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APLINKOS APSAUGA 

 
Bendrojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimas bylose T-424/14 ir T-425/14 

ClientEarth prieš Europos Komisiją 
 

Ieškovė ClientEarth (toliau – ir Ieškovė) kreipėsi į Europos Komisiją, pateikdama du prašymus 
susipažinti su dokumentais, remdamasi 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais (toliau – ir Reglamentas, prieiga internete). Pirmajame prašyme buvo prašoma leisti 
susipažinti su „Komisijos atlikto poveikio vertinimo ataskaita dėl Orhuso konvencijos trečiojo ramsčio „teisė 
kreiptis į teismus“ įgyvendinimo“, o antrajame – su „Komisijos atlikto poveikio vertinimo ataskaita dėl 
Europos teisinės bazės dėl aplinkosauginių patikrų ir priežiūros nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu 
persvarstymo“. Europos Komisija atmetė šiuos prašymus remdamasi Reglamento 4 straipsnio 3 dalies 1 
pastraipoje įtvirtinta išimtimi. Pagal šią išimtį, galimybė susipažinti su institucijos parengtais dokumentais, 
skirtais vidaus naudojimui arba su institucijoje gautais dokumentais, susijusiais su tokiu klausimu, dėl kurio 
institucija dar nėra priėmusi sprendimo, nesuteikiama, jei dokumento atskleidimas rimtai pakenktų 
institucijos sprendimų priėmimo procesui, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas. 

Ieškovė savo ieškinius, be kita ko, grindė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalies pirmos 
pastraipos pažeidimu. Grįsdama šią poziciją, ieškovė teigė, kad nagrinėjamu atveju nėra grėsmės, jog bus 
rimtai pakenkta sprendimų priėmimo procesams, bei galiausiai tvirtino, kad yra viršesnis viešasis interesas, 
pateisinantis prašomų dokumentų atskleidimą (žr. 40 punktą). Svarbu paminėti, kad, atmesdama Ieškovės 
prašymus, Komisija rėmėsi bendro pobūdžio pagrindais, iš esmės susijusiais su, pirma, savo erdvės 
apmąstymams, veiksmų laisvės, nepriklausomumo ir pasitikėjimo atmosferos vykstant diskusijoms 
išsaugojimu ir, antra, su išorės spaudimo, kuris paveiktų vykstančias diskusijas ir derybas, grėsme. Komisija 
taip pat rėmėsi konkretesniais pagrindais, susijusiais su dviem vykstančiais sprendimų priėmimo procesais, 
konkrečiau kalbant, ankstyvu ir sudėtingu jų etapu, su tuo, kad aptarti klausimai buvo svarstomi jau seniai ir 

yra svarbūs, taip pat 2014 m. balandžio 3 d. sprendime (byla T‑424/14) – su klausimų dėl teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais slaptu pobūdžiu ir galimais skirtumais tarp valstybių narių. Bendrasis 
Teismas nurodė, jog iš ginčijamų sprendimų nematyti, kad Komisija būtų individualiai ir konkrečiai 
nagrinėjusi prašomus dokumentus. Ieškovė ginčijo šių motyvų pagrįstumą, nes iš esmės jie yra visiškai 
bendro pobūdžio ir hipotetiniai bei jais remiantis neįmanoma įrodyti, kad egzistavo grėsmė, jog bus rimtai 
pakenkta Komisijos sprendimų priėmimo procesams. Tuo tarpu Europos Komisija savo ruožtu prašė 
Bendrojo Teismo pripažinti, kad egzistuoja bendroji prezumpcija, kuria remdamasi ji galėjo ginčijamuose 
sprendimuose atsisakyti leisti susipažinti su prašomais dokumentais (52–53 punktas). 
 

Dėl bendrosios atsisakymo leisti susipažinti su prašomais dokumentais prezumpcijos buvimo 
 
Pirmiausia pažymėtina, kad Bendrasis Teismas patvirtino Europos Komisijos galimybę remtis 

bendrosiomis prezumpcijomis (leidžiančiomis atsisakyti leisti susipažinti su prašomais dokumentais), 
konkrečiai ir individualiai nenagrinėjant kiekvieno prašomo dokumento, parengto ruošiantis vertinti poveikį 
(šiuo aspektu žr. 97 punktą). Bendrasis Teismas pripažino, kad ieškovės prašomi dokumentai atitinka 
Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktikoje suformuluotus kriterijus, kuriems esant gali būti taikoma 
minėta bendroji prezumpcija: 

Pirma, dokumentai, su kuriais prašoma leisti susipažinti, priklauso vienos kategorijos dokumentams. 
Bendrasis Teismas nurodė, kad prašomi dokumentai buvo poveikio vertinimo ataskaitos projektai, galutinė 
poveikio vertinimo ataskaita gavus teigiamą valdybos nuomonę dėl perdavimo tarpžinybinėms 
konsultacijoms ir valdybos nuomonės dėl šių projektų. Šie dokumentai yra dviejų vykdomų poveikio 
vertinimų, kurių vienas susijęs su teise kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, o kitas – su teisinės 
bazės dėl patikrų ir priežiūros šių klausimų srityje peržiūra, dalis. Taigi prašomi dokumentai priskirtini prie 
tos pačios kategorijos dokumentų, nes yra dviejų vykdomų poveikio vertinimų dalis (žr. 66, 69, 72 punktus). 

Antra, bendrosios prezumpcijos pripažinimas pagrįstas tuo, kad galimybė susipažinti su tam tikrų 
procedūrų dokumentais yra visiškai nesuderinama su sklandžia šių procedūrų eiga ir kelia grėsmę, kad joms 
bus pakenkta, turint omenyje, kad bendrosios prezumpcijos leidžia apsaugoti vientisą procedūros eigą 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1457342776491&uri=CELEX:32001R1049
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apribojant trečiųjų šalių kišimąsi (67 punktas). Šiuo aspektu Bendrasis Teismas akcentavo Europos Sąjungos 
sutarties 17 straipsnį (teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę), šios Sutarties 11 straipsnio 3 dalį (platų 
konsultavimąsi su suinteresuotomis šalimis, siekiant užtikrinti ES veiksmų nuoseklumą ir skaidrumą) ir tai, 
kad Europos Komisija turi visiškai nepriklausomai vertinti politinio pasiūlymo tinkamumą, jos turimą 
teisėkūros iniciatyvos teisę reikia apsaugoti nuo bet kokių viešųjų ir privačių interesų poveikio (žr. 79–95 
punktus). Kadangi poveikio vertinimo ataskaita apima įvairių šiame etape numatomų politinių galimybių 
palyginimą, šios ataskaitos (net ir jos projekto) ir šiuo klausimu valdybos pateiktų nuomonių atskleidimas 
keltų didelę grėsmę, kad tretieji asmenys be Komisijos organizuojamų viešų konsultacijų stengsis tikslingai 
daryti įtaką sprendimui, kurį Komisija turi priimti dėl politinio pasirinkimo ir politinio pasiūlymo krypties. 
Kadangi tie patys asmenys ir subjektai teikia pastabas per viešas konsultacijas, jeigu jie turėtų tiesioginę 
prieigą prie poveikio vertinimo dokumentų, galėtų pateikti naujų pastabų ar kritikos dėl numatytų 
galimybių ir prielaidų, laikydamiesi pozicijos, kad į jų nuomonę nebuvo pakankamai ar tinkamai atsižvelgta, 
nors po viešų konsultacijų etapo Komisijai turi būti suteikiama erdvė savarankiškiems apmąstymams, 
kurioje ji laikinai būtų izoliuota nuo bet kokio išorės poveikio ir spaudimo (96 punktas). 

Dėl bendrosios prezumpcijos taikymo nagrinėjamu atveju trukmės Bendrasis Teismas pripažino, kad 
ši prezumpcija taikoma tol, kol Europos Komisija priima sprendimą dėl galimo politinio pasiūlymo, tai yra 
tol, kol politinė iniciatyva atitinkamu atveju yra priimama ar jos atsisakoma (99 punktas). 

Apibendrinant pažymėta, kad, taikydama Reglamento 4 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje 
numatytą išimtį, Europos Komisija turi teisę, konkrečiai ir individualiai nenagrinėdama kiekvieno 
dokumento, parengto ruošiantis vertinti poveikį, preziumuoti, kad šių dokumentų atskleidimas iš esmės 
rimtai pakenktų jos sprendimų priėmimo procesui rengiant politinį pasiūlymą tol, kol pastaruoju klausimu 
nepriima sprendimo (113 punktas). 

Vis dėlto, pripažinus bendrąją prezumpciją, neišnyksta galimybė įrodyti, kad prašomam atskleisti 
konkrečiam dokumentui ši prezumpcija netaikoma arba kad egzistuoja dokumento atskleidimą pateisinantis 
Reglamento 4 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje numatytas viršesnis viešasis interesas (114 punktas). 
Analizuodamas šiuos klausimus, Bendrasis Teismas pirmiausia pripažino, kad ieškovė nepateikė jokių 
argumentų, kuriais remiantis būtų galima užginčyti bendrąją prezumpciją (119 punktas). Toliau Teismas 
pasisakė dėl viršesnio viešojo intereso egzistavimo. Nagrinėjamu atveju ieškovė viršesnio viešojo intereso 
egzistavimą grindė įvairiais aspektais, įskaitant skaidrumu, reikalingu siekiant suvokti teisėkūros procesą, 
taip pat visuomenės interesu suprasti ir stebėti, kaip vyksta poveikio vertinimas, kuo grindžiami teisėkūros 
pasiūlymai, tam, kad visuomenė galėtų inicijuoti viešas diskusijas, bei informacija, susijusia su aplinkos 
apsauga (žr. 129–130 punktus). Vis dėlto Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad nei vienas iš Ieškovės 
nurodomų aspektų nepagrindžia viršesnio viešojo intereso egzistavimo konkrečiu atveju (žr. 139, 
163 punktus).  

 
Remdamasis šiais motyvais, Bendrasis Teismas (antroji kolegija) nusprendė1: 
 
Atmesti ieškinius. 
ClientEarth padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas. 
Prieiga internete 

 
LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖ 

 
2015 m. gruodžio 17 d. prejudicinis sprendimas byloje C-239/14 

Abdoulaye Amadou Tall prieš Centre public d’action sociale de Huy 
 
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvos 

2005/85/EB, nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse (toliau – ir Direktyva 2005/85) 39 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos (toliau – ir Chartija) 47 straipsnio išaiškinimo. 

                                                           
1
 Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (prieiga internete) trečiojo protokolo 57 

straipsnį dėl Bendrojo Teismo sprendimo gali būti paduodamas apeliacinis skundas Teisingumo Teismui. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171521&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=261950
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0001.01.LIT&toc=OJ:C:2010:083:TOC
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Šis prašymas pateiktas nagrinėjant A. A. Tall ginčą su Centre public d’action sociale de Huy (Hiuji 
viešasis socialinės pagalbos centras, toliau – CPAS) dėl šio sprendimo nutraukti socialinės paramos A. A. Tall 
mokėjimą. 

Pagrindinėje byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: Senegalo pilietis A. A. Tall pateikė pirmąjį 
prašymą suteikti prieglobstį Belgijoje, kuris buvo atmestas, o A. A. Tall skundas Conseil d’État (Valstybės 
Taryba) 2014 m. sausio 10 d. sprendimu pripažintas nepriimtinu. 2014 m. sausio 16 d. A. A. Tall, 
remdamasis, jo nuomone, naujomis faktinėmis aplinkybėmis, pateikė antrąjį prašymą suteikti prieglobstį, 
tačiau Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Generalinis pabėgėlių ir asmenų be pilietybės 
komisariatas) nusprendė jo nenagrinėti, o CPAS nusprendė nutraukti socialinės pašalpos mokėjimą A. A. Tall 
nuo 2014 m. sausio 10 d., motyvuodama tuo, kad, suinteresuotajam asmeniui pateikus antrąjį prieglobsčio 
prašymą, ši institucija „nebėra įgaliota mokėti nei integracijos pašalpos, teiktos kaip socialinė parama, nei 
pašalpos gydymo išlaidoms“. 2014 m. vasario 10 d. A. A. Tall pranešta apie įpareigojimą išvykti iš teritorijos 
(19–24 punktai).  

Suinteresuotasis asmuo apskundė sprendimą nenagrinėti jo antrojo prašymo suteikti prieglobstį bei 
CPAS sprendimą nutraukti socialinės pašalpos mokėjimą. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas pripažino A. A. Tall skundą priimtinu ir pagrįstu, kiek jis susijęs su laikotarpiu nuo 
2014 m. sausio 10 d. iki 2014 m. vasario 17 d., ir nurodė, kad pagal taikytinas nacionalinės teisės nuostatas 
sprendimas nutraukti pagrindinėje byloje ginčijamos socialinės pašalpos mokėjimą galėjo būti taikomas tik 
nuo tos dienos, kai baigėsi įpareigojime išvykti iš valstybės teritorijos nustatytas išvykimo gera valia 
terminas, t. y. 2014 m. vasario 18 d. Dėl socialinės paramos, kurią, A. A. Tall teigimu, jis turėjo teisę gauti 
nuo 2014 m. vasario 18 d., prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatavo, kad pagal 
nacionalinę teisę suinteresuotasis asmuo neturėjo teisės pateikti stabdomąjį poveikį turinčio skundo dėl 
sprendimo nenagrinėti antrojo prašymo suteikti prieglobstį neribotą jurisdikciją turinčiame teisme. Šio 
teismo nuomone, faktiškai pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus numatyta, kad dėl sprendimo 
nenagrinėti antrojo prašymo suteikti prieglobstį galima pateikti tik skundus dėl šio sprendimo panaikinimo 
arba jo vykdymo sustabdymo remiantis „ypatinga skuba“, tačiau pareiškus šiuos skundus sprendimo 
vykdymas nesustabdomas, tad juos nagrinėjant suinteresuotajam asmeniui nesuteikiama nei teisė gyventi 
šalyje, nei teisė į socialinę paramą (25–28 punktai). 

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar 
Direktyvos 2005/85 39 straipsnis, siejamas su Chartijos 47 straipsniu, aiškintinas taip, kad pagal jį 
draudžiamas nacionalinės teisės aktas, pagal kurį skundas dėl sprendimo toliau nenagrinėti vėlesnio 
prieglobsčio prašymo, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, neturi stabdomojo poveikio (39 punktas). 

 
Dėl sprendimo toliau nenagrinėti vėlesnio prieglobsčio prašymo stabdomojo poveikio 
 
Teismas priminė, kad, kaip matyti iš Direktyvos 2005/85 15 konstatuojamosios dalies, kai prašytojas 

vėliau dar kartą paduoda prašymą nepateikdamas naujų įrodymų ar argumentų, būtų neproporcinga 
įpareigoti valstybes nares pradėti naują visapusiško nagrinėjimo procedūrą, tad tokiais atvejais joms turėtų 
būti leidžiama pasirinkti procedūrą, numatančią garantijų, kurių paprastai suteikiama prašytojams, išimtis 
(46 punktas). 

ESTT pažymėjo, kad, kaip numatyta Direktyvos 2005/85 32 straipsnio 2 dalies b punkte, sprendimas 
toliau nenagrinėti vėlesnio prieglobsčio prašymo gali būti priimtas taikant „konkrečią procedūrą“, pagal 
kurią, vadovaujantis minėtos direktyvos 32 straipsnio 3 dalimi, toks prašymas pirmiausia turi būti 
preliminariai išnagrinėtas, siekiant nustatyti, ar po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl ankstesnio 
atitinkamo asmens prašymo, atsirado arba šis prašytojas pateikė naujų detalių arba duomenų, susijusių su 
klausimo dėl reikalavimų, kuriuos asmuo turi atitikti, kad jam būtų pripažintas pabėgėlio statusas, 
nagrinėjimu (47 punktas). 

Bet kuriuo atveju Direktyvos 2005/85 32 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad jeigu po šio preliminaraus 
nagrinėjimo atsiranda naujų detalių ar duomenų arba juos pateikia prašytojas ir tai labai padidina tikimybę, 
kad tas prašytojas gali būti laikomas pabėgėliu, prašymas toliau nagrinėjamas pagal šios direktyvos II skyrių, 
susijusį su pagrindiniais principais ir garantijomis. Tačiau atveju, kai preliminariai išnagrinėjus prašymą 
nusprendžiama jo toliau nenagrinėti, valstybės narės, vadovaudamosi minėtos direktyvos 7 straipsnio 
2 dalimi, gali taikyti šio straipsnio 1 dalyje numatytos taisyklės, pagal kurią prašytojams leidžiama pasilikti 
valstybėje narėje, kol sprendžiančioji institucija priima sprendimą, išimtį (48 punktas). Iš to išplaukia a 
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fortiori, kad valstybės narės gali numatyti, jog, pateikus skundą dėl sprendimo toliau nenagrinėti vėliau 
pateikto prieglobsčio prašymo, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, tokio sprendimo vykdymas 
nesustabdomas (49 punktas). 

ESTT nurodė, kad Direktyvos 2005/85 nuostatos turi būti aiškinamos visiškai atsižvelgiant į Chartijoje 
pripažintas pagrindines teises ir principus, ir pažymėjo, kad, nagrinėjamu atveju ginčas pagrindinėje byloje 

kilo tik dėl sprendimo toliau nenagrinėti vėlesnio prieglobsčio prašymo, kaip jis suprantamas pagal 

Direktyvos 2005/85 32 straipsnį, teisėtumo (50, 55 punktai). 
Skundo dėl tokio sprendimo stabdomojo poveikio nebuvimas iš principo atitinka Chartijos 

19 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnius. Iš tikrųjų, nors tokiu sprendimu trečiosios šalies piliečiui atsisakoma 
suteikti tarptautinę apsaugą, vykdant šį sprendimą tas pilietis neišsiunčiamas iš šalies (56 punktas). 

Tačiau jeigu nagrinėdama už šį sprendimą ankstesnį arba vėlesnį prieglobsčio prašymą valstybė narė 
dėl atitinkamo trečiosios šalies piliečio priima sprendimą išsiųsti jį iš šalies, kaip jis suprantamas pagal 
Direktyvos 2008/115 6 straipsnį, dėl tokio sprendimo jis turėtų galėti pasinaudoti veiksminga teisių gynimo 
priemone, kaip numatyta šios direktyvos 13 straipsnyje (57 punktas). 

Šiuo klausimu ESTT pažymėjo, jog iš Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, kad bet kuriuo atveju 
stabdomąjį poveikį būtinai turi turėti teisių gynimo priemonė, kuria galima pasinaudoti priėmus sprendimą 
grąžinti, kai jį įvykdžius atitinkamam trečiosios šalies piliečiui galėtų kilti rimta grėsmė, kad jam bus skirta 
mirties bausmė, jis bus kankinamas, patirs nežmonišką ar žeminantį elgesį arba bus šitaip baudžiamas, nes 
taip užtikrinama, kad nebūtų pažeisti Chartijos 19 straipsnio 2 dalies ir 47 straipsnio reikalavimai (šiuo 
klausimu žr. Sprendimo Abdida, C-562/13, EU:C:2014:2453, 52 ir 53 punktus) (58 punktas). 

