindinėje byloje aptariamame miesto rajone taip pat gyvena ir ne romų etninės priklausomybės
gyventojai, negalima atmesti galimybės, jog ginčijama praktika atsirado atsižvelgiant į tai, kad dauguma šio
miesto rajono gyventojų yra romai (75 punktas). Norint konstatuoti tiesioginės diskriminacijos, kaip ji
suprantama pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a punktą, buvimą, pakanka, kad etninė
priklausomybė lemtų sprendimą taikyti tokias sąlygas (76 punktas).
Tais atvejais, kai asmuo, manantis esąs nukentėjęs, nes jam nebuvo taikomas vienodo požiūrio
principas, nurodo teismui ar kitai kompetentingai institucijai aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl
tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, atsakovas turi įrodyti, kad jis nepažeidė vienodo požiūrio
principo (77 punktas). Asmuo, laikantis save nukentėjusiu dėl vienodo požiūrio principo nesilaikymo,
pirmiausia turi nurodyti faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą, kad buvo tiesioginė ar netiesioginė
diskriminacija, tačiau nustatant faktus, leidžiančius preziumuoti tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją,
reikia įsitikinti, kad atsakovo atsisakymas suteikti informaciją nesutrukdys pasiekti Direktyva 2000/43
siekiamus tikslus (78 punktas). Faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą, jog buvo tiesioginė ar
netiesioginė diskriminacija, turi įvertinti nacionalinis teismas ar kita kompetentinga institucija pagal
nacionalinę teisę ir (arba) praktiką (79 punktas).
Šiomis aplinkybėmis Teismas taip pat pažymėjo, kad dėl Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a
punkte nurodytų sąlygų neabejotina, jog tokia praktika, kaip ginčijama, turi prastesnių sąlygų taikymo
panašioje padėtyje esantiems asmenims požymių (86 punktas). Praktika, kai atitinkamo miesto rajono
gyventojams, kurių dauguma yra romų kilmės, taikomos prastesnės sąlygos, nes jiems labai sudėtinga ar
netgi neįmanoma pažiūrėti savo elektros skaitiklių norint patikrinti, kiek suvartota elektros energijos, yra
įžeidžiama ir stigmatizuojamojo pobūdžio (87 punktas). Dėl sąvokos panaši situacija Teismas pažymėjo, jog
iš principo visi galutiniai elektros energijos vartotojai, kuriems mieste energiją tiekia tas pats tiekėjas,
neatsižvelgiant į tai, kokiame miesto rajone jie gyvena, laikytini esančiais panašioje situacijoje šio tiekėjo
požiūriu, kiek tai susiję su elektros skaitiklio, skirto matuoti, kiek jie suvartoja elektros energijos, ir sekti
suvartojimo pokytį, suteikimu naudotis (90 punktas).
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nuspręsta, jog Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a
punktas aiškintinas taip, kad tokia priemonė kaip ginčijama praktika yra tiesioginė diskriminacija, kaip ji
suprantama pagal šią nuostatą, jei paaiškėja, kad priemonė įdiegta ir (arba) toliau taikoma dėl priežasčių,
susijusių su daugumos atitinkamo miesto rajono gyventojų etnine priklausomybe, o tai turi įvertinti
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos aplinkybes
ir į įrodinėjimo pareigos perkėlimo taisykles, įtvirtintas minėtos direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje (91
punktas).
Dėl sąvokos gerokai prastesnė padėtis aiškinimo netiesioginės diskriminacijos atveju
Pasisakydamas dėl galimo netiesioginės diskriminacijos nagrinėjamu atveju, Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad „akivaizdžiai neutrali“ praktika, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2
dalies b punktą, turi būti aiškinama taip, kad ji turi būti „tariamai“ arba „iš pirmo žvilgsnio“ neutrali (93
punktas). Toks aiškinimas labiausiai atitinka sąvokos prasmę ir nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką,
jog netiesioginė diskriminacija gali atsirasti tuomet, kai priemonė, nors ir suformuluota neutraliai, t. y. joje
nurodyti kiti kriterijai, nesusiję su saugoma savybe, iš tikrųjų daro itin nepalankų poveikį šią savybę
turintiems asmenims (šiuo klausimu, be kita ko, žr. Sprendimo Z., C‑363/12, EU:C:2014:159, 53 punktą ir
jame nurodytą teismo praktiką) (94 punktas).