ESTT padarė išvadą, kad stabdomąjį poveikį turinčios teisių gynimo priemonės dėl sprendimo, kaip 
antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, kurį įvykdžius nėra tikėtina, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
galėtų patirti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnį pažeidžiantį elgesį, 
nebuvimas nelaikytinas teisės į veiksmingą teisminę gynybą, kaip antai numatytos Direktyvos 2005/85 
39 straipsnyje, siejamos su Chartijos 19 straipsnio 2 dalimi ir 47 straipsniu, pažeidimu (59 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė: 
 
Direktyvos 2005/85 39 straipsnis, siejamas su Chartijos 19 straipsnio 2 dalimi ir 47 straipsniu, 

aiškintinas taip, kad pagal jį nedraudžiamas nacionalinės teisės aktas, pagal kurį skundas dėl sprendimo 
toliau nenagrinėti vėlesnio prieglobsčio prašymo neturi stabdomojo poveikio. 

Prieiga internete 
 

APMOKESTINIMAS 
 

2015 m. gruodžio 10 d. prejudicinis sprendimas byloje C-427/14 
Valsts ieņēmumu dienests prieš „Veloserviss“ SIA 

 
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1992 m. spalio 12 d. 

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto 2000 m. 
lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (toliau – ir Muitinės 
kodeksas), 78 straipsnio2 3 dalies išaiškinimo (1 punktas). 

                                                           
2
 Muitinės kodekso 78 straipsnyje „Deklaracijų tikrinimas išleidus prekes“ nustatyta:  

„1. Muitinė turi teisę savo iniciatyva arba deklaranto prašymu padaryti pakeitimus deklaracijoje po to, kai prekės jau 
išleistos. 
2. Muitinė, norėdama po prekių išleidimo įsitikinti deklaracijoje pateiktų duomenų tikslumu, turi teisę tikrinti prekybos 
dokumentus ir duomenis, susijusius su atitinkamų prekių importo arba eksporto operacijomis arba su paskesnėmis 
prekybos šiomis prekėmis operacijomis. Tokie patikrinimai gali būti atliekami deklaranto arba jo atstovo, bet kurio kito 
asmens, tiesiogiai arba netiesiogiai per verslą susijusio su minėtomis operacijomis, arba dėl verslo turinčio minėtus 
dokumentus, patalpose. Ši institucija taip pat turi teisę tikrinti ir prekes, jeigu jas vis dar įmanoma pateikti tikrinimui.  
3. Jeigu pakartotinai patikrinus deklaraciją arba atlikus tikrinimą po prekių išleidimo, paaiškėja, kad atitinkamos 
muitinės procedūros atlikimo tvarką reglamentuojančios nuostatos buvo taikomos remiantis neteisinga arba 
neišsamia informacija, muitinė, remdamasi naujai surinkta informacija, laikydamasi nustatytų nuostatų, imasi 
priemonių, būtinų susidariusiai padėčiai sureguliuoti.“ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=188349
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Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas Latvijos mokesčių administratoriaus ir „Veloserviss“ SIA (toliau 
– ir Veloserviss) ginčas dėl po muitinės deklaracijos tikrinimo išleidus prekes priimto nurodymo sumokėti 
importo muitą ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM) su delspinigiais (2 punktas). 

Nustatyta, kad 2007 m. gegužės 17 d. Veloserviss į Europos Sąjungą importavo Kambodžos kilmės 
dviračius, ketindama juos išleisti į laisvą apyvartą. Remdamasi 2007 m. vasario 16 d. Kambodžos vyriausybės 
išduotu kilmės sertifikatu, Veloserviss nei muitų, nei PVM nemokėjo. 2008 m. mokesčių administratorius 
atliko laikotarpio, kuriuo importuoti aptariami dviračiai, tikrinimą išleidus prekes. Kadangi nebuvo 
nustatytas joks su jais susijęs pažeidimas, Veloserviss įvykdė po šio tikrinimo priimtą sprendimą. 2010 m. 
mokesčių administratorius gavo informacijos iš Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), kad 
Kambodžos vyriausybės išduotas aptariamų prekių kilmės sertifikatas neatitiko Sąjungos teisės nuostatų 
reikalavimų. Remdamasis šia informacija mokesčių administratorius atliko antrą tikrinimą išleidus prekes, 
susijusį su Veloserviss pateiktu bendruoju administraciniu dokumentu, ir nustatė, kad minėtoms prekėms 
buvo nepagrįstai netaikyti muitai. Todėl 2010 m. liepos 23 d. sprendimu mokesčių administratorius nurodė 
Veloserviss sumokėti muitus ir PVM bei delspinigius (6–11 punktai). 

Ginčui dėl tokio viešojo administravimo subjekto sprendimo pasiekus kasacinės instancijos teismą, šis 
nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar (ir kokiu mastu) 
Muitinės kodekso 78 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad ja draudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, 
kuriame ribojama muitinės galimybė atlikti pakartotinį tikrinimą išleidus prekes ir po šio tikrinimo nustatyti 
naują skolą muitinei, kai, pirma, mokesčių administratorius gauna informacijos, kad muitų teisės aktai 
taikyti remiantis neteisinga ir neišsamia informacija, ir, antra, ši informacija nebuvo žinoma priimant 
sprendimą dėl pirminio tikrinimo (17 punktas). 

 
Dėl nacionalinėje teisėje nustatyto ribojimo muitinei atlikti muitinės deklaracijų pakartotinį 

tikrinimą išleidus prekes, kai gaunama muitų teisės aktų taikymui reikšminga informacija, kuri nebuvo 
žinoma pirminio tikrinimo metu  

 
Šiuo klausimu priminęs, kad valstybės narės gali numatyti procedūrines taisykles Muitinės kodeksui 

įgyvendinti, Teisingumo Teismas taip pat akcentavo, jog jos turi užtikrinti, kad šios taisyklės atitiktų šį 
kodeksą, o bendrai – Sąjungos teisės taikytinus reikalavimus ir principus (18 ir 19 punktai). 

Šiuo aspektu Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad pagal Muitinės kodekso 78 
straipsnio 1 dalį muitinė turi teisę peržiūrėti muitinės deklaraciją, t. y. pakartotinai ją patikrinti (22 punktas). 
Pagal šio kodekso 78 straipsnio 2 dalį norėdama įsitikinti deklaracijoje pateiktų duomenų tikslumu muitinė 
turi teisę tikrinti reikšmingus dokumentus ir duomenis ir pagal aplinkybes tikrinti atitinkamas prekes (23 
punktas). Jeigu po pakartotinio patikrinimo arba atlikus tikrinimą po prekių išleidimo paaiškėja, kad 
atitinkamos muitinės procedūros atlikimo tvarką reglamentuojančios nuostatos buvo taikomos remiantis 
neteisinga arba neišsamia informacija, t. y. yra klaidų ir esminių trūkumų arba buvo padaryta taikytinos 
teisės aiškinimo klaidų, pagal Muitinės kodekso 78 straipsnio 3 dalį muitinė, remdamasi nauja jos turima 
informacija, imasi priemonių, būtinų susidariusiai padėčiai sureguliuoti (24 punktas). Be to, kaip pažymėjo 
Teisingumo Teismas, Muitinės kodekso 78 straipsnio tekste neribojama muitinės galimybė pakartotinai 
atlikti patikrinimą arba tikrinimą išleidus prekes, kaip jie suprantami pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, ir 
neribojamas muitinės minėto straipsnio 3 dalyje numatytų priemonių, būtinų susidariusiai padėčiai 
sureguliuoti, ėmimasis (25 punktas). Taigi, Muitinės kodekso 78 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad, 
kalbant apie joje numatytas muitinės pareigas, šioje dalyje paprastai muitinei leidžiama pakartotinai atlikti 
muitinės deklaracijų patikrinimą arba tikrinimą išleidus prekes ir nustatyti tokių patikrinimų padarinius 
apskaičiuojant naują skolą muitinei (28 punktas). 

Tačiau, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, tokiais atvejais taip pat turi būti laikomasi Sąjungos teisės 
bendriesiems principams būdingų reikalavimų, visų pirma kylančių iš teisinio saugumo principo ir iš jo 
išplaukiančio teisėtų lūkesčių apsaugos principo (29 punktas). 

Kiek tai susiję su teisinio saugumo principu, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad protingas senaties 
terminas, nesvarbu, ar jis nustatytas remiantis nacionaline, ar Sąjungos teise, numatomas teisinio saugumo, 
kuris apsaugo tiek suinteresuotąjį apmokestinamąjį asmenį, tiek administratorių, sumetimais ir nekliudo 
teisės subjektams įgyvendinti Sąjungos teisės sistemos suteiktų teisių (32 punktas). Kadangi Muitinės 
kodekso 78 straipsnyje nenustatyta jokio senaties termino muitinės deklaracijoms tikrinti išleidus prekes, 
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pagal teisinio saugumo bendrąjį principą valstybės narės gali šiai procedūrai taikyti protingą senaties 
terminą (33 punktas).  

Pasisakydamas dėl tokio termino trukmės, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad muitinė, 
vadovaudamasi Muitinės kodekso 221 straipsnio 3 dalimi, apie naują skolą muitinei gali pranešti per trejus 
metus nuo šios skolos atsiradimo (34 punktas). Šiam terminui praėjus, sueina skolos senaties terminas ir dėl 
to ji išnyksta (35 punktas). Kadangi pasibaigus trejų metų terminui nuo skolos muitinei atsiradimo 
nebegalima pranešti apie naują skolą muitinei ir nustatyti pakartotinio patikrinimo arba tikrinimo išleidus 
prekes padarinių, kaip tai suprantama pagal Muitinės kodekso 78 straipsnio 3 dalį, pagal teisinio saugumo 
principą valstybėms narėms negali būti kliudoma apriboti pakartotinio patikrinimo procedūros taikymo 
pasibaigus trejų metų terminui, skaičiuojant nuo pirminės skolos muitinei atsiradimo (36 punktas). Be to, 
turi būti leidžiama imtis tokios priemonės net pasibaigus minėtam periodui susiklosčius tokiai situacijai, kai 
skola muitinei atsiranda, kaip tai suprantama pagal šio kodekso 221 straipsnio 4 dalį, dėl veiksmo, dėl kurio 
jo atlikimo momentu buvo galima iškelti baudžiamąją bylą (37 punktas). 

Dėl reikalavimo užtikrinti teisėtų lūkesčių apsaugos principo laikymąsi Teisingumo Teismas priminė, 
jog ūkio subjektai negali pagrįstai tikėtis išlaikyti esamos padėties, kuri gali pasikeisti nacionalinėms 
institucijoms įgyvendinant savo diskreciją (39 punktas). Iš tiesų per nurodytą trejų metų nuo pirminės 
skolos muitinei atsiradimo laikotarpį apmokestinamasis asmuo, kaip ūkio subjektas, turi prisiimti riziką, kad 
muitinė peržiūrės sprendimą dėl skolos muitinei, atsižvelgdama į naują informaciją, kurią ji gaus per 
patikrinimus, ir imtis būtinų priemonių nuo jos apsisaugoti (41 punktas). Iš esmės teisėtų lūkesčių apsaugos 
principas nedraudžia muitinei atlikti vėlesnių pakartotinių patikrinimų arba tikrinimų išleidus prekes ir 
nustatyti jų padarinių (42 punktas).  

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė: 
 
Muitinės kodekso 78 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad ja draudžiamas nacionalinės teisės aktas, 

kaip nagrinėjamasis pagrindinėje byloje, pagal kurį muitinei draudžiama pakartotinai atlikti patikrinimą arba 
tikrinimą išleidus prekes ir nustatyti tokių patikrinimų padarinius apskaičiuojant naują skolą muitinei, kiek 
šis draudimas susijęs su trejų metų nuo pirminės skolos muitinei atsiradimo laikotarpiu, o tai turi patikrinti 
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. 

Prieiga internete 
 

2015 m. gruodžio 17 d. prejudicinis sprendimas byloje C-419/14 
WebMindLicenses Kft. prieš Nemzeti Adó- és  

Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság 
 
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą, be kita ko, buvo pateiktas dėl 2006 m. 

lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir 
PVM direktyva) 2 straipsnio 1 dalies c punkto3, 24 straipsnio 1 dalies4, 435 ir 273 straipsnių6 ir Europos 

                                                           
3
 Pagal šią nuostatą PVM apmokestinamas paslaugų teikimas, kai valstybės narės teritorijoje už atlygį paslaugas teikia 

apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks. 
4
 Pagal šią nuostatą paslaugų teikimas yra bet koks sandoris, kuris nėra prekių tiekimas. 

5
 Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos PVM direktyvos 43 straipsnyje numatyta, 

kad „paslaugų teikimo vieta laikoma ta vieta, kur paslaugų teikėjas turi įsteigęs savo verslą arba turi nuolatinį padalinį, 
iš kurios teikia paslaugas, arba, nesant tokios verslo vietos ar nuolatinio padalinio, vieta, kur jis turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą arba kur paprastai gyvena.“  
2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusios PVM direktyvos redakcijos, išplaukiančios iš 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyvos 
2008/8/EB, iš dalies keičiančios PVM direktyvos nuostatas, susijusias su paslaugų teikimo vieta, 45 straipsnyje 
numatyta, kad „paslaugų teikimo neapmokestinamajam asmeniui vieta yra ten, kur paslaugų teikėjas yra įsteigęs savo 
verslą. Tačiau, jei tos paslaugos yra teikiamos iš paslaugų teikėjo nuolatinio padalinio, esančio kitoje vietoje nei ta, kur 
jis yra įsteigęs savo verslą, šių paslaugų teikimo vieta yra ten, kur yra tas nuolatinis padalinys. Nesant tokios verslo ar 
nuolatinio padalinio vietos, paslaugų teikimo vieta yra ten, kur paslaugų teikėjas turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba 
kur paprastai gyvena.“ 
6
 „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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0427
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Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7, 8, 41, 47, 48, 51 ir 52 straipsnių išaiškinimo (1 
punktas). 

Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas WebMindLicenses Kft. (toliau – ir WML) ir mokesčių 
administratoriaus ginčas dėl šio administratoriaus sprendimo, kuriuo nurodyta sumokėti įvairias sumas, 
susijusias su mokesčiais už 2009–2011 mokestinius metus, taip pat baudą ir delspinigius (2 punktas). 

Nustatyta, jog WML yra Vengrijoje įregistruota 2009 m. įsteigta komercinė bendrovė, kurios vadovui 
priklauso visas jos kapitalas. 2009 m. rugsėjo 1 d. sutartimi ši bendrovė nemokamai iš Portugalijos 
bendrovės įsigijo know-how, suteikusį galimybę eksploatuoti interneto svetainę, per kurią buvo teikiamos 
interaktyvios erotinės vaizdo ir garso paslaugos, leidžiančios fiziniams asmenims visame pasaulyje jose 
dalyvauti realiu laiku (toliau – WML know-how). Ji tą pačią dieną šį know-how išnuomojo pagal licencijos 
sutartį Lalib-Gestão e Investimentos Lda. (toliau – Lalib), Madeiroje (Portugalija) įsteigtai bendrovei. Atlikęs 
mokesčių patikrinimą Vengrijos mokesčių administratorius laikėsi nuomonės, kad know-how iš tiesų 
neeksploatavo Lalib ir jis nebuvo eksploatuojamas jos naudai, todėl su ja sudarydama licencijos sutartį 
WML piktnaudžiavo teise, siekdama apeiti Vengrijos mokesčių teisės aktus, mažiau palankius nei 
Portugalijos mokesčių teisės aktai. Tokia išvada buvo grindžiama, be kita ko, tuo, kad WML niekada 
neketino perduoti Lalib iš savo know-how eksploatacijos gaunamo pelno, aplinkybės, kad šio know-how 
savininką ir atitinkamą interneto svetainę realiai eksploatuojančius subrangovus siejo artimi asmeniniai 
ryšiai ir kad Portugalijos bendrovės valdymas buvo neracionalus, o jos veikla – tyčia nuostolinga ir ji 
neturėjo savarankiškos veiklos pajėgumų (20–22 punktai). 

Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą, 
pirmiausia prašydamas išaiškinti, ar Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad norint įvertinti, ar tokiomis 
aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, minėta licencijos sutartis sudaryta su kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje įsteigta licenciją suteikusi bendrovė, įsteigta bendrove, yra piktnaudžiavimas teise, kuriuo siekiama 
pasinaudoti aplinkybe, kad šioms paslaugoms toje kitoje valstybėje narėje buvo taikomas mažesnis PVM 
tarifas, svarbus faktas, kad: (1) licenciją suteikusios bendrovės vadovas ir vienintelis akcininkas buvo šio 
know-how kūrėjas; (2) šis asmuo darė įtaką šio know-how vystymui ir eksploatacijai ir juo pagrįstoms 
teikiamoms paslaugoms ar juos kontroliavo; (3) šioms paslaugoms teikti būtinų finansinių sandorių, 
personalo ir techninių priemonių valdymą užtikrino subrangovai (33 punktas). 

 
Dėl pasirinkimo paslaugas teikti iš tos valstybės narės, kurioje taikomas mažesnis PVM tarifas, 

pripažinimo piktnaudžiavimu, kuriuo siekiama mokestinė nauda 
 
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, jog tam, kad būtų pripažintas 

piktnaudžiavimas PVM srityje, pirma, nagrinėjamais sandoriais, neatsižvelgiant į formalų atitinkamų PVM 
direktyvos ir šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinės teisės aktų nuostatose numatytų 
sąlygų taikymą, turi būti gaunama mokestinė nauda, kurią suteikus būtų pažeistas šiomis nuostatomis 
siekiamas tikslas, ir, antra, objektyvių požymių visuma taip pat turi patvirtinti, kad nagrinėjamų sandorių 
pagrindinis tikslas yra tik gauti tokią mokestinę naudą (36 punktas). Pasinaudojimas vienoje valstybėje 
narėje standartiniu PVM tarifu, kuris yra mažesnis nei kitoje valstybėje narėje, savaime negali būti laikomas 
mokestine nauda, kurios gavimas prieštarauja PVM direktyvos tikslams (40 punktas). Turėdamas galimybę 
rinktis iš dviejų sandorių apmokestinamasis asmuo neprivalo pasirinkti didžiausią PVM sumą lemiančio 
sandorio; atvirkščiai, jis turi teisę rinktis tokį savo veiklos planą, kad sumažintų mokesčio skolą. Taigi, 
apmokestinamieji asmenys, siekdami apriboti jiems tenkančią mokesčių naštą, paprastai gali laisvai 
pasirinkti organizacines struktūras ir sandorių formas, kurios atrodo tinkamiausios jų ekonominei veiklai (42 
punktas). 

Šiuo aspektu Teisingumo Teismas akcentavo, jog iš pagrindinės bylos medžiagos buvo matyti, kad 
Lalib buvo atskira nuo WML bendrovė, ji nebuvo jos filialas, dukterinė bendrovė ar atstovybė, be to, ji 
sumokėjo PVM Portugalijoje (43 punktas). Šiomis aplinkybėmis siekiant konstatuoti, kad minėta licencijos 
sutartis buvo sudaryta piktnaudžiaujant, norint pasinaudoti mažesniu PVM tarifu Madeiroje, reikia 
nustatyti, kad ši sutartis yra visiškai fiktyvus susitarimas, nuslepiantis faktą, kad atitinkamos paslaugos 
teikimą, t. y. interneto svetainės eksploataciją naudojant know-how, realiai atliko ne Lalib Madeiroje, bet 

                                                                                                                                                                                                 
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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WML Vengrijoje. Siekiant patikrinti, kokia buvo reali šių paslaugų teikimo vieta, ši išvada turi būti paremta 
objektyviais ir trečiųjų asmenų patikrinamais įrodymais, kaip antai fiziniu Lalib egzistavimu, kiek tai susiję su 
patalpomis, personalu ir įranga (44 punktas). Siekiant nustatyti, ar ši sutartis buvo toks susitarimas, 
nacionalinis teismas turi išnagrinėti visas jam nurodytas faktines aplinkybes ir, be kita ko, išsiaiškinti, ar Lalib 
Madeiroje realiai buvo įsteigusi verslą ar nuolatinį padalinį arba ar ši bendrovė, siekdama vykdyti atitinkamą 
ekonominę veiklą, turėjo tinkamą struktūrą, kiek tai susiję su patalpomis, žmogiškaisiais ir techniniais 
ištekliais, arba ar vykdė šią ekonominę veiklą savo vardu, sąskaita, atsakomybe ir rizika, ar ne (45 punktas). 
Tačiau faktai, kad WML vadovas ir vienintelis akcininkas buvo know-how kūrėjas, šis asmuo darė įtaką ar 
kontroliavo šio know-how vystymą ir eksploataciją, juo pagrįstų paslaugų teikimą, taip pat tai, kad šioms 
paslaugoms teikti būtiną finansinių sandorių, personalo ir techninių priemonių valdymą užtikrino 
subrangovai, ir priežastys, galbūt paskatinusios WML išnuomoti nagrinėjamą know-how Lalib, o ne 
eksploatuoti jį pačiai, nėra savaime lemiami (46 punktas). 

 
Dėl teisės reikalauti sumokėti PVM paslaugų teikimo vietos valstybėje narėje, kai šis PVM jau buvo 

sumokėtas kitoje valstybėje narėje 
 
Kitu Europos Sąjungos teisminei institucijai pateiktu klausimu nacionalinis teismas taip pat siekė 

sužinoti, ar Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad nustačius piktnaudžiavimą, dėl kurio paslaugų teikimo 
vieta nustatoma kitoje valstybėje narėje, nei būtų nustatyta nesant šio piktnaudžiavimo, faktas, kad PVM 
buvo sumokėtas šioje kitoje valstybėje narėje pagal jos teisės aktus, kliudo išieškoti šį mokestį valstybėje 
narėje, kurioje iš tiesų suteiktos šios paslaugos (51 punktas). 

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad nustačius piktnaudžiavimą, atitinkami sandoriai turi 
būti apibrėžti iš naujo taip, kad būtų atkurta situacija, kuri būtų egzistavusi nesant piktnaudžiaujant 
sudarytų sandorių (52 punktas). Paslaugų teikimo vieta turi būti pakeista, jeigu ji nustatyta kitoje valstybėje 
narėje, nei būtų nesant piktnaudžiavimo, o PVM turi būti sumokėtas toje valstybėje narėje, kurioje tai 
turėjo būti padaryta, net jeigu jis buvo sumokėtas kitoje valstybėje (53 punktas).  

 
Dėl mokesčių administratoriaus teisės naudoti įrodymus, gautus be apmokestinamojo asmens 

žinios per tuo pačiu metu vykstantį dar neužbaigtą baudžiamąjį procesą, siekiant nustatyti 
piktnaudžiavimą PVM srityje 

 
Galiausiai nacionalinis teismas siekė sužinoti, ar Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad ji nedraudžia 

mokesčių administratoriui, kuris siekia nustatyti piktnaudžiavimą PVM srityje, naudoti įrodymus, gautus be 
apmokestinamojo asmens žinios per tuo pačiu metu vykstantį dar neužbaigtą baudžiamąjį procesą, 
pavyzdžiui, perėmus telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją ir atlikus elektroninių laiškų poėmį 
(61 punktas).  

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad pagal įrodinėjimą reglamentuojančias 
nacionalines taisykles reikia nustatyti, ar yra piktnaudžiavimo požymių. Tačiau šios taisyklės neturi pažeisti 
Sąjungos teisės veiksmingumo (65 punktas). Sąjungos teisė nedraudžia mokesčių administratoriui, kuris 
siekia nustatyti piktnaudžiavimą PVM srityje, vykstant administracinei procedūrai naudoti įrodymus, gautus 
per tuo pačiu metu vykstantį dar neužbaigtą baudžiamąjį procesą, jei laikomasi Sąjungos teisės, ypač 
Chartijos, užtikrinamų teisių (68 punktas). 

Pirmiausia dėl įrodymų gavimo per baudžiamąjį procesą Teisingumo Teismas priminė, kad 
telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimas ir elektroninių laiškų poėmis lemia EŽTK 8 
straipsnio 1 dalimi užtikrintos teisės įgyvendinimo apribojimus, tai irgi yra Chartijos 7 straipsnyje numatytos 
teisės įgyvendinimo apribojimas (71 ir 72 punktai). Tokie apribojimai galimi tik jeigu numatyti įstatymuose ir 
kai laikantis proporcingumo principo yra būtini ar tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendrojo intereso 
tikslus (73 punktas). Nesant išankstinio teismo leidimo, asmenų apsauga nuo valdžios savivalės, 
atsižvelgiant į Chartijos 7 straipsnyje suteiktas teises, reikalauja griežto teisinio tokio poėmio 
reglamentavimo ir ribojimo. Taigi, šis poėmis suderinamas su minėtu 7 straipsniu, tik jei vidaus teisės aktai 
ir praktika suteikia tinkamų ir pakankamų garantijų siekiant apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo ir savivalės (77 
punktas). Atliekant šį nagrinėjimą nacionalinis teismas turi išnagrinėti, ar išankstinio teismo orderio 
nebuvimas tam tikru mastu asmeniui, kuriam taikytas poėmis, kompensuojamas galimybe vėliau prašyti 
teismo kontrolės, susijusios tiek su šio poėmio teisėtumu, tiek su jo būtinybe; tokia kontrolė turi būti 
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veiksminga konkrečiomis nagrinėjamos bylos aplinkybėmis (78 punktas). Kartu Teisingumo Teismas 
pažymėjo, jog reikalavimas, kad visi šios teisės įgyvendinimo apribojimai būtų numatyti įstatyme, reiškia, 
kad teisinis pagrindas, leidžiantis mokesčių administratoriui naudoti aptariamus įrodymus, turi būti 
pakankamai aiškus ir tikslus, taip pat, kad pats apibrėždamas pagal Chartijos 7 straipsnį užtikrintos teisės 
įgyvendinimo apribojimo apimtį jis suteikia tam tikrą apsaugą nuo galimos administratoriaus savivalės (81 
punktas). Nagrinėjant tokio naudojimo būtinybę pagrindinėje byloje, be kita ko, reikia įvertinti, ar jis 
proporcingas siekiamam tikslui, kartu išsiaiškinant, ar pagal Chartijos 7 straipsnyje užtikrintą teisę mažiau 
ribojančios priemonės nei telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimas ir elektroninių 
laiškų poėmis, pavyzdžiui, paprastas WML patalpų patikrinimas ir Portugalijos valdžios institucijoms 
pateiktas informacijos arba administracinio tyrimo prašymas pagal Reglamentą Nr. 904/20107, būtų 
leidusios gauti visą būtiną informaciją, ar ne (82 punktas). 

Dėl teisės į veiksmingą teisminę gynybą, užtikrintą pagal Chartijos 47 straipsnį, ir dėl pasekmių, kurių 
gali kilti pažeidus pagal Sąjungos teisę įtvirtintas teises, Teisingumo Teismas priminė, kad pagal šį straipsnį 
kiekvienas asmuo, kurio pagal Sąjungos teisę suteiktos teisės ir laisvės buvo pažeistos, turi teisę į 
veiksmingą teisminę gynybą šiame straipsnyje numatytomis sąlygomis (86 punktas). Pagal šį straipsnį 
užtikrinamos teisminės kontrolės veiksmingumas reikalauja, kad teismas, vykdantis sprendimo, kuriuo 
įgyvendinama Sąjungos teisė, teisėtumo kontrolę, turi galėti patikrinti, ar įrodymai, kuriais pagrįstas šis 
sprendimas, buvo gauti ir naudojami pažeidžiant šia teise, ypač Chartija, užtikrinamas teises, ar ne (87 
punktas). Šis reikalavimas įvykdytas, jei ieškinį dėl mokesčių administratoriaus sprendimo išieškoti PVM 
nagrinėjantis teismas turi teisę patikrinti, ar per tuo pačiu metu vykstantį dar neužbaigtą baudžiamąjį 
procesą surinkti įrodymai, kuriais pagrįstas šis sprendimas, buvo surinkti nepažeidžiant pagal Sąjungos teisę 
užtikrintų teisių, arba remdamasis baudžiamųjų bylų teismo per rungimosi principu grindžiamą procedūrą 
jau atlikta kontrole bent jau gali įsitikinti, kad šie įrodymai buvo gauti laikantis šios teisės (88 punktas). Jei 
šis reikalavimas neįvykdytas, todėl teisė į teisminę gynybą nėra veiksminga, arba jei pažeista kita pagal 
Sąjungos teisę užtikrinta teisė, per baudžiamąjį procesą surinkti įrodymai, panaudoti per mokestinę 
administracinę procedūrą, neturi būti vertinami, o jais pagrįstas ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas 
(89 punktas).  

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė: 
 
1. Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad siekiant įvertinti, ar tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje 

byloje, licencijos sutartis, kurios dalykas buvo know-how nuoma, leidžianti eksploatuoti interneto svetainę, 
per kurią buvo teikiamos interaktyvios vaizdo ir garso paslaugos, sudaryta su kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje įsteigta licenciją suteikusi bendrovė, įsteigta bendrove, yra piktnaudžiavimas teise, kuriuo siekiama 
pasinaudoti aplinkybe, kad šioms paslaugoms toje kitoje valstybėje narėje buvo taikomas mažesnis PVM 
tarifas, faktai, kad licenciją suteikusios bendrovės vadovas ir vienintelis akcininkas buvo šio know-how 
kūrėjas, šis asmuo darė įtaką to know-how vystymui ir eksploatacijai ir teikiant juo pagrįstas paslaugas arba 
jas kontroliavo, taip pat tai, kad šioms paslaugoms teikti būtinų finansinių sandorių, personalo ir techninių 
priemonių valdymą užtikrino subrangovai, ir priežastys, kurios galėjo paskatinti licenciją suteikusią 
bendrovę išnuomoti nagrinėjamą know-how šioje kitoje valstybėje narėje įsteigtai bendrovei ir 
neeksploatuoti jo pačiai, nėra savaime lemiami. Nacionalinis teismas turi išnagrinėti visas pagrindinės bylos 
aplinkybes, kad nustatytų, ar ši sutartis buvo visiškai fiktyvus susitarimas, nuslepiantis faktą, kad 
nagrinėjamo paslaugų teikimo iš tiesų neatliko licenciją gavusi bendrovė, o tokias paslaugas faktiškai teikė 
licenciją suteikusi bendrovė, išsiaiškindamas, be kita ko, ar licenciją gavusi bendrovė realiai nebuvo 
įsisteigusi verslo ar nuolatinio padalinio, arba ar ši bendrovė, siekdama vykdyti atitinkamą ekonominę 
veiklą, neturėjo tinkamos struktūros, kiek tai susiję su patalpomis, žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais, 
arba ar ši bendrovė nevykdė šios ekonominės veiklos savo vardu, savo sąskaita, savo atsakomybe ir savo 
rizika. 

2. Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad nustačius piktnaudžiavimą, dėl kurio paslaugų teikimo 
vieta nustatoma kitoje valstybėje narėje, nei būtų nustatyta nesant šio piktnaudžiavimo, faktas, kad 

                                                           
7
 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su 

sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje 
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pridėtinės vertės mokestis buvo sumokėtas šioje kitoje valstybėje narėje pagal jos teisės aktus, nekliudo 
išieškoti šio mokesčio valstybėje narėje, kurioje iš tiesų suteiktos šios paslaugos. 

<...> 
3. Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad, siekiant taikyti ESS 4 straipsnio 3 dalį, SESV 325 straipsnį, 

PVM direktyvos 2 straipsnį, 250 straipsnio 1 dalį ir 273 straipsnį, ji nedraudžia mokesčių administratoriui, 
kuris siekia nustatyti piktnaudžiavimą pridėtinės vertės mokesčio srityje, naudoti įrodymus, gautus be 
apmokestinamojo asmens žinios per tuo pačiu metu vykstantį dar neužbaigtą baudžiamąjį procesą, 
pavyzdžiui, telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimo ir elektroninių laiškų poėmio 
būdu, su sąlyga, kad šie įrodymai, surinkti per baudžiamąjį procesą ir panaudoti per mokestinę 
administracinę procedūrą, nepažeidžia pagal Sąjungos teisę užtikrintų teisių. 

Tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, Chartijos 7, 47 straipsnius ir 52 straipsnio 1 dalį 
nacionalinis teismas, kuris atlieka tokias įrodymais pagrįsto sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio 
išieškojimo teisėtumo kontrolę, turi patikrinti, pirma, ar telekomunikacijų tinklais perduodamos 
informacijos perėmimas ir elektroninių laiškų poėmis buvo tyrimo priemonės, numatytos įstatyme ir 
būtinos vykdant baudžiamąjį procesą, ir, antra, ar įstatymas taip pat leido šiam administratoriui šiomis 
priemonėmis gautus įrodymus naudoti ir ar toks naudojimas buvo būtinas. Be to, jis turi patikrinti, ar pagal 
bendrąjį teisės į gynybą laikymosi principą apmokestinamasis asmuo per administracinę procedūrą galėjo 
susipažinti su šiais įrodymais ir būti dėl jų išklausytas. Konstatavęs, kad šis apmokestinamasis asmuo tokios 
galimybės neturėjo arba kad šie įrodymai per baudžiamąjį procesą buvo surinkti ar per administracinę 
procedūrą naudojami pažeidžiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį, toks nacionalinis 
teismas neturi atsižvelgti į šiuos įrodymus ir privalo panaikinti šį sprendimą, jei dėl šio fakto jis yra 
nepagrįstas. Taip pat į šiuos įrodymus nereikia atsižvelgti, jei teismas neturi teisės patikrinti, ar per 
baudžiamąjį procesą šie įrodymai buvo surinkti nepažeidžiant Sąjungos teisės, arba remdamasis 
baudžiamųjų bylų teismo per rungimosi principu pagrįstą procedūrą jau atlikta kontrole negali bent jau 
įsitikinti, kad įrodymai buvo gauti laikantis šios teisės. 

Prieiga internete 
 

2015 m. gruodžio 23 d. prejudicinis sprendimas bylose C-250/14 ir C-289/14 
Air France-KLM ir Hop!-Brit Air SAS prieš Ministère des Finances et des Comptes publics 

 
Apžvelgiamoje byloje prašymai priimti prejudicinius sprendimus pateikti 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, iš dalies pakeistos 1999 m. 
birželio 17 d. Tarybos direktyva 1999/59/EB (toliau – ir Šeštoji direktyva), vėliau iš dalies pakeistos 2001 m. 
gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/115/EB (toliau – ir pakeista Šeštoji direktyva), 2 straipsnio 1 punkto8 
ir 10 straipsnio 2 dalies9 išaiškinimo (1 punktas).  

Pagrindinėse bylose buvo nagrinėjami Air France-KLM bei Hop! Brit Air SAS (toliau – ir Brit Air) ginčai 
su Prancūzijos mokesčių administratoriumi dėl nepanaudoto bilieto ir oro transporto bendrovės sumokėtų 
sumų, kaip atlygio už nepanaudotus bilietus, apmokestinimo PVM (2 punktas). 

Pagrindinėse bylose buvo nustatyta, kad Air France-KLM teikė oro transporto paslaugas keleiviams 
Prancūzijos teritorijoje. Kadangi šie vidaus skrydžiai yra apmokestinami PVM, su jais susiję lėktuvo bilietai 

                                                           
8
 Pagal Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktą: „Pridėtinės vertės mokesčiu 

apmokestinamas: 1. prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, kai šalies teritorijoje už atlygį prekes tiekia ar paslaugas 
teikia apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks.“ 
9
 „Apmokestinimo momentas įvyksta ir mokestis tampa apskaičiuotinas, kai prekės pristatomos ar paslaugos 

atliekamos. <...> 
Tačiau kai apmokėjimas turi būti atliktas avansu prieš pristatant prekes ar atliekant paslaugas, mokestis tampa 
apskaičiuotinas apmokėjimo gavimo momentu nuo gautos sumos.  
Nukrypdamos nuo aukščiau [anksčiau] nurodytų nuostatų, valstybės narės gali numatyti, kad tam tikrų sandorių ar 
tam tikrų apmokestinamųjų asmenų kategorijų atveju mokestis tampa apskaičiuotinas:  
– ne vėliau kaip išrašant sąskaitą faktūrą ar dokumentą, lygiavertį sąskaitai faktūrai, arba 
– ne vėliau kaip gaunant kainą, arba, 
– kai neišrašoma nei sąskaita faktūra, nei jai lygiavertis dokumentas, arba jis išrašomas per vėlai, – per tam tikrą 
nurodytą laikotarpį, skaičiuojant nuo apmokestinimo momento. <...>“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0419
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parduodami už kainą, į kurią įskaičiuotas šis mokestis. Nuo 1999 m. Air France-KLM nebemokėjo Iždui PVM, 
gauto nuo išduotų bilietų, kurių vidaus skrydžių keleiviai nepanaudojo, kainos. Tai buvo, pirma, nekeičiami 
bilietai, kurie nebegaliojo dėl to, kad keleivių nebuvo laipinant į lėktuvą, ir, antra, keičiami bilietai, kuriais 
nepasinaudota per jų galiojimo laiką. Po apskaitos patikrinimo mokesčių administratorius manė, kad sumos, 
susijusios su šiais „išduotais ir nepanaudotais bilietais“, turėjo būti apmokestintos PVM, taikomu keleiviams 
teikiamoms vidaus oro transporto paslaugoms. Todėl jis pateikė Air France-KLM priminimus sumokėti už 
laikotarpį nuo 2000 m. balandžio 1 d. iki 2003 m. kovo 31 d. 4 066 607 EUR PVM ir 1 226 584 EUR 
delspinigių (9–11 punktai). 