Jei priemonė, dėl kurios atsiranda skirtingas požiūris, įdiegta dėl su rase ar etnine priklausomybe
susijusių priežasčių, ji laikytina „tiesiogine diskriminacija“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2000/43 2
straipsnio 2 dalies a punktą (95 punktas). Netiesioginei diskriminacijai dėl rasės ar etninės priklausomybės,
nebūtina, kad atitinkama priemonė būtų pagrįsta tokiais motyvais. Tam, kad priemonei būtų galima taikyti
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Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą, pakanka, kad ši priemonė, nors ir pagrįsta neutraliais, su
saugoma savybe nesusijusiais, kriterijais, darytų itin nepalankų poveikį šią savybę turintiems asmenims (96
punktas). Taigi draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje netiesioginės diskriminacijos dėl rasės ar
etninės priklausomybės buvimas siejamas su sąlyga, kad atitinkama priemonė priimta dėl su rase ar etnine
priklausomybe susijusių priežasčių (97 punktas).
Aiškindamas su netiesiogine diskriminacija susijusią sąvoką „gerokai prastesnė padėtis“ [tam tikru
atžvilgiu prastesnė padėtis], Teismas pažymėjo, kad nei iš minėto 2 straipsnio 2 dalies b punkte vartojamų
žodžių „gerokai prastesnė padėtis“, nei iš kitų šioje nuostatoje pateiktų patikslinimų nematyti, kad tokia
prastesnė padėtis egzistuoja tik ypač reikšmingais, akivaizdžiais ir sunkiais nelygybės atvejais (99 punktas).
Priešingai, minėtą sąlygą reikia suprasti taip, kad ypač tam tikros etninės priklausomybės asmenys dėl
nagrinėjamos priemonės patenka į gerokai prastesnę padėtį (100 punktas). Kiek tai susiję su šioje
nuostatoje nurodyta gerokai prastesne padėtimi, nereikalaujama didelio sunkumo laipsnio (103 punktas).
Vertindamas, ar ginčijama praktika galėtų būti laikoma akivaizdžiai neutralia Direktyvos prasme,
Teismas nurodė, kad neabejotina, kad ši praktika ir kriterijus, kuriuo remiantis ji išimtinai įgyvendinama, t.
y. atitinkamų būstų buvimas miesto rajone, kur konstatuota daug sukčiavimo, neteisėto poveikio elektros
skaitikliams ir neteisėto prisijungimo prie tinklo atvejų, yra akivaizdžiai neutralūs, kaip tai suprantama pagal
Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą (106 punktas). Tačiau minėta praktika taikoma tik miesto
rajonuose, kur, kaip pagrindinėje byloje aptariamame rajone, daugiausia gyvena romų kilmės asmenys,
tokia praktika kur kas labiau paveikia tokios etninės priklausomybės asmenis, todėl jie, palyginti su kitais
asmenimis, patenka į gerokai prastesnę padėtį, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2
dalies b punktą (104 punktas). Tokia prastesnė padėtis susidaro dėl ginčijamos praktikos įžeidžiamojo ir
stigmatizuojamojo pobūdžio ir dėl to, kad dėl jos galutiniams vartotojams tampa itin sudėtinga arba netgi
neįmanoma patikrinti savo elektros skaitiklių norint pažiūrėti, kiek suvartota elektros energijos (105
punktas).
Dėl skirtingo požiūrio dėl rasės ar etninės priklausomybės pateisinimo
Pasisakydamas, ar ginčo praktika, gali būti objektyviai pateisinama, Teisingumo Teismas visų pirma
pažymėjo, kad tuo atveju, kai taikomas skirtingas požiūris dėl rasės ar etninės priklausomybės, pateisinimo
sąvoką reikia aiškinti siaurai (112 punktas).
Ginčijama praktika skirta užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui, vartotojams apsaugoti nuo
rizikos, kurią jų gyvybei ir sveikatai gali kelti tokie veiksmai, ir kokybiškam ir saugiam elektros energijos
tiekimui užtikrinti, tenkinant visų vartotojų interesą (113 punktas). Visi šie tikslai yra Sąjungos teisės
pripažinti teisėti tikslai (114 punktas). Nagrinėjamos priemonės turi būti objektyviai pateisinamos tokiais
tikslais (115 punktas).
Pagrindinėje byloje bendrovė, taikanti ginčijamą praktiką, turi įrodyti neteisėtų veiksmų (neteisėto
poveikio skaitikliams) buvimą bei jų realų mastą ir, turint galvoje, kad praėjo 25 metai, ir atsižvelgiant į
dabartinę padėtį, dėl kokių konkrečių priežasčių minėtame miesto rajone vis dar egzistuoja didelė grėsmė,
kad toks neteisėtas poveikis elektros skaitikliams ir neteisėtas prisijungimas prie tinklo pasikartos (116
punktas). Įgyvendindama įrodinėjimo pareigą bendrovė negali tvirtinti, kad tokie veiksmai ir grėsmė yra
„akivaizdūs“ (117 punktas).
Jei gali būti įrodoma kad ginčijama praktika objektyviai siekiama jos nurodytų teisėtų tikslų, dar reikia
įrodyti, kad ši praktika yra tinkama ir būtina priemonė šiems tikslams pasiekti (118 punktas). A priori atrodo,
kad ginčijama praktika yra tinkama veiksmingai kovoti su šiuo atveju nurodytais neteisėtais veiksmais, taigi
sąlyga, susijusi su tokios praktikos tinkamumu teisėtiems tikslams pasiekti, atrodo, įvykdyta (119 punktas).
Dėl ginčijamos praktikos būtinumo, nacionalinis teismas turės patikrinti, ar tokiuose miesto rajonuose, kaip
aptariamas pagrindinėje byloje, dėl tam tikrų ypatybių nebuvo galima taikyti kitų tinkamų ir ne tokių
radikalių priemonių kilusioms problemoms išspręsti (120 punktas). Teismas turi patikrinti, ar yra kitų
tinkamų ir ne tokių radikalių priemonių nurodytiems tikslams pasiekti, ir, jei taip, konstatuoti, kad ginčijama
praktika nėra būtina, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą (122
punktas). Darant prielaidą, kad nėra kitos tokios veiksmingos priemonės kaip ginčijama praktika, teismas
dar turės patikrinti, ar dėl ginčijamos praktikos kilę nepatogumai nėra neproporcingi siekiamiems tikslams ir
ar ši praktika pernelyg nepažeidžia atitinkamuose miesto rajonuose gyvenančių asmenų teisėtų interesų
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(123 punktas). Teismas pirmiausia turės atsižvelgti į elektros energijos galutinių vartotojų interesą būti
aprūpintiems elektra tokiomis sąlygomis, kurios neturėtų įžeidžiamojo ar stigmatizuojamojo poveikio (124
punktas); į ginčijamos praktikos privalomąjį ir bendrą pobūdį, į tai, kad ji taikoma jau seniai, ir į tai, kad ji
taikoma visiems atitinkamo miesto rajono gyventojams ilgą laiką, nors daugumai jų asmeniškai nėra
inkriminuojami neteisėti veiksmai ir jie negali būti laikomi atsakingais už trečiųjų asmenų padarytus
veiksmus, tačiau tai dar reikia patikrinti (125 punktas); į atitinkamame miesto rajone gyvenančių galutinių
vartotojų teisėtą interesą patikrinti ir veiksmingai ir nuolat sekti savo elektros energijos suvartojimą (126
punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. Sąvoką „diskriminacija dėl etninės priklausomybės“, kaip ji suprantama pagal 2000 m. birželio 29 d.
Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų
rasės arba etninės priklausomybės, konkrečiai pagal jos 1 straipsnį ir 2 straipsnio 1 dalį, reikia aiškinti taip,
kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis, kai miesto rajone, kur dauguma gyventojų yra romų
kilmės, elektros skaitikliai įrengiami ant antžeminės elektros linijos stulpų 6–7 m aukštyje, o kituose miesto
rajonuose šie skaitikliai įrengiami mažesniame nei 2 m aukštyje, ši sąvoka taikoma neatsižvelgiant į tai, ar
tokia priemonė susijusi su tam tikros etninės priklausomybės asmenimis ar asmenimis, kurie nėra tos
etninės priklausomybės, bet dėl šios priemonės kartu su pastaraisiais patiria prastesnes sąlygas ar patenka į
gerokai prastesnę padėtį.
2. Direktyvą 2000/43, konkrečiai jos 2 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a ir b punktų nuostatas, reikia
aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad, norint
konstatuoti tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl rasės ar etninės priklausomybės šios direktyvos 3
straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, prastesnės sąlygos ar gerokai prastesnė padėtis, nurodytos
atitinkamai minėtuose a ir b punktuose, turi pažeisti teises ar teisėtus interesus.
3. Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad tokia priemonė kaip
ginčijama praktika yra tiesioginė diskriminacija, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, jei paaiškėja, kad
priemonė įdiegta ir (arba) toliau taikoma dėl priežasčių, susijusių su daugumos atitinkamo miesto rajono
gyventojų etnine priklausomybe, o tai turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas,
atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos aplinkybes ir į įrodinėjimo pareigos perkėlimo taisykles, įtvirtintas
minėtos direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje.
4. Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad:
a. pagal jį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad, norint konstatuoti
netiesioginę diskriminaciją dėl rasės ar etninės priklausomybės, gerokai prastesnė padėtis turi susidaryti dėl
rasės ar etninės priklausomybės;
b. šioje nuostatoje vartojami žodžiai „akivaizdžiai neutralūs“ kriterijai ar „akivaizdžiai neutrali“
praktika reiškia kriterijus ar praktiką, kurie suformuluoti ar taikomi iš pažiūros neutraliai, t. y. atsižvelgiant į
veiksnius, nesusijusius su saugoma savybe;
c. žodžiai „gerokai prastesnė padėtis“ šioje nuostatoje reiškia ne ypač reikšmingus, akivaizdžius ir
sunkius nelygybės atvejus, o tai, kad ypač tam tikros rasės ar etninės priklausomybės asmenys dėl tam tikrų
sąlygų, kriterijų ar praktikos patenka į gerokai prastesnę padėtį;
d. darant prielaidą, kad tokia priemonė, kaip aprašyta šios rezoliucinės dalies 1 punkte, nėra
tiesioginė diskriminacija, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a punktą, ji iš
principo gali būti akivaizdžiai neutrali praktika, dėl kurios tam tikros etninės priklausomybės asmenys
patenka į gerokai prastesnę padėtį negu kiti asmenys, kaip tai suprantama pagal minėto 2 straipsnio 2
dalies b punktą;
e. tokią priemonę galima objektyviai pateisinti siekiu užtikrinti elektros tiekimo tinklo saugumą ir
tinkamą suvartotos elektros energijos matavimą tik su sąlyga, kad ji neviršija to, kas tinkama ir būtina šiems
teisėtiems tikslams pasiekti, ir kad dėl jos kilę nepatogumai yra proporcingi siekiamiems tikslams. Taip nėra,
jei nustatoma, kad yra kitų tinkamų ir ne tokių radikalių priemonių tiems tikslams pasiekti arba, jei tokių
priemonių nėra, kad minėta priemonė neproporcingai pažeidžia atitinkamame miesto rajone, kur dauguma
gyventojų yra romų kilmės, gyvenančių elektros energijos galutinių vartotojų interesą būti aprūpintiems
elektra tokiomis sąlygomis, kurios neturėtų įžeidžiamojo ar stigmatizuojamojo poveikio ir leistų jiems
14 / 19

Teisinės analizės ir informacijos departamentas

2015 07 01–2015 08 31

reguliariai sekti savo elektros energijos suvartojimą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas.
Prieiga internete
APMOKESTINIMAS
2015 m. liepos 9 d. prejudicinis sprendimas
byloje Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma prieš Republika Slovenija
(C-331/14)
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1977 m. gegužės 17 d.
Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo –
Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (toliau – Šeštoji direktyva) 2
straipsnio 1 punkto7 ir 4 straipsnio 1 dalies8 aiškinimo.