Kitoje pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad Brit Air teikė oro transporto paslaugas keleiviams pagal 
frančizės sutartį su bendrove Air France-KLM. Pastaroji jai patikėjo kelionių bilietų Brit Air naudojamomis 
pagal frančizės sutartį linijomis prekybą ir valdymą. Air France-KLM gavo bilietų kainą ir už kiekvieną 
pervežtą klientą šią kainą pervedė Brit Air. Už parduotus bilietus, tačiau nepanaudotus dėl to, kad kliento 
nebuvo laipinant į lėktuvą arba baigėsi bilieto galiojimas, bendrovė Air France-KLM pervesdavo bendrovei 
Brit Air metinę fiksuotą kompensaciją, lygią pagal frančizę naudojamų linijų metinės apyvartos (įskaitant 
PVM) procentinei daliai (2%). Brit Air šios sumos neapmokestino PVM. Patikrinęs šios bendrovės apskaitą 
mokesčių administratorius išsiuntė priminimus sumokėti PVM už laikotarpį nuo 2001 m. balandžio 1 d. iki 
2005 m. rugpjūčio 31 d. nuo nepanaudotiems bilietams lygių sumų, gautų iš Air France-KLM (14–16 
punktai). 

Ginčams dėl minėtų mokesčio administratoriaus sprendimų pasiekus teismus, šie nutarė sustabdyti 
bylų nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą pirmiausia prašydami išaiškinti, ar Šeštosios direktyvos ir 
pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad oro 
transporto bendrovės bilietų išdavimas yra apmokestinamas PVM, nors šių bilietų keleiviai nepanaudojo ir 
jiems negali būti grąžinta kaina už šiuos bilietus (20 punktas). 

 
Dėl keleiviams parduotų, tačiau nepanaudotų lėktuvo bilietų apmokestinimo PVM 
 
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad PVM apmokestinamas „prekių tiekimas ar paslaugų 

teikimas, kai šalies teritorijoje už atlygį prekes tiekia ar paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, 
veikdamas kaip toks“ (19 punktas). Paslauga teikiama „už atlygį“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, 
yra apmokestinama, tik jei tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo egzistuoja abipusis teisinis ryšys ir paslaugos 
teikėjo gautas atlygis yra realus atlygis už gavėjui suteiktą paslaugą (22 punktas). Taip yra tuo atveju, kai 
tarp suteiktos paslaugos ir gauto atlygio yra tiesioginis ryšys, t. y. sumokėtos sumos yra realus atlygis už 
atskirą paslaugą, suteiktą egzistuojant teisiniam santykiui (23 punktas). Be to, iš Šeštosios direktyvos ir 
pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punkto ir 10 straipsnio 2 dalies matyti, kad šių direktyvų 2 
straipsnio 1 punkte numatytas apmokestinimo momentas įvyksta, kai paslaugos suteikiamos (24 punktas). 
Atitinkamai Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad paslaugų, kaip antai keleivių gabenimo oro transportu, 
teikimas apmokestinamas PVM, kai, pirma, oro transporto bendrovės kliento sumokėta suma, esant 
teisiniam santykiui, išreikštam sudarius transporto sutartį, yra tiesiogiai susijusi su atskira paslauga, už kurią 
atlygis yra ši suma, ir kai, antra, ši paslauga jau suteikta (25 punktas). 

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, kad paslaugos, teikiamos vykdant iš oro transporto 
sutarties kylančias prievoles, yra keleivių registravimas, įlaipinimas ir pasitikimas lėktuve oro transporto 
sutartyje numatytoje lėktuvo pakilimo vietoje, lėktuvo išvykimas numatytu laiku, keleivių ir jų bagažo 
skraidinimas iš išvykimo vietos į atvykimo vietą, rūpinimasis keleiviais per skrydį ir galiausiai saugus keleivių 
išlaipinimas sutartyje numatytoje vietoje ir laiku (26 punktas). Tačiau šias paslaugas suteikti įmanoma tik su 
sąlyga, kad oro transporto bendrovės keleivis numatytą įlaipinimo dieną atvyksta į vietą, nes minėta 
bendrovė jam suteikia teisę pasinaudoti šiomis paslaugomis iki įlaipinimo laiko perkant bilietą sudarytoje 
transporto sutartyje nustatytomis aplinkybėmis (27 punktas).  

Vadinasi, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, perkant bilietą sumokėta kaina suteikia keleiviui teisę 
pasinaudoti iš transporto sutarties kylančių pareigų vykdymu, todėl, neatsižvelgiant į tai, ar keleivis 
įgyvendina šią teisę, oro transporto bendrovė jau suteikia paslaugą, kai sudaro galimybę keleiviui 
pasinaudoti šiomis paslaugomis (28 punktas). Atitinkami minėtos oro bendrovės negalėjo teigti, kad 
nepasirodžiusių keleivių sumokėta ir bendrovės pasilikta kaina yra sutartinis žalos atlyginimas, kuris dėl to, 
kad juo atlyginama bendrovės patirta žala, yra neapmokestinamas PVM (29 punktas). Oro transporto 
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bendrovių pasilikta suma nesiekiama atlyginti žalos, kurią jos patyrė keleiviui nepasirodžius, bet tai yra 
atlygis net ir tuo atveju, kai keleivis nepasinaudojo transportu (34 punktas). 

 
Dėl apmokestinimo PVM momento keleiviui įsigijus bilietą, kurio jis vėliau nepanaudoja 
 
Nacionaliniai teismai taip pat teiravosi, ar Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 

2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad perkant lėktuvo bilietą keleivio, 
kuris šiuo bilietu nepasinaudojo, sumokėtas PVM tampa apskaičiuotinas nuo to momento, kai oro 
transporto bendrovė arba trečiasis asmuo jos vardu gauna kainą už bilietą (36 punktas). 

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios 
direktyvos 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad apmokestinimo momentas įvyksta ir 
mokestis tampa apskaičiuotinas, kai prekės pristatomos ar paslaugos atliekamos (37 punktas). Tačiau, 
pirma, Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje 
numatyta šios taisyklės išimtis tuo atveju, kai apmokėjimas turi būti atliktas avansu prieš suteikiant 
paslaugas. Tokiu atveju prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį ir yra apskaičiuojama nuo gautos 
sumos dydžio (38 punktas). Be to, tam, kad atsirastų prievolė apskaičiuoti PVM, reikia, kad apie visą su 
apmokestinimo momentu susijusią informaciją, t. y. būsimą prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, jau būtų 
žinoma, ir, konkrečiai kalbant, kad šios prekės ar paslaugos būtų tiksliai identifikuotos atliekant mokėjimą 
prieš prekių tiekimą ar paslaugų teikimą (39 punktas). Šiuo aspektu Teisingumo Teismas konstatavo, kad 
pagrindinėse bylose sąlygos Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies 
antrai pastraipai taikyti, atrodo, įvykdytos, nes būsimos transporto paslaugos teikimo sąlygos yra žinomos ir 
tiksliai identifikuotos perkant bilietą (40 punktas). Visos kainos, o ne jos dalies sumokėjimas nekelia 
abejonių dėl tokio aiškinimo (41 punktas). Be to, tuo atveju, kai keleivis nepasirodo, bendrovė, kuri 
parduoda bilietą, įvykdo savo sutartines pareigas, nes suteikia keleiviui galimybę pasinaudoti teisėmis į 
paslaugas, numatytas transporto sutartyje (42 punktas).  

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė: 
 
1. Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis 

turi būti aiškinami taip, kad oro transporto bendrovės bilietų išdavimas yra apmokestinamas PVM, nors šių 
bilietų keleiviai nepanaudojo ir jiems negali būti grąžinta suma už juos. 

2. Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalies 
pirma ir antra pastraipos turi būti aiškinami taip, kad perkant lėktuvo bilietą keleivio, kuris šiuo bilietu 
nepasinaudojo, sumokėtas pridėtinės vertės mokestis tampa apskaičiuotinas nuo to momento, kai 
gaunama kaina už bilietą, neatsižvelgiant į tai, ar ją gauna pati oro transporto bendrovė, ar trečiasis asmuo 
jos vardu ir sąskaita, ar trečiasis asmuo savo vardu, bet oro transporto bendrovės sąskaita. 

<...> 
Prieiga internete 
 

KONKURENCIJA 
 

2015 m. lapkričio 26 d. prejudicinis sprendimas byloje C-345/14  
SIA „Maxima Latvija“ prieš Konkurences padome 

 
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 101 straipsnio 1 dalies išaiškinimo, 

nagrinėjant SIA „Maxima Latvija“ (toliau – Maxima Latvija) ir Konkurences padome (Konkurencijos tarybos) 
ginčą dėl šios tarnybos baudos, skirtos Maxima Latvija, už didelio skaičiaus komercinių patalpų nuomos 
sutarčių, kuriose nustatyta konkurencijai prieštaraujanti sąlyga, su prekybos centrais sudarymą (1–2 
punktai). Konkurencijos taryba konstatavo, kad 12-oje tokių nuomos sutarčių buvo įtvirtinta sąlyga, kuria 
Maxima Latvija, kaip pagrindinei nuomininkei, suteikiama teisė leisti nuomotojui prekybos centruose 
esančias komercines patalpas, kurios nebuvo išnuomotos Maxima Latvija, išnuomoti tretiesiems asmenims. 
Pagrindinis nuomininkas yra didysis kasdienio vartojimo prekes siūlantis prekybos centras, kuris prekybos 
centre paprastai užima didžiąją arba pagrindinę tokio prekybos centro ploto dalį (5 punktas). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0250
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Dėl Teisingumo Teismo jurisdikcijos atsakyti į prejudicinius klausimus, kai pagrindinėje byloje 
sprendžiama vidaus situacija  

 
Teisingumo Teismas, primindamas ankstesnę savo praktiką, nurodė, kad nors pagrindinėje byloje 

susiklosčiusiu atveju SESV 101 straipsnis neturi būti taikomas, nes nagrinėjami susitarimai yra visiškai susiję 
su vidaus klausimais ir neturi poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai, Teisingumo Teismas turi 
jurisdikciją atsakyti į pateiktus klausimus. Pažymėta, kad Teisingumo Teismas ne kartą yra pripažinęs, kad 
turi jurisdikciją priimti sprendimą pagal prašymus priimti prejudicinį sprendimą, kurie pateikti dėl Sąjungos 
teisės nuostatų, esant tokioms situacijoms, kai faktinėms aplinkybėms pagrindinėje byloje Sąjungos teisė 
tiesiogiai netaikoma, tačiau buvo leista taikyti tas nuostatas nacionalinės teisės aktais, kurie, kiek tai susiję 
su sprendimais dėl visiškai su vidaus klausimais susijusių situacijų, visiškai atitinka Sąjungos teisėje įtvirtintą 
požiūrį. Iš tiesų pagal nusistovėjusią teismo praktiką, tokiais atvejais Europos Sąjunga tikrai suinteresuota, 
kad, siekiant išvengti aiškinimo skirtumų ateityje, iš Sąjungos teisės perimtos nuostatos ar sąvokos būtų 
aiškinamos vienodai, neatsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis jos turi būti taikomos (pvz., sprendimo Allianz 
Hungária Biztosító ir kt., C-32/11, EU:C:2013:160, 20 punktas) (11–14 punktas). 

 
Dėl komercinių patalpų nuomos sutarties sąlygos, kuria nuomininkui suteikiama teisė prieštarauti, 

kad patalpų nuomotojas centre nuomotų komercines patalpas kitiems nuomininkams, vertinimo tikslo 
riboti konkurenciją požiūriu 

 
SESV 101 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas taikomas susitarimui, kurio „tikslas ar poveikis“ yra 

konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje. Pagal nusistovėjusią Teisingumo 
Teismo praktiką, alternatyvus šios sąlygos pobūdis, apibūdintas jungtuku „ar“, reiškia, jog pirmiausia reikia 
įvertinti patį susitarimo tikslą, atsižvelgiant į ekonomines aplinkybes, kuriomis jis turi būti taikomas (pvz., 
Sprendimo Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C-439/09, EU:C:2011:649, 34 punktas). Jei įrodytas susitarimo 
antikonkurencinis tikslas, nereikia aiškintis, kokį poveikį jis daro konkurencijai. Vis dėlto, jei susitarimo 
turinio analizė neleidžia nustatyti pakankamo kenkimo konkurencijai lygio, reikia nagrinėti jo poveikį ir, kad 
jam būtų pritaikytas draudimas, reikalauti įrodyti, jog konkurencija iš tikrųjų buvo smarkiai trukdoma, 
ribojama arba iškraipoma (pvz., Sprendimo CB / Komisija, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 52 punktas, 
Sprendimo Dole Food ir Dole Fresh Fruit Europe / Komisija, C-286/13 P, EU:C:2015:184, 116 punktas). Dėl 
konkurencijos ribojimo „dėl tikslo“ sąvokos Teisingumo Teismo nurodyta, kad ją reikia aiškinti siaurai ir ji 
gali būti taikoma tik tam tikroms konkurencijai pakankamai žalingoms įmonių veiksmų derinimo rūšims, kad 
būtų galima teigti, jog jų poveikio tyrimas nereikalingas (pvz., Sprendimo CB / Komisija, C-67/13 P, 
EU:C:2014:2204, 58 punktas) (16–18 punktai). Taigi esminis teisinis kriterijus nustatant, ar susitarimas 
apima konkurencijos ribojimą „dėl tikslo“, yra išvada, jog toks susitarimas savaime daro didelę žalą 
konkurencijai, todėl galima daryti išvadą, kad nereikia tirti jo daromo poveikio (pvz., Sprendimo CB / 
Komisija, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 57 punktas) (20 punktas). 

Nagrinėtu atveju buvo matyti, kad Maxima Latvija nekonkuruoja su prekybos centrais, su kuriais ji 
sudarė pagrindinėje byloje nagrinėjamas nuomos sutartis. Nors Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad 
tokio pobūdžio aplinkybė visiškai nepaneigia galimybės, kad susitarimu nustatomas konkurencijos ribojimas 
„dėl tikslo“ (pvz., Sprendimo Allianz Hungária Biztosító ir kt., C-32/11, EU:C:2013:160, 43 punktas), vis dėlto 
reikia konstatuoti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami susitarimai nėra susitarimai, dėl kurių pripažinta, jog 
jie gali būti savaime laikomi kenkiančiais tinkamam konkurencijos veikimui (21 punktas). Nors pagrindinėje 
byloje nagrinėjama sąlyga potencialiai siekiama apriboti bendrovės Maxima Latvija konkurentams galimybę 
patekti į tam tikrus prekybos centrus, kuriuose ši bendrovė naudoja didelį plotą, tokia aplinkybė, jeigu ji 
būtų nustatyta, akivaizdžiai nereiškia, kad sutartys, kuriose nustatyta ši sąlyga, vien dėl savo pobūdžio 
trukdo, riboja arba iškraipo konkurenciją atitinkamoje rinkoje, t. y. mažmeninės maisto prekybos vietos 
rinkoje (22 punktas). Iš tiesų, atsižvelgiant į ekonomines aplinkybes, kuriomis turi būti taikomi tokie 
susitarimai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, šių susitarimų turinio analizė, atsižvelgiant į informaciją, 
kurią nurodė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, neleidžia labai aiškiai atskleisti 
pakankamo kenkimo konkurencijai lygio, kad minėti susitarimai galėtų būti laikomi sudarančiais 
konkurencijos ribojimą „dėl tikslo“, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį (23 punktas). 
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Dėl sąlygų, kurioms esant komercinių patalpų nuomos sutartys, suteikiančios nuomininkui teisę 
prieštarauti, kad patalpų nuomotojas centre nuomotų komercines patalpas kitiems nuomininkams, gali 
būti laikomos sudarančiomis susitarimą, kurio poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba 
iškraipymas 

 
Teisingumo Teismas, remdamasis Sprendime Delimitis (C-234/89, EU:C:1991:91) išdėstytais 

išaiškinimais, nurodė, kad vertinant susitarimo poveikį konkurencijai, reikia atsižvelgti į ekonomines ir 
teisines aplinkybes, kuriomis jis veikia, ir kurioms esant jis kartu su kitais susitarimais gali daryti bendrą 
poveikį konkurencijai (26 punktas). 

Vertinant pagrindinėje byloje nagrinėjamų sutarčių poveikį konkurencijai, pirmiausia reikia atsižvelgti 
į visas aplinkybes, kurios apibūdina patekimo į atitinkamą rinką sąlygas, siekiant įvertinti, ar aptarnavimo 
zonose, kuriose yra prekybos centrai, kuriems taikomos šios sutartys, konkurentai turi realias ir konkrečias 
galimybes jose įsikurti, pirmiausia šiose zonose įsteigtų kitų prekybos centrų komercinėse patalpose arba 
kitose, ne prekybos centruose esančiose komercinėse patalpose. Šiuo tikslu pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, 
ar atitinkamose aptarnavimo zonose yra komercinis žemės sklypas, ir ar jis prieinamas, taip pat į tai, ar 
egzistuoja ekonominių, administracinių arba teisinio reguliavimo sukeliamų kliūčių naujiems konkurentams 
patekti į šias zonas. Antra, reikia įvertinti aplinkybes, kuriomis vyksta konkurencija atitinkamoje rinkoje. 
Šiuo klausimu svarbu išsiaiškinti ne tik šioje rinkoje veikiančių ūkio subjektų skaičių ir dydį, bet ir minėtos 
rinkos koncentracijos laipsnį, vartotojų lojalumą esamiems prekiautojams ir vartojimo įpročiams. Tik 
tuomet, kai padarius išsamią ekonominių ir teisinių aplinkybių, kuriomis buvo sudarytos pagrindinėje byloje 
nagrinėjamos sutartys ir atitinkamos rinkos specifiškumo analizę, konstatuojama, jog patekimą į rinką 
apsunkina rinkoje nustatytų panašių sutarčių visuma, reikia išnagrinėti, kaip jos prisideda prie galimo tokios 
rinkos uždarymo, nes draudžiami tik tie susitarimai, kurie reikšmingai prisideda prie tokio uždarymo. 
Kiekvienos pagrindinėje byloje nagrinėjamos sutarties poveikio tokiam kumuliacinio pobūdžio uždarymui 
stiprumas priklauso nuo susitariančiųjų šalių užimamos padėties nagrinėjamoje rinkoje ir sutarčių trukmės. 
Be to, pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, SESV 101 straipsnio 1 dalis tokio vertinimo 
neapriboja vien tik pasireiškusiu poveikiu, nes vertinant, reikia atsižvelgti ir į nagrinėjamo susitarimo ar 
veiksmų galimą poveikį konkurencijai (pvz., Sprendimo Asnef-Equifax ir Administración del Estado, C-
238/05, EU:C:2006:734, 50 punktas) (25–31 punktai). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė: 
 
1. SESV 101 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad vien aplinkybė, jog komercinių patalpų 

nuomos sutartyje dėl prekybos centro didelio ploto nuomos nustatyta sąlyga, kuria nuomininkui suteikiama 
teisė prieštarauti, kad patalpų nuomotojas šiame centre nuomotų komercines patalpas kitiems 
nuomininkams, nereiškia, kad šios sutarties tikslas yra konkurencijos ribojimas, kaip tai suprantama pagal 
šią teisės nuostatą. 