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma (Petar Kezić, fizinis asmuo,
turintis individualią įmonę, kurios pavadinimas yra „Trgovina Prizma“) ir mokesčių administratoriaus ginčas
dėl žemės pardavimo apmokestinimo PVM. Nustatyta, kad 1998–2002 m. P. Kezić ne kaip individualios
įmonės savininkas, bet kaip privatus asmuo nusipirko septynis žemės sklypus: du iš sklypų jis pirko iš fizinio
asmens 1998 ir 2000 m., o kitus penkis – iš komercinės bendrovės 2001 ir 2002 m. P. Kezić nesumokėjo
PVM už šiuos skirtingus pirkimus. 2001–2003 m. P. Kezić gavo administracinį leidimą septyniuose
minėtuose žemės sklypuose statyti komercinį centrą. Tada, 2003 m. gegužės mėn., jis, kaip individualios
įmonės savininkas, atliko statybos darbus. 2003 m. birželio mėn. P. Kezić vėliausiai pirktus penkis žemės
sklypus priskyrė savo versle naudojamam turtui, o kitus du žemės sklypus jis pasiliko kaip asmeninę
nuosavybę. 2004 m. P. Kezić, pirma, kaip individualios įmonės savininkas, išrašydamas sąskaitą faktūrą su
pardavimo PVM pirkėjams, pardavė dalį komercinio centro ir penkis žemės sklypus, kuriuose ši dalis buvo
pastatyta, ir, antra, kaip privatus fizinis asmuo, neišrašydamas sąskaitos faktūros su pardavimo PVM,
pardavė aptariamus žemės sklypus ir kitą komercinio centro dalį, kuri juose pastatyta. 2004 m. spalio 26 d.
sprendimu mokesčių administratorius, manydamas, kad pastarieji du žemės sklypai priklausė P. Kezić, kaip
individualios įmonės savininko, ekonominei veiklai, pareikalavo sumokėti PVM už šį pardavimą (7–13
punktai).
Ginčui dėl tokio viešojo administravimo subjekto sprendimo pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti
bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1
punktą ir 4 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje
byloje – kai apmokestinamasis asmuo įsigyja žemės sklypų, šių sklypų viena dalis priskiriama asmeniniam
turtui, o kita – versle naudojamam turtui, visuose sklypuose jis, kaip apmokestinamasis asmuo, pastato
komercinį centrą, vėliau šį centrą parduoda kartu su žemės sklypais, kuriuose jis buvo pastatytas, – žemės
sklypų, kurie buvo priskirti šio apmokestinamojo asmens asmeniniam turtui, pardavimas turi būti
apmokestintas PVM (17 punktas).
Dėl asmeniniam turtui priskirtos žemės statybai pripažinimo apmokestinamojo asmens
ekonominės veiklos dalimi apmokestinimo PVM tikslais
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, jog negalima teigti, kad parduodant apmokestinamojo
asmens žemę, kurią jis priskyrė savo asmeniniam turtui, vien dėl šios aplinkybės netaikomas PVM. Iš tiesų,
kadangi apmokestinamojo asmens sandoriai už atlygį yra iš esmės apmokestinami PVM, kai jis veikia kaip
toks, be priskyrimo prie minėto asmeninio turto, taip pat reikia, kad apmokestinamasis asmuo parduotų šią
žemę ne vykdydamas savo ekonominę veiklą, bet valdydamas ir administruodamas savo asmeninį turtą (22
punktas). Neginčijama, kad paprastas savininko nuosavybės teisės įgyvendinimas pats savaime negali būti
7

„[PVM] apmokestinamas: <...> prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, kai šalies teritorijoje už atlygį prekes tiekia ar
paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks.“
8
„Apmokestinamasis asmuo“ – tai bet kuris asmuo, savarankiškai vykdantis bet kurioje vietoje bet kurią ekonominę
veiklą, nurodytą 2 dalyje, nesvarbu, koks tos veiklos tikslas ar rezultatas“.
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laikomas ekonomine veikla. Be to, šiuo požiūriu aplinkybė, kad pardavimo objektas buvo apmokestinamojo
asmens įsigytas iš savo asmeninių išteklių, negali turėti lemiamo poveikio (23 punktas).
Dėl žemės statybai pardavimo Teisingumo Teismas patikslino, kad tinkamas kriterijus vertinti yra tas,
kad suinteresuotasis asmuo pradeda aktyvius prekybos žeme veiksmus ir imasi panašių priemonių į
gamintojo, prekybininko ar paslaugas teikiančio asmens, kaip jie apibrėžti Šeštosios direktyvos 4 straipsnio
2 dalyje, naudodamas priemones, visų pirma, šių žemės sklypų parengimo darbų atlikimą ir rinkodaros
priemonių įgyvendinimą. Iš tiesų šie veiksmai paprastai nepatenka į asmeninio turto valdymą, todėl tokiu
atveju statybai skirtos žemės tiekimas negali būti laikomas tik savininko nuosavybės teisių įgyvendinimu (24
punktas).
Kalbėdamas apie pagrindinėje byloje nustatytas aplinkybes, ypač apie tai, kad, pirma, visi žemės
sklypai buvo P. Kezić nupirkti per gana trumpą laikotarpį (1998–2002 m.), antra, visi šie žemės sklypai buvo
būtina sąlyga nuo 2003 m. gegužės mėn. vykusiai komercinio centro statybai ir, trečia, P. Kezić atliko
aptariamų žemės sklypų sutvarkymo darbus už daugiau nei 48 000 eurų, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog
šios aplinkybės atskleidžia, kad aptariamų žemės sklypų pardavimas nebuvo vien paprastas P. Kezić
nuosavybės teisės įgyvendinimas, tačiau jis iš tiesų patenka į įmonės savininko ekonominę veiklą (25
punktas). Todėl Europos Sąjungos teisminė institucija sprendė, kad šiomis aplinkybėmis ir su sąlyga, kad
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas atliks reikiamus patikrinimus, parduodamas
aptariamus žemės sklypus P. Kezić turi būti laikomas veikęs kaip apmokestinamasis PVM asmuo ir šis
sandoris turėjo būti apmokestintas šiuo mokesčiu (27 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktą ir 4 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tokiomis
aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje – kai apmokestinamasis asmuo įsigyja žemės sklypų,
šių sklypų viena dalis priskiriama asmeniniam turtui, o kita – versle naudojamam turtui, visuose šiuose
sklypuose jis, kaip apmokestinamasis asmuo, pastato komercinį centrą, vėliau tą centrą parduoda kartu su
žemės sklypais, kuriuose jis buvo pastatytas, – žemės sklypų, kurie buvo priskirti šio apmokestinamojo
asmens asmeniniam turtui, pardavimas turi būti apmokestintas PVM, jei minėtas apmokestinamasis asmuo,
sudarydamas šį sandorį, veikė kaip toks.
Prieiga internete
2015 m. liepos 9 d. prejudicinis sprendimas
byloje Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj
(C-183/14)
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl teisinio saugumo ir teisėtų
lūkesčių apsaugos principų ir 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės
mokesčio bendros sistemos (toliau – Direktyva 2006/112) 167, 168, 179 ir 213 straipsnių išaiškinimo (1
punktas).
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas R. F. Salomie ir N. V. Oltean ginčas su mokesčių
administratoriumi dėl PVM taikymo nekilnojamojo turto pardavimams, įvykdytiems 2009 m. Nustatyta, kad
2007 m. R. F. Salomie ir N. V. Oltean kartu su kitais penkiais asmenimis įkūrė asociaciją, siekdami įgyvendinti
keturių pastatų statybos ir pardavimo projektą Rumunijoje. Ši asociacija neturėjo juridinio asmens statuso ir
nebuvo nei deklaruota, nei registruota kaip PVM mokėtoja. 2008 ir 2009 m. iš 132 butų, pastatytų viename
iš šių asmenų asmeninės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, buvo parduoti 122, taip pat buvo
parduotos 23 automobilių stovėjimo vietos; visi šie pardavimai nebuvo apmokestinti PVM. 2010 m.
mokesčių administratorius, atlikęs patikrinimą, nusprendė, kad šie sandoriai yra nuolatinė ekonominė
veikla, todėl jie turėjo būti apmokestinami PVM (19–23 punktai).
Ginčą dėl tokio viešojo administravimo subjekto sprendimo nagrinėjęs teismas nutarė kreiptis į
Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai tokiomis
kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis draudžia nacionaliniam mokesčių administratoriui per mokesčių
patikrinimą nuspręsti, kad sandoriai turėjo būti apmokestinami PVM (28 punktas).
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Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių
apsaugos principų turi laikytis ne tik Europos Sąjungos institucijos, bet ir valstybės narės, vykdydamos
Sąjungos direktyvomis joms suteiktus įgaliojimus (30 punktas). Sąjungos teisės aktai turi būti aiškūs, o jų
taikymas iš anksto numanomas teisės subjektų. Šis teisinio saugumo reikalavimas itin griežtai taikomas
tuomet, kai teisės nuostatos gali turėti finansinių pasekmių, kad suinteresuotieji asmenys galėtų tiksliai
žinoti jiems šiomis teisės nuostatomis nustatytų pareigų apimtį (31 punktas). Be to, Sąjungos teisės
reglamentuojamose srityse valstybių narių teisės taisyklės turi būti suformuluotos nedviprasmiškai, kad
leistų atitinkamiems asmenims aiškiai ir tiksliai žinoti savo teises ir pareigas, o nacionaliniams teismams
užtikrinti jų laikymąsi (32 punktas). Atitinkamai, kaip vertino Teisingumo Teismas, pagrindinėje byloje
nagrinėtos nacionalinės nuostatos atitiko šiuos reikalavimus (33–38 punktai).