2 Susitarimu, kurio „poveikis“ yra konkurencijos trukdymas, ribojimas ar iškraipymas, kaip tai 
suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį, gali būti laikomos komercinių patalpų nuomos sutartys, kaip 
antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kai padarius išsamią ekonominių ir teisinių aplinkybių, kuriomis jos 
buvo sudarytos, ir atitinkamos rinkos specifiškumo analizę, paaiškėja, kad jos labai prisideda prie galimo 
šios rinkos uždarymo. Kiekvienos sutarties poveikio tokiam uždarymui stiprumas visų pirma priklauso nuo 
susitariančiųjų šalių užimamos padėties šioje rinkoje ir tokios sutarties trukmės. 

Prieiga internete 
 

ŽALOS ATLYGINIMAS 
 

2015 m. lapkričio 26 d. prejudicinis sprendimas byloje C-166/14 
MedEval - Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH 

 
Austrijos vyriausiojo administracinio teismo prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros 
procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (toliau – ir 
Direktyva 89/665; prieiga internete), ir veiksmingumo bei lygiavertiškumo principų išaiškinimo.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172145&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1150491
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1457341274856&uri=CELEX:31989L0665
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Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-
Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH (toliau – ir Bendrovė) ir Federalinės viešųjų pirkimų tarnybos 
(toliau – ir Tarnyba). Nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 10 d. Asociacija su Farmacininkų darbo užmokesčio 
fondu sudarė sutartį dėl elektroninio vaistų išrašymo administravimo projekto įgyvendinimo. 2011 m. kovo 
1 d. Bendrovė kreipėsi į Tarnybą, prašydama, kad būtų konstatuota, jog sutarties sudarymo procedūra 
neteisėta dėl Federalinio viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) pažeidimo, nes apie nagrinėjamą 
pirkimą nebuvo iš anksto paskelbta. Tarnyba Bendrovės prašymą atmetė, nes jis buvo pateiktas praleidus 
Įstatymo 332 straipsnio 3 dalyje nustatytą šešių mėnesių naikinamąjį terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo 
sudaryti sutartį. Austrijos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad pagal Austrijos teisės aktus 
terminas, per kurį gali būti pradėta viešųjų pirkimų teisės pažeidimo konstatavimo procedūra, pradedamas 
skaičiuoti, neatsižvelgiant į tai, ar prašymą pateikęs asmuo žinojo apie sutarties sudarymą. Nagrinėjamu 
atveju ypač svarbu buvo tai, kad prašymas konstatuoti viešųjų pirkimų teisės pažeidimą pagal šią procedūrą 
yra išankstinė sąlyga ne tik siekiant pripažinti sutartį negaliojančia, bet ir norint pareikšti ieškinį dėl žalos 
atlyginimo. 
 

Dėl žalos, patirtos dėl teisės normos viešųjų pirkimų srityje pažeidimo, atlyginimo taisyklių 
Dėl nacionalinės teisės aktų, pagal kuriuos tam, kad būtų galima pareikšti ieškinį dėl žalos 

atlyginimo, turi būti iš anksto konstatuota, kad procedūra yra neteisėta, teisėtumo 
 

Šių aplinkybių kontekste prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės teiravosi, ar 
pagal Sąjungos teisę, visų pirma pagal veiksmingumo ir lygiavertiškumo principus, draudžiami nacionalinės 
teisės aktai, pagal kuriuos tam, kad būtų galima pareikšti ieškinį dėl žalos, patirtos dėl teisės normos viešųjų 
pirkimų srityje pažeidimo, atlyginimo, reikia, kad prieš tai būtų konstatuotas atitinkamos sutarties 
sudarymo procedūros neteisėtumas dėl to, kad iš anksto nebuvo paskelbta apie pirkimą, kai šiam prašymui 
dėl neteisėtumo konstatavimo taikomas šešių mėnesių naikinamasis terminas, pradedamas skaičiuoti nuo 
kitos dienos po to, kai buvo nuspręsta sudaryti nagrinėjamą viešojo pirkimo sutartį, nepaisant to, ar 
prašymą pateikęs asmuo galėjo žinoti, kad šis perkančiosios organizacijos sprendimas gali būti neteisėtas 
(26 punktas). 

Atsakydamas į pateiktą klausimą, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 89/665 2 straipsnio 
1 dalyje nustatyta, jog valstybės narės savo nacionalinėje teisėje turi numatyti asmenims, kurie patyrė žalos 
per viešųjų pirkimų sutarties sudarymo procedūrą, galimybę pateikti už peržiūrėjimo procedūrą atsakingai 
instancijai trijų rūšių prašymus: pirma, prašymą imtis „laikinųjų priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą pažeidimą ar užkirsti kelią tolesnei žalai konkretiems interesams, įskaitant priemones sustabdyti 
sutarties suteikimo procedūrą ar bet kurio perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimą ar 
užtikrinti tokį sustabdymą“, antra, prašymą panaikinti neteisėtai priimtus sprendimus ir, trečia, prašymą 
atlyginti žalą (29 punktas). 

Teisingumo Teismas toliau aptarė šių trijų rūšių prašymų pateikimo terminus. Pasak Teismo, dėl 
prašymų pateikimo terminų Direktyvos 89/665 2f straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybės narės gali 
numatyti terminus, taikomus prašymams, kuriais prašoma pripažinti, jog sutartis yra negaliojanti, – t. y. 
minimalų šešių mėnesių terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai buvo sudaryta 
sutartis (30 punktas). Galimybės remtis sutarties negaliojimu apribojimas laiko atžvilgiu pateisinamas 
„būtinybe ilgainiui užtikrinti perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų priimtų sprendimų teisinį 
tikrumą“, o tam „reikėtų laikytis šių terminų galiojimo“ (31 punktas). Tuo tarpu, kalbant apie visus kitus 
prašymus teismui, susijusius su viešaisiais pirkimais, įskaitant ieškinius dėl žalos atlyginimo, Direktyvos 
89/665 2f straipsnio 2 dalyje patikslinama, kad „prašymo dėl peržiūros pateikimo terminas nustatomas 
pagal nacionalinę teisę“. Todėl kiekviena valstybė turi nustatyti šiuos procesinius terminus (32 punktas).  

Pasak Teisingumo Teismo, tai, kad Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas nusprendė, pirma, aiškiai 
reglamentuoti su prašymais pripažinti sutartis negaliojančiomis susijusius terminus ir, antra, daryti nuorodą 
į valstybių narių teisę, kiek tai susiję su terminais pareikšti kitokio pobūdžio prašymus, rodo, kad šis teisės 
aktų leidėjas teikė ypatingą reikšmę šiai pirmai prašymų [dėl sutarties negaliojimo] kategorijai, 
atsižvelgdamas į peržiūros viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo srityje sistemos veiksmingumą (33 punktas). 

Apibendrindamas Teisingumo Teismas konstatavo, kad pagal Direktyvos 89/665 2f straipsnio 1 dalies 
b punktą nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, 
kuriose numatyta, kad prašymas pripažinti viešojo pirkimo sutartį, kuri sudaryta prieš tai nepaskelbus 
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pranešimo apie ją arba kvietimo dalyvauti konkurse, negaliojančia turi būti pateiktas per šešių mėnesių 
terminą, skaičiuojamą nuo kitos dienos po to, kai buvo nuspręsta sudaryti šią sutartį, jei sutartis buvo 
sudaryta sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo dieną (34 punktas).  

Tuo tarpu dėl ieškinio dėl žalos atlyginimo Teisingumo Teismas nurodė, jog Direktyvos 89/665 
2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad valstybės narės gali nustatyti, jog tam, kad būtų galima pareikšti tokį 
ieškinį, ginčijamą sprendimą iš anksto turi panaikinti „reikiamus įgaliojimus turinti institucija“, ir nėra 
taisyklės dėl ieškinio pareiškimo terminų ar kitų tokių ieškinių priimtinumo sąlygų. Šioje byloje iš esmės 
aišku, kad pagal Direktyvos 89/665 2 straipsnio 6 dalį nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal 
kurią, norint pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo, reikia, kad iš pradžių būtų konstatuotas viešųjų pirkimų 
teisės pažeidimas. Įstatymo 341 straipsnio 2 dalies taikymas kartu su 332 straipsnio 3 dalimi lemia tai, kad 
ieškinys dėl žalos atlyginimo yra nepriimtinas, jei prieš tai nėra priimta sprendimo, kuriuo konstatuotas 
nagrinėjamos sutarties neteisėtumas; šis sprendimas turi būti priimtas per procedūrą, kuriai taikomas šešių 
mėnesių naikinamasis terminas, pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai buvo nuspręsta sudaryti 
atitinkamą viešojo pirkimo sutartį, nepaisant to, ar prašymą pateikęs asmuo galėjo žinoti, kad šis 
sprendimas dėl sutarties sudarymo gali būti neteisėtas (35–36 punktai). 

Kaip minėta, valstybės narės turi reglamentuoti ieškinių dėl žalos atlyginimo procesines taisykles. Vis 
dėlto šios procesinės taisyklės neturi būti nepalankesnės, nei taikomos panašiems iš nacionalinės teisės 
sistemos kylančių teisių apsaugai numatytiems ieškiniams (lygiavertiškumo principas), ir dėl jų naudojimasis 
Sąjungos teisėje nustatytomis teisėmis neturi tapti praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas 
(veiksmingumo principas) (37 punktas). 

Atsižvelgdamas į tai, Teisingumo Teismas toliau nagrinėjo, ar pagal veiksmingumo principą 
draudžiamos šioje byloje aptariamos nacionalinės teisės nuostatos. 

Teisingumo Teismas nurodė, jog kalbant apie veiksmingumo principą, reikia pabrėžti, kad, kiek tai 
susiję su prašymų priimtinumo sąlygomis, nereikalaujama tokio paties lygio teisinio saugumo ieškinio dėl 
žalos atlyginimo atveju ir prašymo pripažinti sutartį negaliojančia atveju. Iš tiesų, pripažinus sutartį, 
sudarytą per viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą, negaliojančia, sutartis nebeegzistuoja ir tam 
tikrais atvejais nebevykdoma, o tai yra esminė administracinės ar teisminės valdžios institucijų intervencija į 
asmenų ir valstybės įstaigų sutartinius santykius. Toks sprendimas gali sukelti didelių trukdžių ir ekonominių 
nuostolių ne tik asmeniui, su kuriuo sudaryta atitinkama viešojo pirkimo sutartis, bet ir perkančiajai 
organizacijai, taigi ir visuomenei, kuri galiausiai naudojasi darbais ir paslaugomis, dėl kurių sudaryta 
atitinkama viešojo pirkimo sutartis. Taigi Sąjungos teisės aktų leidėjas suteikė daugiau reikšmės teisiniam 
saugumui prašymų pripažinti sutartį negaliojančia atveju, o ne ieškinio dėl žalos atlyginimo atveju. Jeigu 
ieškinio dėl žalos atlyginimo priimtinumas priklausytų nuo išankstinio atitinkamos sutarties sudarymo 
procedūros neteisėtumo dėl to, kad iš anksto nebuvo paskelbta apie pirkimą, konstatavimo, kai šiam 
prašymui dėl neteisėtumo konstatavimo taikomas šešių mėnesių naikinamasis terminas, nepaisant to, ar 
asmuo, kurio teisės pažeistos, žino apie teisės normos pažeidimą, gali padaryti praktiškai neįmanomą arba 
pernelyg sudėtingą teisės pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo įgyvendinimą. Iš tiesų, jeigu pranešimas apie 
pirkimą nepaskelbiamas iš anksto, šis šešių mėnesių terminas gali būti nepakankamas asmeniui, kurio teisės 
pažeistos, surinkti būtiną informaciją, kad galėtų pateikti prašymą, ir tai sudarytų kliūčių pateikti tokį ieškinį 
(39–42 punktai). 

Viena iš Sąjungos teisėje garantuojamų teisių gynimo priemonių yra žalos atlyginimas asmenims, 
kuriems ji kilo dėl viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo taisyklių pažeidimo. Taigi tokiomis aplinkybėmis, 
kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, žalos patyręs asmuo negalėtų ne tik reikalauti, kad perkančiosios 
organizacijos sprendimas būtų panaikintas, bet ir naudotis visomis Direktyvos 89/665 2 straipsnio 1 dalyje 
numatytomis teisių gynimo priemonėmis. Todėl pagal veiksmingumo principą draudžiama tokia tvarka, 
kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje (43–44 punktai). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė: 
 
Pagal Sąjungos teisę, visų pirma pagal veiksmingumo principą, draudžiami nacionalinės teisės aktai, 

pagal kuriuos tam, kad būtų galima pareikšti ieškinį dėl žalos, patirtos dėl teisės normos viešųjų pirkimų 
srityje pažeidimo, atlyginimo, reikia, kad prieš tai būtų konstatuotas atitinkamos sutarties sudarymo 
procedūros neteisėtumas dėl to, kad iš anksto nebuvo paskelbta apie pirkimą, kai šiam prašymui dėl 
neteisėtumo konstatavimo taikomas šešių mėnesių naikinamasis terminas, pradedamas skaičiuoti nuo kitos 
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dienos po to, kai buvo nuspręsta sudaryti nagrinėjamą viešojo pirkimo sutartį, nepaisant to, ar prašymą 
pateikęs asmuo galėjo žinoti, kad šis perkančiosios organizacijos sprendimas neteisėtas.  

Prieiga internete 
 

2015 m. gruodžio 17 d. prejudicinis sprendimas byloje C-407/14 
María Auxiliadora Arjona Camacho prieš Securitas Seguridad España SA  

 
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 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 (toliau – ir Direktyva 2006/54) 18 straipsnio 
išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant M. A. Arjona Camacho ir Securitas Seguridad España SA 
(toliau – Securitas Seguridad España) ginčą dėl to, kad M. A. Arjona Camacho būtų priteisti baudiniai 
nuostoliai, nes jos atleidimas iš darbo yra diskriminacija dėl lyties (1–2 punktai).  

Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2012 m. liepos 1 d. M. A. Arjona Camacho buvo įdarbinta 
Securitas Seguridad España apsaugos darbuotoja visą darbo dieną nepilnamečių pataisos namuose 
Kordoboje (Ispanija). Ji buvo atleista iš darbo 2014 m. balandžio 24 d. (16 punktas). 2014 m. gegužės 26 d. 
M. A. Arjona pareiškė ieškinį Kordobos darbo ginčų teismui Nr. 1, kuriuo ginčijo savo atleidimą iš darbo ir 
prašė jį pripažinti negaliojančiu (18 punktas). M. A. Arjona Camacho pirmiausia tvirtino, kad jos atleidimas iš 
darbo yra diskriminacija dėl lyties. Ji prašė priteisti 6 000 EUR žalos atlyginimą (19 punktas). Prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė manąs, kad M. A. Arjona Camacho buvo atleista iš darbo 
diskriminuojant dėl lyties, tačiau 3 000 EUR sumos atlyginimo pakanka visiškai atlyginti žalai, kurią 
M. A. Arjona Camacho patyrė (20–21 punktai). Vis dėlto prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam 
teismui kilo klausimas, ar atsižvelgiant į Direktyvos 2006/54 18 straipsnį, pagal kurį žalos atlyginimas ar 
kompensacija turi būti atgrasomojo pobūdžio, jis M. A. Arjona Camacho privalo priteisti nuostolius, kurie 
apimtų ne tik visišką jos patirtos žalos atlyginimą, bet ir baudinius nuostolius, kad tai būtų pamokomas 
pavyzdys ne tik jos buvusiam darbdaviui, bet ir kitiems darbdaviams (22 punktas). 

 
Dėl baudinių nuostolių priteisimo asmeniui, nukentėjusiam nuo diskriminacijos dėl lyties 
 
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti, ar 

Direktyvos 2006/54 18 straipsnį reikia aiškinti taip, kad siekiant, jog nuo diskriminacijos dėl lyties 
nukentėjusiam asmeniui būtų veiksmingai atlyginta žala arba kompensuota tokiu būdu, kuris turėtų 
atgrasomąjį poveikį, šiam asmeniui, be patirtos žalos atlyginimo, turi būti priteisti baudiniai nuostoliai 
(25 punktas). 

Teisingumo Teismas pažymėjo, jog, remiantis minėtu 18 straipsniu, savo nacionalinėse teisės 
sistemose valstybės narės numato priemones, užtikrinančias realią ir veiksmingą kompensaciją arba 
nuostolių atlyginimą, taip, kaip jos nustato atlyginti nuostolius ir žalą asmeniui, nukentėjusiam nuo 
diskriminacijos dėl lyties, kurios turėtų atgrasomąjį poveikį ir būtų proporcingos padarytai žalai; negalima 
nustatyti tokios kompensacijos ar atlygio didžiausios viršutinės ribos, išskyrus atvejus, kai kalbama apie 
atsisakymą išnagrinėti prašymą priimti į darbą (26 punktas). Šia nuostata pakartojamas 1976 m. vasario 9 d. 
Tarybos direktyvos 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, 
profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu (toliau – Direktyva 76/207) 6 straipsnio 
2 dalies, iš dalies pakeistos 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/73/EB, 
tekstas (27 punktas). 

Sprendime pirmiausia priminta, jog, aiškindamas Direktyvos 76/207, kuri buvo panaikinta ir pakeista 
Direktyva 2006/54, 6 straipsnį, Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad valstybės narės privalo nustatyti 
priemones, sudarančias sąlygas visiems asmenims, manantiems, kad jie buvo diskriminuojami pažeidžiant 
minėtą direktyvą, ginti savo teises teisme. Tokia pareiga reiškia, kad tokios priemonės turi būti pakankamai 
veiksmingos Direktyvos 76/207 tikslui pasiekti ir kad atitinkami asmenys turi galėti veiksmingai jomis 
pasinaudoti nacionaliniuose teismuose (žr. Sprendimo Marshall, C-271/91, EU:C:1993:335, 22 punktą ir 
Sprendimo Paquay, C-460/06, EU:C:2007:601, 43 punktą) (29 punktas). Pagal Teisingumo Teismo praktiką 
minėtame 6 straipsnyje nenurodyta konkreti priemonė, kurios valstybės narės turi imtis diskriminacijos 
draudimo nesilaikymo atveju, bet valstybėms narėms paliekama laisvė pačioms pasirinkti skirtingus 
sprendimus, tinkamus Direktyvos 76/207 tikslui pasiekti, atsižvelgiant į skirtingas galimas situacijas (žr. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172143&pageIndex=0&doclang=lt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265335
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Sprendimo von Colson ir Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, 18 punktą; Sprendimo Marshall, C-271/91, 
EU:C:1993:335, 23 punktą ir Sprendimo Paquay, C-460/06, EU:C:2007:601, 44 punktą) (30 punktas). Vis 
dėlto priemonės, tinkamos tam, kad būtų atkurtos realios lygios galimybės, turi užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią teisminę gynybą ir turėti realų atgrasomąjį poveikį darbdaviui (žr. Sprendimo von Colson ir 
Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, 23 ir 24 punktus; Sprendimo Draehmpaehl, C-180/95, EU:C:1997:208, 
25 punktą ir Sprendimo Paquay, C-460/06, EU:C:2007:601, 45 punktą) (31 punktas). Šie reikalavimai reiškia, 
kad būtina atsižvelgti į kiekvieno atvejo, kai buvo pažeistas lygybės principas, aplinkybes. Pažymėta, kad 
atleidimo iš darbo diskriminuojant atveju atkurti situaciją galima tik vėl integravus diskriminaciją patyrusį 
asmenį arba pasirinkus kitą alternatyvą – atlyginti jo patirtą piniginę žalą (Sprendimo Marshall, C-271/91, 
EU:C:1993:335, 25 punktas) (32 punktas). Galiausiai, remiantis Teisingumo Teismo praktika, jei siekiant 
įgyvendinti tikslą atkurti realias lygias galimybes numatyta piniginė kompensacija, ji turi būti adekvati, t. y. 
ja turi būti kompensuojama visa dėl diskriminacinio atleidimo iš darbo realiai patirta žala, atsižvelgiant į 
taikomas nacionalines taisykles (žr. Sprendimo Marshall, C-271/91, EU:C:1993:335, 26 punktą ir Sprendimo 
Paquay, C-460/06, EU:C:2007:601, 46 punktą) (33 punktas). 

Apibendrindamas Teisingumo Teismas darė išvadą, jog Direktyvos 76/207 6 straipsniu siekiamas 
realus atgrasomasis poveikis nereiškia, kad nuo diskriminacijos dėl lyties nukentėjusiajam asmeniui turi būti 
priteisti baudiniai nuostoliai, kurie viršytų tai, kas būtina realiai patirtai žalai visiškai atlyginti, ir būtų 
laikytini sankcija (34 punktas). Konstatuota, jog, kaip ir Direktyvos 76/207 6 straipsnyje, siekiant, kad 
diskriminuojant dėl lyties patirta žala būtų realiai ir veiksmingai atlyginta ar kompensuota tokiu būdu, kuris 
atgrasytų ir būtų proporcingas patirtai žalai, Direktyvos 2006/54 18 straipsniu valstybės narės, kurios 
pasirenka piniginę kompensaciją, įpareigojamos savo nacionalinės teisės sistemose pagal savo pačių 
nustatytą tvarką įtvirtinti priemones, kuriomis remiantis nukentėjusiam asmeniui būtų priteistas visiškas 
patirtos žalos atlyginimas, bet šiame straipsnyje nenumatyta, kad turi būti priteisti baudiniai nuostoliai 
(37 punktas). 

Direktyvos 2006/54 25 straipsnyje nurodyta, kad valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, 
taikytinų už pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų šių 
sankcijų taikymui užtikrinti. Šiame straipsnyje taip pat numatyta, kad sankcijos, kurios „gali apimti 
kompensacijos išmoką nukentėjusiajam“, turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios (38 punktas). 
Todėl nors Direktyvos 2006/54 18 straipsnio tikslas – įpareigoti nukentėjusiam asmeniui atlyginti patirtą 
žalą ar jam kompensuoti, iš šios direktyvos 25 straipsnio matyti, kad juo valstybėms narėms suteikiama 
galimybė priimti priemones, skirtas nubausti už diskriminaciją dėl lyties ir priteisti nukentėjusiajam 
kompensaciją (39 punktas). Taigi Direktyvos 2006/54 25 straipsniu valstybėms narėms leidžiama numatyti 
baudinių nuostolių priteisimą nuo diskriminacijos dėl lyties nukentėjusiam asmeniui, bet jos 
neįpareigojamos to daryti (40 punktas). 

Teisingumo Teismas nurodė, jog nagrinėtoje byloje nebuvo nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurią 
būtų galima priteisti baudinius nuostolius nuo diskriminacijos dėl lyties nukentėjusiam asmeniui, o 
Direktyvos 2006/54 25 straipsnyje nenumatyta galimybė nacionaliniam teismui pačiam priteisti tokius 
baudinius nuostolius iš diskriminavusio asmens (43 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė: 
 
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 18 straipsnį reikia aiškinti taip, kad siekiant realiai ir veiksmingai atlyginti ar kompensuoti 
diskriminuojant dėl lyties patirtą žalą tokiu būdu, kuris atgrasytų ir būtų proporcingas patirtai žalai, šiuo 
straipsniu valstybės narės, kurios pasirenka piniginę kompensaciją, įpareigojamos savo nacionalinėse 
teisinėse sistemose pagal savo pačių nustatytą tvarką įtvirtinti priemones, kuriomis remiantis 
nukentėjusiam asmeniui būtų priteistas visiškas patirtos žalos atlyginimas. 

Prieiga internete  
 

ŽEMĖS ŪKIS 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0407&rid=2
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2015 m. lapkričio 12 d. prejudicinis sprendimas byloje C-103/14 
Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB prieš Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio 

ministerijos, Lietuvos valstybę 
 
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(toliau – SESV) 39 straipsnio, 2003 m. Stojimo akto10 II priedo 6 skyriaus A dalies 27 punkto b papunkčio, 
2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas 
ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir 
panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/200311 7 straipsnio 1 dalies, 10 straipsnio 1 dalies, 121 straipsnio ir 
132 straipsnio 2 dalies išaiškinimo ir Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies ir 132 straipsnio 2 
dalies, 2010 m. vasario 18 d. (kiek tai susiję su versija lietuvių kalba – ir 2013 m. gegužės 15 d.) Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbto šio reglamento klaidų ištaisymo, 2012 m. liepos 2 d. Komisijos 
įgyvendinimo sprendimo C(2012) 4391 final, kuriuo leidžiama Lietuvoje išmokėti papildomas nacionalines 
tiesiogines išmokas už 2012 m., ir 2011 m. spalio 20 d. Komisijos darbinio dokumento DS/2011/14/REV2 
galiojimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant B. Jakučio ir Kretingalės kooperatinės ŽŪB ginčą su 
Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) ir Lietuvos valstybe dėl 
Europos Sąjungos tiesioginių išmokų moduliavimo ir papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (toliau – 
PNTI) sumažinimo už 2012 m. pareiškėjams pagrindinėje byloje, prašantiems kompensuoti jų negautas 
pajamas (1–2 punktai). 

Byloje nustatytos tokios aplinkybės: nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Sąjungą Lietuvos ūkininkų 
pajamų lygis palaikomas tiesioginėmis išmokomis, kurios apima iš Sąjungos biudžeto finansuojamas išmokas 
ir iš atitinkamos valstybės biudžeto finansuojamas nacionalines tiesiogines išmokas. Lietuvos Respublika 
pasirinko VIPS12. Remiantis šia schema, išmoka apskaičiuojama atitinkamos valstybės metinį finansinį 
paketą padalijant iš žemės ūkio naudmenų ploto, į kurį atsižvelgiama norint pasinaudoti šia parama. 
Remiantis 2003 m. Stojimo aktu, Sąjungos tiesioginės išmokos Lietuvos ir kitų naujųjų valstybių narių 
ūkininkams didėjo palaipsniui ir turėjo pasiekti 100 % tiesioginių išmokų, mokamų valstybėse narėse, 
išskyrus naująsias valstybes nares, lygį tik nuo 2013 m. Iki tol naujosios valstybės narės turėjo teisę skirti 
PNTI, gavusios Komisijos leidimą. 2003 m. Stojimo akte nustatytas tikslas 2012 m. pasiekti 90 % tiesioginių 
išmokų, mokamų valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, lygį Lietuvoje nebuvo pasiektas. Taip 
yra dėl to, kad tiesioginės išmokos buvo mokamos remiantis referenciniu žemės ūkio kultūrų derlingumu, 
buvusiu 2000–2002 m. laikotarpiu. Pagal tai buvo apskaičiuotas ir Lietuvos Respublikos 100 % tiesioginių 
išmokų finansinis paketas, kurį reikia padalyti iš bazinio ploto, kad būtų gauta tiesioginė išmoka už hektarą. 
Tačiau iki 2012 m. referencinis derlingumas labai išaugo, o bazinis plotas nuolat didėjo. Dėl to tiesioginių 
išmokų už hektarą suma sumažėjo. 2011 m. spalio 20 d. Komisija priėmė darbinį dokumentą 
DS/2011/14/REV2, kuriame nurodytos sąlygos, pagal kurias tam tikros naujosios valstybės narės turėjo 
pagal Reglamentą Nr. 73/2009 taikyti tiesioginių išmokų moduliavimą ir PNTI sumažinimą už 2012 m. Taigi, 
viena vertus, didesnėms nei 5 000 EUR tiesioginėms išmokoms iš esmės buvo taikomas moduliavimas. Kita 
vertus, remiantis Įgyvendinimo sprendimu C(2012) 4391 final, Lietuvos ūkininkams mokamoms PNTI buvo 
taikomas 10 % dydžio sumažinimas (33–36 punktai).  

Pareiškėjai Agentūrai pateikė paraišką suteikti paramą už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus už 
2012 m. Dėl B. Jakučio 2013 m. birželio 5 d. Agentūra priėmė sprendimą, pagal kurį, kadangi visa tiesioginių 
išmokų, įskaitant visas PNTI, suma, kurią suinteresuotasis asmuo turi teisę gauti už 2012 m., yra didesnė nei 
5 000 EUR (t. y. 17 264 Lietuvos litai (LTL)), taikytinas PNTI sumažinimas. Kretingalės kooperatinei žemės 
ūkio bendrovei Agentūra 2013 m. gegužės 22 d. sprendimu pritaikė tiesioginių išmokų, finansuojamų iš 

                                                           
10

 Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, 
Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos 
stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų. 
11

 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų 
pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas.  
12

 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1259/1999, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų 
pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles, 1b straipsnyje nustatyta vienkartinės išmokos už plotus schema.  
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EŽŪGF, moduliavimą ir PNTI sumažinimą. Visa šiai bendrovei sumokėtų tiesioginių išmokų ir PNTI suma yra 
didesnė nei 300 000 EUR (37–39 punktai). 

Tokiomis aplinkybėmis Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarė stabdyti bylos nagrinėjimą 
ir kreiptis į Teisingumo Teismą, siekdamas išsiaiškinti: 1a) ar Reglamento Nr. 73/2009 7 straipsnio 1 dalies 
nuostatą, taikant ją kartu su šio reglamento 10 straipsnio 1 dalimi ir 121 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad 
2012 m. valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, tiesioginių išmokų, kurios didesnės nei 
5 000 EUR, lygis yra 90 %?; 1b) jeigu į pirmojo klausimo a dalį būtų atsakyta teigiamai, ar tai reiškia, kad 
2012 m. tiesioginių išmokų lygis naujosiose valstybėse narėse nėra pasiekęs valstybėse narėse, išskyrus 
naująsias valstybes nares, esančio lygio, remiantis Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies ir 
121 straipsnio nuostatų turiniu ir tikslais?; 1c) ar Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies pabaigos 
nuostata („atsižvelgiant į taikomus sumažinimus pagal 7 straipsnio 1 dalį“) ir Darbinio dokumento 
DS/2011/14/REV2 nuostatos, kuriose lyginimo tikslais nustatoma skirtinga tiesioginių išmokų bazė: 
naujosiose valstybėse narėse yra vertinamas tiesioginių išmokų lygis nepritaikius moduliacijos (90 proc. 
pagal šio reglamento 121 straipsnį), o valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, – moduliaciją 
pritaikius (100 proc. minus 10 proc. pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies d punktą), – neprieštarauja 
2003 m. Stojimo aktui ir Sąjungos teisės principams, tarp jų teisėtų lūkesčių apsaugos, gero administravimo, 
sąžiningos konkurencijos ir nediskriminavimo principams, bei SESV 39 straipsnyje įtvirtintiems BŽŪP13 
tikslams?; 2a) ar Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies pabaigos („atsižvelgiant į taikomus 
sumažinimus pagal 7 straipsnio 1 dalį“) ir 132 straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos pabaigos 
(„atsižvelgiant, nuo 2012 m., į 7 straipsnį, taikant jį kartu su 10 straipsniu“) nuostatos ir jų pagrindu priimtų 
Darbinio dokumento DS/2011/14/REV2 ir Įgyvendinimo sprendimo C(2012) 4391 final nuostatos 
neprieštarauja 2003 m. Stojimo aktui, kuris nenumato tiesioginių išmokų moduliacijos ir [PNTI] mažinimo 
naujosiose valstybėse narėse ir (arba) metų, kuriais preziumuojamas tiesioginių išmokų naujosiose 
valstybėse narėse ir valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, susilyginimas?; 2b) ar 
Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies ir 132 straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos bei Darbinio 
dokumento DS/2011/14/REV2 ir Įgyvendinimo sprendimo C(2012) 4391 final nuostatos tiek, kiek pagal jų 
turinį ir tikslus 2012 m. naujosiose ES valstybėse narėse, gaunančiose gerokai mažesnę paramą nei 
valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, yra taikoma tiesioginių išmokų moduliacija ir [PNTI] 
mažinimas, neprieštarauja Sąjungos teisės principams, tarp jų teisėtų lūkesčių apsaugos, sąžiningos 
konkurencijos ir nediskriminavimo principams, bei SESV 39 straipsnyje įtvirtintiems BŽŪP tikslams, o ypač 
tikslui didinti žemės ūkio našumą?; 2c) ar klaidų ištaisymo procedūra atliktas Reglamento Nr. 73/2009 
132 straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos („atsižvelgiant, nuo 2012 m., į 7 straipsnį, taikant jį kartu su 
10 straipsniu“) nuostatos pakeitimas (kuriuo padarytas ne techninio pobūdžio pataisymas, o iš esmės 
pakeistas nuostatos turinys – 2012 m. įtvirtinami kaip preziumuojantys tiesioginių išmokų susilyginimą 
naujosiose valstybėse narėse ir valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares) nepažeidžia Sąjungos 
teisės principų, tarp jų teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, gero administravimo, sąžiningos 
konkurencijos ir nediskriminavimo principų?; 2d) ar [Reglamento Nr. 1259/1999] 1c straipsnyje vartojamo 
žodžio „dydis“ reikšmė yra tokia pati kaip Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnio 2 dalies paskutinėje 
pastraipoje vartojamo žodžio „lygis“ reikšmė?; 3) ar Įgyvendinimo sprendimas C(2012) 4391 final ir Darbinis 
dokumentas DS/2011/14/REV2, kurie nebuvo skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir yra 
nemotyvuoti (buvo priimti remiantis tik prezumpcija, kad 2012 m. tiesioginių išmokų lygis naujosiose 
valstybėse narėse ir valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, susilygino), neprieštarauja 
2003 m. Stojimo aktui ir nepažeidžia Sąjungos teisės principų, tarp jų teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių 
apsaugos ir gero administravimo principų? Jei taip, ar Įgyvendinimo sprendimo C(2012) 4391 final 
1 straipsnio 4 dalis neturi būti panaikinta kaip prieštaraujanti Reglamentui Nr. 73/2009 ir 2003 m. Stojimo 
aktui? (47 punktas). 

 
Dėl sąvokų „valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, taikytinas tiesioginių išmokų 

lygis“ ir „tiesioginių išmokų lygis naujosiose valstybėse narėse“ aiškinimo 
 
Pirmiausia Teisingumo Teismas pažymėjo, jog Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalyje, 

nustatant ryšį tarp tiesioginių išmokų naujųjų ir senųjų valstybių narių grupėse lygių, nurodyta, kad, 
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nepaisant didelių skirtumų, egzistuojančių tarp tiesioginių išmokų sumų kiekvienoje iš šių dviejų valstybių 
narių grupių, kurie prieštarauja tam, kad bendras lygis būtų gaunamas apskaičiuojant atitinkamų sumų 
vidurkį, buvo nustatytas bendras lygis. Kadangi Sąjungos teisėje neapibrėžta, kas yra Reglamento 
Nr. 73/2009 10 ir 121 straipsniuose nurodytas „valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, 
taikytinas tiesioginių išmokų lygis“, šią frazę reikia aiškinti atsižvelgiant į jos kontekstą ir Sąjungos teisės 
aktų leidėjo siekiamus tikslus. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad nuoroda į minėtą lygį 
Sąjungos teisėje atsirado 2003 m. Stojimo akte, siekiant reglamentuoti laipsnišką tiesioginių išmokų įvedimą 
naujosiose valstybėse narėse. Tokiu būdu buvo siekiama nesulėtinti žemės ūkio sektoriaus 
restruktūrizavimo ir nesukurti didelių pajamų ir socialinių skirtumų suteikiant ūkininkų ir apskritai gyventojų 
pajamoms neproporcingą paramą. Nors iš 2003 m. Stojimo akto II priedo 6 skyriuje esančio įvedimo plano 
matyti, kad ūkininkams naujosiose valstybėse narėse mokamos tiesioginės išmokos ir toliau sudaro 
valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, „taikomų išmokų“ procentinę dalį, jos 
apskaičiuojamos visiškai autonomiškai. Taigi bazinis plotas buvo nustatytas minėtame 6 skyriuje, o metinės 
viršutinės ribos ir taisyklės dėl pagal VIPS mokamų išmokų buvo įtvirtintos Reglamente Nr. 1782/2003, po 
to, kai į jį buvo įterptos atitinkamai Sprendimu 2004/281 ir Reglamentu Nr. 583/200414. Manytina, kad lygis, 
kurį naujosiose valstybėse narėse mokamos tiesioginės išmokos turėjo pasiekti 2013 m., t. y. 100 % 
planuojamų sumų, remiantis pirmiau minėtais 2003 m. referenciniais duomenimis, negrindžiamas realiu 
tiesioginių išmokų lygiu. Taigi Sąjungos teisės aktų leidėjas norėjo ne suvienodinti nominalius lygius, bet 
pasiekti abstraktų 100 % lygį, tuo pačiu pripažindamas, kad dėl šio lygio kiekvienoje valstybėje narėje bus 
mokamos skirtingos sumos. Ir nors nuo 2003 m. bazinis plotas Lietuvoje padidėjo daugiau kaip du kartus, 
dėl ko sumažėjo tiesioginių išmokų už hektarą suma, vis dėlto ši aplinkybė, susijusi tik su kiekvienam 
ūkininkui individualiai išmokėtų tiesioginių išmokų sumomis, neturi įtakos nustatyto mechanizmo, pagal 
kurį tiesioginių išmokų viršutinė riba palaipsniui keliama iki 100 %, veikimui (58 punktas). Kadangi taip 
nustatytas tiesioginių išmokų atitinkamų lygių ryšys išplaukia iš 2003 m. Stojimo akto, taigi – iš pirminės 
teisės nuostatų, jis, aiškinant Reglamentą Nr. 73/2009, laikytinas įtvirtintu, nes šis reglamentas atspindi 
nuostatas, išdėstytas minėto Stojimo akto II priede (51–59 punktai).  

Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas nenustatė pagrindo paneigti tiesioginių išmokų lygių, 
taikytinų atitinkamai valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, ir naujosiose valstybėse narėse, 
lygiavertiškumą, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnį, nes dėl moduliavimo 
netaikymo mažesnėms nei 5 000 EUR tiesioginėms išmokoms valstybėse narėse, išskyrus naująsias 
valstybes nares, už 2012 m. išmokėtų tiesioginių išmokų suma, nepaisant 10 % dydžio moduliavimo, iš tiesų 
yra didesnė už 90 % visų tiesioginių išmokų lygį, t. y. naujosiose valstybėse narėse oficialiai pasiektą lygį. 
Kadangi prieš moduliavimą taikytinas tiesioginių išmokų lygis yra 100 %, neatsižvelgiant į įvairiose 
valstybėse narėse faktiškai išmokėtas sumas, Reglamento Nr. 73/2009 7 straipsnio 1 dalyje numatytas 
bendras 10 % dydžio moduliavimas turi būti laikomas sumažinimu, kaip tai suprantama pagal šio 
reglamento 10 straipsnio 1 dalį, į kurį reikia atsižvelgti siekiant pripažinti taikytinų tiesioginių išmokų lygių 
lygiavertiškumą. Tačiau atsižvelgus į nominalų šių skaičiavimų poveikį, be ūkininkų, gaunančių mažiau nei 
5 000 EUR atitinkamai valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, ir naujosiose valstybėse narėse, 
skaičiaus klausimo, kiltų klausimas dėl didelio skirtumo tarp atitinkamai išmokėtų tiesioginių išmokų už 
hektarą sumų, ir taip visiškas šiose dviejose valstybių narių grupėse išmokėtų išmokų lygio palyginimas 
taptų neįmanomas. Pasirenkant abstraktų taikytino tiesioginių išmokų lygio kriterijų tokių svarstymų galima 
išvengti (60–62 punktai). 

 
Dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama Lietuvoje išmokėti papildomas 

nacionalines tiesiogines išmokas už 2012 m., galiojimo 
 

                                                           
14

 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 583/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras 
paramos schemas ūkininkams, Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir 
Slovakijos stojimą į Europos Sąjungą.  
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Teisingumo Teismas, spręsdamas dėl Komisijos Įgyvendinimo sprendimo C(2012) 4391 final galiojimo, 
priminė, jog laipsniškai įvedant tiesiogines išmokas naujosiose valstybėse narėse nebuvo siekiama, kad 
atitinkamai valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, ir naujosiose valstybėse narėse 
išmokamos sumos susilygintų, bet tikslas buvo išvengti neigiamos įtakos žemės ūkio sektoriaus vystymuisi 
šiose valstybėse narėse. Atsižvelgiant į tai, 2003 m. Stojimo aktu nustatyta sistema iš esmės nedraudžiama 
naujosioms valstybėms narėms taikyti bendro pobūdžio reformos, tokios kaip moduliavimo, kuri turi 
pagerinti BŽŪP veikimą visose valstybėse narėse, pasiekiant geresnę priemonių, skirtų stabiliam žemės ūkiui 
skatinti, ir priemonių, kuriomis skatinama kaimo plėtra, pusiausvyrą. Nors 2003 m. Stojimo akte 
moduliavimo taikymo naujosiose valstybėse narėse klausimas nebuvo reglamentuotas, taip yra dėl to, kad 
BŽŪP reforma, kuria buvo nustatytas moduliavimas, vyko lygiagrečiai su derybomis dėl naujųjų valstybių 
narių stojimo. Moduliavimas buvo nustatytas Reglamentu Nr. 1782/2003 po 2003 m. Stojimo akto 
pasirašymo, o Reglamento Nr. 1782/2003 12a straipsnis, reglamentuojantis moduliavimą naujosiose 
valstybėse narėse, į šį reglamentą buvo įtrauktas Reglamentu Nr. 583/2004. Galimybė nustatyti tokius 
minėtoms valstybėms narėms taikomo Bendrijos acquis pakeitimus buvo aiškiai numatyta 2003 m. Stojimo 
akto 23 ir 57 straipsniuose (67–69 punktai).  

Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam 
teismui iš esmės kyla klausimas dėl moduliavimo naujosiose valstybėse narėse taikymo sąlygų. Šiuo atžvilgiu 
neginčijama, kad Reglamento Nr. 1782/2003 12a straipsnio turinys buvo perimtas ir dviem aspektais 
patikslintas Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnyje. Pastarajame straipsnyje, pirma, reikalaujama atsižvelgti 
į moduliavimo poveikį valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, siekiant konstatuoti, kad 
tiesioginių išmokų lygis naujosiose valstybėse narėse jau yra bent jau toks pat kaip pirmosiose valstybėse 
taikomas lygis. Antra, iš jo matyti, kad procentinis dydis, į kurį reikia atsižvelgti taikant moduliavimą 
antrosiose valstybėse narėse, apribotas tiesioginių išmokų atitinkamų lygių skirtumu. Kaip nurodyta 
Reglamento Nr. 73/2009 17 konstatuojamojoje dalyje, pastarąja taisykle siekiama užtikrinti, kad naujosios 
valstybės narės ūkininkams mokama grynoji suma dėl moduliavimo nebūtų mažesnė nei panašiam valstybių 
narių, išskyrus naująsias valstybes nares, ūkininkui mokama suma. Pagal šią taisyklę galimybė taikyti 
moduliavimą 2012 m. nelėmė naujosiose valstybėse narėse mokamų mažesnių nei 300 000 EUR tiesioginių 
išmokų sumažėjimo, nes atitinkamų lygių skirtumas buvo lygus nuliui. Tačiau dėl moduliavimo taikymo 
naujosiose valstybėse narėse mokamoms tiesioginėms išmokoms 2012 m. didesnės nei 300 000 EUR sumos 
iš tiesų sumažėjo 4 %. Žinoma, šis sumažėjimas gali padidinti egzistuojantį didelį skirtumą tarp tiesioginių 
išmokų už hektarą sumų, išmokėtų atitinkamai valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, ir 
naujosiose valstybėse narėse. Tačiau naujosiose valstybėse narėse pasiektas minėtų sumų lygis po 
sumažinimo išliks daug didesnis už lygį, taikytiną valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, kur 
moduliavimo dydis yra 14 %. Todėl manytina, kad Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalis, skaitoma 
su 10 straipsnio 2 dalimi ir 17 konstatuojamąja dalimi, prisideda prie tikslo visose valstybėse narėse pasiekti 
geresnę stabilaus žemės ūkio skatinimo ir kaimo plėtros skatinimo pusiausvyrą, t. y. tikslo, kuris išplaukia iš 
2003 m. Stojimo akte nurodytų teisės aktų. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas konstatavo, jog 
Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies pabaigos nuostata, kiek ja, atsižvelgiant į moduliavimo 
poveikį valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, 2012 m. leidžiama taikyti Sąjungos tiesioginių 
išmokų moduliavimo tvarką visose valstybėse narėse, atitinka 2003 m. Stojimo aktą (70–76 punktai). 

Teisingumo Teismas toliau išdėstė, jog Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 
bendra tiesioginė parama, kuri gali būti skirta ūkininkui naujosiose valstybėse narėse, įskaitant visas PNTI, 
neturi viršyti tiesioginės paramos, kurią ūkininkas turėtų teisę gauti pagal atitinkamą tiesioginę išmoką, 
lygio, tuo metu taikomo valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, atsižvelgiant į kartu taikomus 
šio reglamento 7 ir 10 straipsnius. Nors šis viršijimo draudimas į Reglamento Nr. 1259/1999 1c straipsnį jau 
buvo įterptas 2003 m. Stojimo akto II priedo 6 skyriaus A dalies 27 punkto b papunkčiu, reikalavimas 
atsižvelgti į moduliavimo poveikį valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, buvo nustatytas tik 
minėto 132 straipsnio 2 dalimi. Dėl šio reikalavimo Komisiją manė, kad moduliavimas turi būti taikomas 
Lietuvoje už 2012 m. mokamoms PNTI. Nors dėl tų pačių priežasčių, kurios jau yra pateisinusios vien 
Sąjungos tiesioginių išmokų moduliavimą pagal Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies pabaigos 
nuostatą, manytina, kad moduliavimo taikymas visoms tiesioginėms išmokoms, mokamoms naujųjų 
valstybių narių ūkininkams, iš esmės atitinka 2003 m. Stojimo aktą, vertinant konkrečių šio taikymo sąlygų, 
įtvirtintų Įgyvendinimo sprendime C(2012) 4391 final, teisėtumą Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnį 
reikia aiškinti taip, kad jis atitiktų 2003 m. Stojimo aktą (77–80 punktai).  
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Šiuo klausimu Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, jog Komisijos leidimas, kurio, remiantis minėto 
straipsnio 6 dalimi, reikia skiriant PNTI, priklauso nuo konkretaus ir išsamaus aptariamų išmokų 
nagrinėjimo, t. y. nagrinėjimo, kurio etapai jau buvo nurodyti 1c straipsnyje, 2003 m. Stojimo akto II priedo 
6 skyriaus A dalies 27 punkto b papunkčiu įterptame į Reglamentą Nr. 1259/1999. Iš šios nuostatos buvo 
matyti, kad moduliavimo taikymo sąlygos skiriasi atsižvelgiant į naujosios valstybės narės pasirinktą išmokų 
schemą, t. y. bendrosios išmokos schemą arba VIPS. Nors tiek Reglamento Nr. 73/2009 1c straipsnis, tiek 
132 straipsnio 2 dalis iš esmės skirti visoms naujosioms valstybėms narėms, iš kiekvieno šių straipsnių 
4 dalies matyti, kad naujoji valstybė narė, kuri taiko VIPS, gali skirti papildomą nacionalinę tiesioginę 
paramą laikydamasi kiekvieno šių straipsnių 5–8 dalyse nurodytų sąlygų. Remiantis teisėtu pagrindu nuo 
2012 m. naujosiose valstybėse narėse taikyti moduliavimo tvarką, įskaitant, kaip nurodyta Reglamento 
Nr. 73/2009 17 konstatuojamojoje dalyje, PNTI, reikia priderinti Sąjungos tiesioginių išmokų ir PNTI bendros 
sumos sumažinimo mechanizmą prie vien Sąjungos tiesioginių išmokų moduliavimo mechanizmo. 
Kalbėdamas apie šią bendrą sumą Teisingumo Teismas pažymėjo, jog į sumažinimus turi būti atsižvelgiama, 
tik jei Sąjungos tiesioginėms išmokoms taikomas moduliavimas. Jeigu, remiantis Reglamento Nr. 73/2009 
10 straipsnio 2 dalimi, moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 300 000 EUR dydžio išmokoms, 
sumažinimai taip pat neturi būti taikomi PNTI. Kadangi Reglamento Nr. 73/2009 7 straipsnio 1 dalis 
naujosiose valstybėse narėse netaikoma, taikoma tik šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis, taigi taikomas tik 
sumų, viršijančių 300 000 EUR, sumažinimas 4 procentiniais punktais. Taigi, reikalaujant taikyti moduliavimą 
už 2012 m. ūkininkams, kuriems bendra nacionalinių ir Sąjungos tiesioginių išmokų suma yra nuo 5 000 iki 
300 000 EUR, Įgyvendinimo sprendime C(2012) 4391 final tiesioginių išmokų moduliavimas ir PNTI 
moduliavimas nebuvo suderinti (81–86 punktai). 

 
Dėl techninio pobūdžio klaidos Reglamente Nr. 73/2009 ištaisymo 
 
Teisingumo Teismas priminė, jog aiškinant Sąjungos teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos 

tekstą, bet ir į jos kontekstą ir teisės aktu, kuriame ji įtvirtinta, siekiamus tikslus. Reglamento Nr. 73/2009 
132 straipsnio 2 dalies klaidų ištaisymas buvo atliktas visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. Nors 
pirminėje šio 132 straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos versijoje visomis oficialiosiomis Sąjungos 
kalbomis buvo paminėti 2012 m., tačiau jie kai kuriose kalbinėse versijose buvo nurodyti šios pastraipos 
pradžioje, o kitose versijose – šios pastraipos pabaigoje. Versija lietuvių kalba priklauso pirmajai šių kalbinių 
versijų kategorijai, kurioje šie metai prieš klaidų ištaisymą buvo nurodyti Reglamento Nr. 73/2009 132 
straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos pradžioje. Padarytas klaidų ištaisymas yra toks: šios pastraipos 
pradžioje esantys žodžiai „nuo 2012 m.“ buvo išbraukti ir įterpti tarp žodžių „atsižvelgiant“ ir „į 7 straipsnį, 
taikant jį kartu su 10 straipsniu“ šios pastraipos pabaigoje. Iš to, kad Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnio 
2 dalies paskutinės pastraipos pradžioje buvo nurodyti 2012 m., buvo galima spręsti, kad ši nuostata turi 
būti aiškinama taip, jog viršijimo draudimas taikomas tik 2012 m., nors toks aiškinimas nesuderinamas su 
šios nuostatos tikslu. Todėl manytina, kad 2010 m. vasario 18 d. (kiek tai susiję su versija lietuvių kalba – ir 
2013 m. gegužės 15 d.) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas klaidų ištaisymas yra tik dėl 
aiškumo padarytas pataisymas, neturintis įtakos šios nuostatos taikymo sričiai (93–97 punktai).  

 
Dėl Reglamento Nr. 1259/1999 vartojamo žodžio „dydis“ reikšmės prilyginimo Reglamento Nr. 

73/2009 vartojamo žodžio „lygis“ reikšmei  
 
Teisingumo Teismas priminė, jog Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnyje nustatytos iš esmės tokios 

pačios normos kaip Reglamento Nr. 1782/2003 143c straipsnyje, kuris savo ruožtu perėmė Reglamento 
Nr. 1259/1999 1c straipsnyje nurodytas priemones. Reikšmingas žodis lietuvių kalba, vartojamas tiek 
Reglamento Nr. 1782/2003 143c straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje, tiek Reglamento Nr. 1259/1999 
1c straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje, yra „dydis“. Šis žodis buvo pakeistas tik priimant Reglamentą 
Nr. 73/2009, kurio 132 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje vartojamas žodis „lygis“. Tačiau keliose 
kitose Reglamento Nr. 1259/1999 1c straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos ir Reglamento Nr. 73/2009 
132 straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos kalbinėse versijose vartojami žodžiai liko iš esmės tie patys. 
Taip yra, be kita ko, versijose ispanų, vokiečių, anglų, prancūzų, italų ir portugalų kalbomis. Remiantis 
nusistovėjusia teismo praktika, vienoje Sąjungos teisės nuostatos kalbinių versijų vartojama formuluotė 
negali būti vienintelis šios nuostatos aiškinimo pagrindas ar įgyti prioriteto prieš kitas kalbines versijas. 
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Sąjungos teisės nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos vienodai, atsižvelgiant į visomis Sąjungos 
kalbomis parengtas versijas. Esant Sąjungos teisės akto įvairių kalbinių versijų neatitikimų, nagrinėjama 
nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į bendrą teisės akto, kurio dalis ji yra, struktūrą ir tikslą. Nei 
Reglamento Nr. 73/2009 bendra struktūra, nei jo tikslas nepatvirtina, jog turi būti aiškinama kitaip, palyginti 
su ankstesniais teisės aktais, dėl to, kad žodis „dydis“ pakeistas žodžiu „lygis“. Priešingai, šio reglamento 
48 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad „turėtų būti išlaikytos [PNTI] skyrimo sąlygos“. Todėl manytina, 
kad Reglamento Nr. 73/2009 versijos lietuvių kalba 132 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje 
vartojamų žodžių pakeitimas, palyginti su atitinkamuose ankstesnių reglamentų straipsniuose vartojamais 
žodžiais, nepakeičia šios pastraipos prasmės. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad Reglamento Nr. 73/2009 
132 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje pakartojamos priemonės, nurodytos 2003 m. Stojimo akto 
II priedo 6 skyriaus A dalies 27 punkto b papunktyje (100–105 punktai). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė: 
 
1. Reglamento Nr.73/2009 7 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 1 dalis ir 121 straipsnis aiškintini taip, 

kad sąvoka „valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, taikytinas tiesioginių išmokų lygis“ turi 
būti suprantama taip, kad šis lygis 2012 m. buvo lygus 90 % visų tiesioginių išmokų lygio, o sąvoka 
„tiesioginių išmokų lygis naujosiose valstybėse narėse“ turi būti suprantama taip, kad šis lygis 2012 m. buvo 
lygus tokios sudėties Europos bendrijos, kokia ji buvo 2004 m. balandžio 30 d., valstybėse narėse buvusiam 
lygiui. 

2. 2012 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 4391 final, kuriuo leidžiama 
Lietuvoje išmokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2012 m., yra negaliojantis, tačiau 
nagrinėjant prejudicinius klausimus nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, galinčių turėti įtakos Reglamento 
Nr. 73/2009 10 straipsnio 1 dalies pabaigos nuostatos ir 132 straipsnio 2 dalies paskutinės pastraipos 
pabaigos nuostatos galiojimui. 

3. Nagrinėjant šiuos klausimus nebuvo nustatyta aplinkybių, galinčių turėti įtakos Reglamento 
Nr. 73/2009 (redakcija po 2010 m. vasario 18 d. (kiek tai susiję su versija lietuvių kalba – ir 2013 m. gegužės 
15 d.) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbto klaidų ištaisymo) 132 straipsnio 2 dalies paskutinės 
pastraipos galiojimui. 

4. Reglamento Nr. 1259/1999 1c straipsnio, kuris į šį reglamentą buvo įterptas Aktu dėl Čekijos 
Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos 
Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos 
stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, 2 dalies 
paskutinėje pastraipoje (versijoje lietuvių kalba) vartojamo žodžio „dydis“ reikšmė yra tokia pati kaip 
Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje (versijoje lietuvių kalba) vartojamo 
žodžio „lygis“ reikšmė. 