Dėl teisinio saugumo principo ir mokesčių administratoriaus teisės perkvalifikuoti sandorius
apmokestinimo PVM tikslais
Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal teisinio saugumo principą aiškiai reikalaujama, kad
apmokestinamojo asmens mokestinė situacija negali būti nuginčytina neribotą laiką (40 punktas). Tačiau šis
principas nedraudžia nacionalinių mokesčių institucijų praktikos, pagal kurią per senaties terminą
atšaukiamas sprendimas, kuriuo šios mokesčių institucijos suteikia mokesčių mokėtojui teisę į PVM atskaitą,
o atlikusios naują patikrinimą jos pareikalauja sumokėti šį mokestį ir palūkanas (41 punktas). Vienintelė
aplinkybė, kad mokesčių administratorius per senaties terminą perkvalifikavo nagrinėjamą sandorį į PVM
apmokestinamąją veiklą, savaime, nesant kitų aplinkybių, neturi įtakos šiam principui (42 punktas). Todėl
negali būti teigiama, kad teisinio saugumo principas tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis draudžia
mokesčių administratoriui atlikus mokesčių patikrinimą šioje byloje nagrinėjamą nekilnojamojo turto
sandorį laikytų apmokestinamu PVM (43 punktas).
Dėl mokesčių administratoriaus praktikos, pagal kurią, klaidingai taikant mokesčių įstatymus,
atitinkama veikla neapmokestinama PVM, ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo
Teisingumo Teismas taip pat pastebėjo, kad, kiek tai susiję su teisėtų lūkesčių apsaugos principu,
teisė remtis šiuo principu taikoma kiekvienam asmeniui, kuriam Sąjungos institucija sukėlė pagristų
lūkesčių, suteikdama konkrečių garantijų (44 punktas). Tokiu atveju pirmiausia reikia patikrinti, ar
administracijos veiksmai atsargiam ir nuovokiam ūkio subjektui sukėlė pagrįstų lūkesčių, ir jei taip, reikėtų
nustatyti šių lūkesčių teisėtumą (45 punktas). Vertindamas pagrindinėje byloje susiklosčiusią situaciją,
Teisingumo Teismas pastebėjo, jog fakto, kad nacionalinės mokesčių institucijos iki 2010 m. sistemingai
neapmokestino PVM nekilnojamojo turto sandorių, kaip antai nagrinėtų pagrindinėje byloje, a priori
nepakanka, nebent yra ypatingų aplinkybių, kad įprastai atsargus ir nuovokus ūkio subjektas pagrįstai būtų
tikras, jog šis mokestis nebus taikomas tokiems sandoriams, atsižvelgiant ne tik į taikomos nacionalinės
teisės aiškumą ir numatomumą, bet ir į faktą, kad ši byla apima nekilnojamojo turto sektoriaus
profesionalus (47 punktas). Iš tiesų tokia praktika a priori negali atitinkamiems mokesčių mokėtojams
tiksliai užtikrinti, kad PVM netaikomas nekilnojamojo turto sandoriams, kaip antai nagrinėjamiems
pagrindinėje byloje (48 punktas). Atsižvelgiant į pagrindinėje byloje nagrinėto nekilnojamojo turto sandorio,
kuris apima keturių pastatų, kuriuose iš viso yra 130 butų, statybą ir pardavimą, mastą, atsargus ir nuovokus
ūkio subjektas negali pagrįstai spręsti apie tokio sandorio neapmokestinimą PVM, negavęs ar bent jau
nepabandęs gauti aiškaus užtikrinimo šiuo klausimu iš kompetentingos nacionalinės mokesčių institucijos
(49 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (septintoji kolegija) nusprendė:
Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis
nedraudžia nacionaliniam mokesčių administratoriui atlikus mokesčių patikrinimą nuspręsti, kad sandoriai
turėjo būti apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu, ir nurodyti sumokėti palūkanas, su sąlyga, kad šis
sprendimas pagrįstas aiškiomis ir tiksliomis taisyklėmis, o dėl šio administratoriaus praktikos įprastai
atsargus ir nuovokus ūkio subjektas negalėjo pagrįstai būti tikras, kad šis mokestis nebus taikomas tokiems
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sandoriams; tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Tokiu atveju
taikomos palūkanos turi atitikti proporcingumo principą.