Prieiga internete 
 

2015 m. gruodžio 17 d. prejudicinis sprendimas byloje C-330/14 
Gergely Szemerey prieš Miniszterelnökséget vezető miniszter 

 
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos 

reglamento (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 
įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota 
administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės 
paramos schemas (toliau – Reglamentas Nr. 1122/2009), ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą 
paramos schemą, siejamo su 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, iš dalies pakeistu 2009 m. gegužės 25 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (toliau – Reglamentas Nr. 1698/2005), ir su 2006 m. gruodžio 7 d. 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1975/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su 
paramos kaimo plėtrai priemonėmis, iš dalies pakeistu 2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 484/2009 (toliau – Reglamentas Nr. 1975/2006), išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5177f2495a17845d09b5b8c4a080c5fd8.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchePe0?text=&docid=171382&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22127
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G. Szemerey ginčą su Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Központi Szerve teisių perėmėja (Ministro pirmininko kanceliarija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros tarnybos 
centrinio biuro (toliau – biuras) teisių perėmėja), dėl pastarojo sprendimo, kuriuo atmesta G. Szemerey 
pateikta paramos „už plotą“ paraiška ir jam skirta finansinė sankcija už šios paraiškos pateikimo sąlygų 
nesilaikymą (1–2 punktai). 

Byloje nustatyta, jog 2010 m. pareiškėjas pagrindinėje byloje pateikė bendrąją išmokos „už plotą“ 
paraišką. Šia paraiška prašyta pagal ariamos žemės ekologinio žemės ūkio programą skirti paramą už 52,9 
hektaro, iš kurių 29,69 hektaro turėjo būti skirta genetiškai ir kultūrų išsaugojimo požiūriu prioritetinei retai 
ir nykstančiai augalų veislei auginti. Dėl 2010 m. potvynių ir kitų gamtos reiškinių minėtų retų augalų 
pasėliai buvo suniokoti. Todėl pareiškėjas pagrindinėje byloje 2010 m. birželio ir liepos mėn. kreipėsi dėl 
force majeure padėties. 2011 m. kovo mėn. mokėjimo agentūra atmetė pareiškėjo pagrindinėje byloje 
paramos išmokos prašymą ir skyrė jam 2 483 953 Vengrijos forintų (HUF) (apie 7 900 eurų) dydžio finansinę 
sankciją, kurios suma bus išskaičiuojama trejus metus iš paramos už plotą, kurią jis paprastai turėtų teisę 
gauti tais metais. Šiuo sprendimu ši agentūra taip pat patvirtino, kad egzistavo pareiškėjo nurodytas force 
majeure atvejis. Šį sprendimą pareiškėjas apskundė biurui; šį skundą biuras atmetė grįsdamas tuo, kad 
pateikdamas paramos „už plotą“ paraišką pareiškėjas pagrindinėje byloje nepateikė Vengrijos žemės ūkio 
paslaugų tarnybos išduoto retos augalų veislės sertifikato, kurio reikalaujama, kad būtų tenkinami paramos 
skyrimo reikalavimai (toliau – aptariamas sertifikatas).  

Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad iš tiesų Vengrijos teisės aktų 
leidėjas Įsakyme Nr. 61/2009 numatytas taisykles, susijusias su retų augalų veislių sertifikatais, iš dalies 
pakeitė nuo 2010 m. kovo 30 d. Nuo šio pakeitimo įsigaliojimo paramos prašytojas privalo pateikti šį 
sertifikatą kartu su bendrąja paramos „už plotą“ paraiška, t. y. nagrinėjamu atveju – iki 2010 m. gegužės 
15 d., nors iki šio teisės akto pakeitimo sertifikatas turėjo būti pateikiamas tik per patikrinimą vietoje. 
Kadangi pareiškėjas nepateikė šio sertifikato kartu su paramos „už plotą“ paraiška, biuras nusprendė, kad 
atitinkami sklypai, skirti aptariamai retai veislei, negalėjo būti įskaityti nustatant paramos sumą. Iš tiesų 
pareiškėjo pagrindinėje byloje paraiškoje biuras nustatė didesnį kaip 50 % skirtumą tarp deklaruoto ploto ir 
nustatyto ploto. Todėl biuras nusprendė, kad pareiškėjo paramos paraiškoje „deklaruotas per didelis 
plotas“, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 1122/2009, ir nusprendė pritaikyti jo 58 straipsnyje 
numatytas sankcijas. Be to, savo sprendime biuras nurodė, kad ši reta veislė paprastai sėjama pavasarį, 
todėl paraiškos pateikimo momentu pareiškėjas galėjo žinoti, kad jis negalės gauti aptariamo sertifikato iki 
2010 m. gegužės 15 d., taigi nuo šio momento jis galėjo pakeisti savo paraišką, nurodydamas kitas, ne retų 
augalų veisles (21–26 punktai). 

Tokiomis aplinkybėmis ginčą pagrindinėje byloje nagrinėjęs Gyulai közigazgatási és munkaügyi 
bíróság (Diulos administracinis ir darbo teismas), nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą, siekdamas 
išsiaiškinti: 1) ar Reglamento (EB) Nr. 796/2004 20 konstatuojamojoje dalyje, 27 konstatuojamojoje dalyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 18, 23 ir 26 konstatuojamosiose dalyse įtvirtinti lankstumo ir galimybės 
pakeisti principai turi būti aiškinami taip, kad jiems prieštarauja toks nacionalinis reguliavimas, pagal kurį 
tuo atveju, kai auginama reta augalų veislė, prie išmokos paraiškos turi būti pridėtas reto augalo 
sertifikatas, atsižvelgiant į tai, kad pagal administracinę praktiką prašymą dėl sertifikato buvo galima 
pateikti prieš išmokos paraišką tik balandžio 2–15 d., sertifikatą pateikti buvo galima tik kartu su bendrąja 
paraiška, o pagal teisės aktus nebuvo galima ištaisyti paraiškos trūkumo – sertifikato nepateikimo?; 2) ar 
toks reguliavimas suderinamas su valstybės narės pareiga netrukdyti siekti bendrosios žemės ūkio politikos 
tikslų, o gal galima sakyti, kad 2010 m., kai buvo pakeisti teisės aktai, ūkininkų, auginančių retus augalus, 
pagal Sąjungos teisę turimos teisės į paramą veiksmingas įgyvendinimas tapo neįmanomas arba pernelyg 
sudėtingas ir nenuspėjamas?; 3) ar Reglamento (EB) Nr. 796/2004 57 konstatuojamajai daliai arba 
Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 75 konstatuojamajai daliai, ypač proporcingumo principui, prieštarauja 
tokia administracinė praktika, pagal kurią tuo atveju, kai nepateikiamas reto augalo sertifikatas, 
neatsižvelgiant į tyčią, aplaidumą ir kitas aplinkybes, dėl visos paraiškos skiriama nuobauda už per didelio 
ploto deklaravimą, nors likusi paraiškos dalis dėl viso sklypo atitinka paramos skyrimo reikalavimus ir 
ūkininkas augina deklaruotą augalą deklaruotame plote?; 4) ar taikytini Reglamento (EB) Nr. 796/2004 67 
arba 71 konstatuojamosiose dalyse arba Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 75 konstatuojamojoje dalyje 
nurodyti atleidimo pagrindai tuo atveju, kai ūkininkas kaip ypatingą aplinkybę nurodo priešingą ar 
netinkamą administracinę praktiką ir tvirtina galintis įrodyti, jog administracinės įstaigos praktika visiškai ar 
iš dalies lėmė jo klaidą?; 5) ar galima patvirtintą ūkininko pareiškimą dėl force majeure padėties, kiek ji 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas  2015 11 01–2015 12 31 

 

 29 / 31 

 

susijusi su visišku pasėlio (sėjos) netekimu, laikyti teisinga informacija, kuri minima Reglamento (EB) 
Nr. 796/2004 67 konstatuojamojoje dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 93 konstatuojamojoje dalyje, 
dėl kurios ūkininkui netaikomi reto augalo sertifikato nepateikimo padariniai ir dėl to jam netaikomos 
nuobaudos, susijusios su visa paraiška? (27–28 punktai). 

 
Dėl prejudicinių klausimų priimtinumo, grindžiant juos išimtinai Reglamentų konstatuojamosiomis 

dalimis 
 
Teisingumo Teismas, remdamasis savo praktika bei pabrėždamas SESV 267 straipsnyje įtvirtintą 

bendradarbiavimo procedūrą, pažymėjo, jog ta aplinkybė, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą 
pateikęs teismas klausimuose dėl išaiškinimo formaliai nurodė tik reglamentų Nr. 796/2004 ir Nr. 
1122/2009 konstatuojamąsias dalis, netrukdo Teisingumo Teismui pateikti visapusiško Sąjungos teisės 
išaiškinimo. Teisingumo Teismas turi iš visos nacionalinio teismo pateiktos informacijos, ypač iš prašymo 
priimti prejudicinį sprendimą motyvuojamosios dalies, atrinkti aiškintinus šios teisės aspektus, 
atsižvelgdamas į bylos dalyką. Atsižvelgęs į pagrindinės bylos aplinkybes, Teisingumo Teismas konstatavo, 
jog konkrečioje byloje į Teisingumo Teismą kreipęsis nacionalinis teismas iš esmės siekia nustatyti, ar 
Sąjungos teisė, ypač jos nuostatos dėl agrarinės aplinkosaugos išmokų, draudžia nacionalinės teisės aktus, 
kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, kuriuose, pirma, kaip agrarinės aplinkosaugos paramos paraiškos 
priimtinumo sąlygos reikalaujama, kad paramos prašytojas vėliausiai kartu su paraiška pateiktų mokėjimo 
agentūrai dokumentą, kaip aptariamas sertifikatas, ir, antra, numatyta, kad nepateikus šio dokumento per 
nustatytus terminus šiam prašytojui taikoma sankcija – visos jo paraiškos atmetimas ir už trejus ateinančius 
metus mokėtinos paramos sumažinimas (29–34 punktai). 

 
Dėl naujo reikalavimo – kartu su paramos paraiška pateikti nacionalinei mokėjimo agentūrai retos 

augalų veislės sertifikatą – taikymo 
 
Teisingumo Teismas priminė, jog, kiek tai susiję su kaimo plėtros programomis, Reglamento Nr. 

1698/2005 74 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės kiekvienai tokiai programai nustato sistemą, kuri 
leistų užtikrinti veiksmingą šių programų kontrolę. Konkrečiai tariant, Reglamento Nr. 1975/2006 5 
straipsnio 1 dalyje numatyta, jog valstybės narės užtikrina, kad Bendrijos ar nacionaliniuose teisės aktuose 
arba kaimo plėtros programose nustatyti tinkamumo kriterijai būtų tikrinami pagal valstybių narių 
nustatytinus rodiklius, kuriuos būtų galima patikrinti. Atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalį šie rodikliai turi, be 
kita ko, leisti patikrinti, kad joks asmuo negalėtų nepagrįstai gauti išmokų ir taip įgyti paramos schemos 
tikslams prieštaraujančio pranašumo. Šiuo atžvilgiu bendrieji paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų 
kontrolės principai, nurodyti Reglamento Nr. 1975/2006 10 straipsnyje, palieka valstybėms narėms laisvę 
apibrėžti tinkamus metodus ir priemones, kurių reikia paramos skyrimo kiekvienai paramos priemonei 
sąlygų atitikčiai patikrinti. Šio straipsnio 4 dalyje pažymėta, kad tinkamumo kriterijų patikrinimą sudaro 
administraciniai patikrinimai ir patikrinimai vietoje. Dėl administracinių patikrinimų Reglamento 
Nr. 1975/2006 11 straipsnyje numatyta, kad jie taikomi visoms paramos paraiškoms ir mokėjimų 
prašymams ir apima visus aspektus, kuriuos įmanoma patikrinti administracinėmis priemonėmis (37–39 
punktai). 

Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes bei Vengrijos vyriausybės argumentus, jog reikalavimas pateikti 
aptariamąjį sertifikatą kartu su paramos paraiška, turi prevencinį patikrinimų poveikį, Teisingumo Teismas 
sprendė, jog tokie nacionalinės teisės aktai, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, priskirtini valstybių 
narių pagal Reglamento Nr. 1975/2006 5, 10 ir 11 straipsnius turimai diskrecijai ir prisideda prie šiomis 
nuostatomis siekiamo tikslo – užtikrinti patikrinimų veiksmingumą. Vis dėlto byloje pažymėta, jog valstybių 
narių naudojantis diskrecija priimtos priemonės negali kenkti reglamentų Nr. 1698/2005, 1975/2006 ir 
1122/2009 effet utile ir pažeisti bendrųjų Sąjungos teisės principų, ypač proporcingumo  ir teisinio saugumo 
principų (40–42 punktai). 

Vertindamas minėtojo reikalavimo atitiktį proporcingumo principui, Teisingumo Teismas pažymėjo, 
jog, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1122/2009 19 ir 28 konstatuojamosiose dalyse, siekiant užtikrinti 
Sąjungos teisės žemės ūkio paramos srityje siekiamo tikslo įgyvendinimą, būtina, kad valstybės narės 
nustatytų paramos paraiškų ir jas lydinčių patvirtinamųjų dokumentų pateikimo terminus. Reglamento 
Nr. 1122/2009 23 straipsnyje aiškiai numatyta, kad papildomas 25 dienų nuo valstybės narės nustatytos 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas  2015 11 01–2015 12 31 

 

 30 / 31 

 

datos terminas turi būti numatytas dėl šių paraiškų ir patvirtinamųjų dokumentų pateikimo procedūrų, 
siekiant leisti pavėluotai pateikti šias paraiškas ir dokumentus, su sąlyga, kad bus taikoma šioje nuostatoje 
numatyta sankcija. Tačiau biuras per Teisingumo Teismo posėdį patvirtino, kad nagrinėjamuose 
nacionalinės teisės aktuose, laikantis Reglamento Nr. 1122/2009 23 straipsnio 1 dalies, numatytas 
papildomas 25 dienų terminas aptariamam sertifikatui pateikti vėliau laiko, o tai patikrinti turi prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas (44–46 punktai). 

Vertindamas minėtojo reikalavimo atitiktį teisinio saugumo principui, Teisingumo Teismas priminė, 
jog šis principas reikalauja, kad teisės aktai, privatiems asmenims sukeliantys nepalankių pasekmių, būtų 
aiškūs, tikslūs ir teisės subjektai galėtų numatytų jų taikymą. Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad 
privatus asmuo negali tikėtis, jog teisės aktai liks visiškai nepakeisti, ir gali ginčyti tik teisės aktų pakeitimo 
įgyvendinimo taisykles. Taigi pagal teisinio saugumo principą nereikalaujama nekeisti teisės aktų, tačiau 
reikalaujama, kad teisės aktų leidėjas atsižvelgtų į konkrečią ūkio subjektų padėtį ir prireikus atitinkamai 
pritaikytų naujų teisės normų taikymą. Atsižvelgdamas į tai, Teisingumo Teismas paliko prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui įvertinti, ar pagrindinėje byloje nagrinėjamų naujų teisės aktų 
įsigaliojimo tvarka sudarė sąlygas susijusiems ūkio subjektams protingomis sąlygomis įvykdyti jų 
reikalavimus ir ypač ar pareiškėjas pagrindinėje byloje galėjo gauti ir pateikti aptariamą sertifikatą per 
šiuose iš dalies pakeistuose nacionalinės teisės aktuose nustatytą terminą (47–49 punktai). 

 
Dėl agrarinės aplinkosaugos paramos prašytojui, prie paramos paraiškos nepateikusiam sertifikato, 

taikytinos sankcijos 
 

Teisingumo Teismas pažymėjo, jog byloje neginčijama, kad pareiškėjui pagrindinėje byloje dėl 
sertifikato nepateikimo buvo skirta sankcija pagal Reglamento Nr. 1122/2009 58 straipsnio, susijusio su 
paramos sumažinimu arba jos neskyrimu, kai pateikiant paraiškas pagal paramos „už plotą“ schemas 
„deklaruojamas per didelis plotas“, trečią pastraipą. Tačiau pažeidimas, kuriuo kaltinamas pareiškėjas 
pagrindinėje byloje, susijęs ne su įsipareigojimu dėl paramos paraiškoje deklaruotu plotu, bet su pareiga 
laiku pateikti aptariamą sertifikatą, patvirtinantį, jog įvykdytos paramos tinkamumo sąlygos. Todėl reikia 
konstatuoti, kad šis pažeidimas patenka ne į Reglamento Nr. 1122/2009 58 straipsnio, o į jo 23 straipsnio 
1 dalies antros ir trečios pastraipos taikymo sritį, nes pastarojoje nuostatoje numatytos specialios sankcijos 
už tokius pažeidimus. Remiantis pastarąja nuostata, išskyrus šio reglamento 75 straipsnyje nurodytus force 
majeure atvejus ir išskirtines aplinkybes, jei toks dokumentas pateikiamas praėjus nustatytam terminui, 
mokėtina prašomos pagalbos suma mažinama 1 % už kiekvieną vėlavimo darbo dieną. Be to, šioje 
nuostatoje taip pat numatyta, kad jei vėluojama daugiau kaip 25 kalendorines dienas, paraiška nepriimama. 
Vadinasi, tokioje situacijoje, kai paramos prašytojas nepateikė aptariamo sertifikato nei per paramos 
paraiškos pateikimo terminą, nei per papildomą 25 dienų tokio prašymo ir patvirtinamųjų dokumentų 
pavėluoto pateikimo terminą, kaip vienintelė sankcija Reglamento Nr. 1122/2009 23 straipsnio 1 dalies 
trečioje pastraipoje numatyta, kad paramos paraiška turi būti pripažinta nepriimtina. Kiek tai susiję su tuo, 
ar pažeidimą, kuriuo kaltinamas pareiškėjas pagrindinėje byloje, lėmė force majeure atvejis ir dėl to jam 
galėjo būti netaikoma Reglamento Nr. 1122/2009 23 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatyta 
sankcija, vertindamas faktines aplinkybes prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi 
patikrinti, ar šį pažeidimą lėmė su subjektu nesusijusios, neįprastos ir nenumatomos aplinkybės, kurių 
pasekmių nebuvo įmanoma išvengti, nepaisant visų atsargumo priemonių, kurių jis ėmėsi (54–58 punktai). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė: 
 
1. Reglamento Nr. 1122/2009, Reglamento Nr. 1698/2005 ir Reglamento Nr. 1975/2006 23 straipsnis 

turi būti aiškinamas taip, kad jis nedraudžia tokių nacionalinės teisės aktų, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje 
byloje, kuriuose reikalaujama, kad agrarinės aplinkosaugos paramos prašytojas kartu su paramos paraiška 
pateiktų mokėjimo agentūrai retos augalų veislės sertifikatą, suteikiantį jam teisę į šios paramos 
išmokėjimą, su sąlyga, kad šie teisės aktai sudarė sąlygas atitinkamiems ūkio subjektams protingomis 
sąlygomis įvykdyti jų reikalavimus, o tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas. 

2. Reglamento Nr. 1122/2009 58 straipsnio trečia pastraipa turi būti aiškinama taip, kad joje 
nustatyta sankcija netaikytina agrarinės aplinkosaugos paramos prašytojui, kuris prie paramos paraiškos 
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neprideda tokio dokumento, kaip aptariamas sertifikatas. Šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies trečia 
pastraipa turi būti suprantama taip, kad toks nepateikimas iš principo reiškia, kad agrarinės aplinkosaugos 
paramos išmokos prašymas nepriimamas. 
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