<...>
Prieiga internete
2015 m. liepos 9 d. prejudicinis sprendimas
byloje Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei prieš
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
(C-144/14)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas inter alia dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos
direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš dalies pakeistos 2009 m.
gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2009/162/ES (toliau – Direktyva 2006/112), 273 straipsnio ir 287
straipsnio 18 punkto išaiškinimo (1 punktas).
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei (toliau –
veterinarijos kabinetas) ir mokesčių administratoriaus ginčas dėl PVM už veterinarinę priežiūrą mokėjimo
nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d (2 punktas).
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su
prašymu išaiškinti, ar PVM direktyvos 273 straipsnio pirma pastraipa9 valstybėms narėms nustatyta pareiga
registruoti savo iniciatyva apmokestinamuosius asmenis PVM surinkimo tikslais remiantis vien mokesčių
deklaracijomis, nesusijusiomis su šiuo mokesčiu, net jei jos leido nustatyti, kad apmokestinamasis asmuo
viršijo šiuo mokesčiu neapmokestinamą ribą (22 punktas).
Dėl mokesčių administratoriaus teisės ir pareigos savo iniciatyva registruoti asmenį PVM mokėtoju,
kai iš jo teikiamų deklaracijų matyti, jog jo apyvarta viršija PVM neapmokestinamą ribą
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, jog negalima teigti, kad valstybės narės turi savo
iniciatyva įregistruoti PVM mokėtoją nuo mokesčių deklaracijų, nesusijusių su šiuo mokesčiu, bet leidžiančių
nustatyti, kad buvo viršyta šiuo mokesčiu neapmokestinama riba, pateikimo (27 punktas):
(pirma) nors PVM direktyvos 214 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės narės imasi būtinų
priemonių užtikrinti, kad suteikiant atskirą kodą būtų registruojami PVM mokėtojai, pagal šios direktyvos
213 straipsnio 1 dalį visų pirma suinteresuotasis asmuo turi pranešti, kada jo, kaip apmokestinamojo
asmens, veikla prasideda, pasikeičia ar baigiasi (28 punktas);
(antra) valstybės narės privalo užtikrinti, kad apmokestinamieji asmenys vykdytų savo pareigas, ir
šiuo atžvilgiu joms suteikta tam tikra diskrecija, ypač dėl turimų išteklių panaudojimo būdo, su sąlyga, kad
bus užtikrintas veiksmingas Europos Sąjungos nuosavų išteklių surinkimas ir nebus labai skirtingai vertinami
apmokestinamieji asmenys tiek vienoje valstybėje narėje, tiek bendrai visose valstybėse narėse (29
punktas).
Taigi, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, net jei PVM direktyva reikalaujama, kad valstybės narės
imtųsi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų registruojami, prireikus – savo iniciatyva, PVM mokėtojai (30
punktas), ja nenustatoma pareiga registruoti savo iniciatyva apmokestinamuosius asmenis remiantis vien
mokesčių deklaracijomis, nesusijusiomis su šiuo mokesčiu, net jei iš šių deklaracijų galima nustatyti, kad
apmokestinamasis asmuo viršijo šiuo mokesčiu neapmokestinamą ribą (31 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (septintoji kolegija) nusprendė:

9

Valstybės narės gali nustatyti kitas prievoles, kurias jos laiko būtinomis siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai
renkamas PVM ir užkertamas kelias sukčiavimui, atsižvelgdamos į reikalavimą vienodai traktuoti apmokestinamųjų
asmenų vykdomus nacionalinius sandorius ir sandorius tarp valstybių narių, tačiau dėl šių prievolių prekyboje tarp
valstybių narių neturi atsirasti su sienų kirtimu susijusių formalumų.
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PVM direktyvos 273 straipsnio pirma pastraipa valstybėms narėms nenustatoma pareiga registruoti
savo iniciatyva apmokestinamuosius asmenis PVM surinkimo tikslais remiantis vien mokesčių
deklaracijomis, nesusijusiomis su šiuo mokesčiu, net jei iš šių deklaracijų galima nustatyti, kad
apmokestinamasis asmuo viršijo šiuo mokesčiu neapmokestinamą ribą.
<...>
Prieiga internete
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