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APLINKOS APSAUGA
2016 m. sausio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje C-399/14
Grüne Liga Sachsen e.V. e.a. prieš Freistaat Sachsen
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau – ir Buveinių direktyva)
6 straipsnio 2–4 dalių1 išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Grüne Liga Sachsen eV (toliau –
Grüne Liga Sachsen) ir kt. ir Freistaat Sachsen (Saksonijos federalinė žemė) ginčą dėl planų patvirtinimo
sprendimo, kurį priėmė Freistaat Sachsen institucijos dėl tilto per Elbės upę Drezdene (Vokietija) statybos
(1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2004 m. vasario 25 d. vyriausybės prezidiumas Drezdene,
dabartinis federalinės žemės direktoratas Drezdene, kuris yra atsakovas pagrindinėje byloje, patvirtino kelio
tilto, kertančio pievas išilgai Elbės upės krantų ir Elbės upę Drezdeno miesto centrinėje dalyje, statybos
planą (17 punktas). Minėto plano patvirtinimo sprendimas, kuris buvo vykdytinas nedelsiant, grįstas
2003 m. sausio mėn. atliktu poveikio florai, faunai ir buveinėms tyrimu, susijusiu su minėto tilto statybos
projekto poveikiu atsižvelgiant į teritorijos „Elbės slėnis tarp Schöna ir Mühlberg“ apsaugos ir išsaugojimo
tikslus (18 punktas). Atlikdama šį tyrimą, per kurį buvo nustatyta, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas
statybos projektas neturi reikšmingo ar nuolatinio neigiamo poveikio minėtai teritorijai atsižvelgiant į jos
apsaugos tikslus, kompetentinga institucija siekė remtis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių
reikalavimais. Tačiau, remiantis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo informacija,
minėtas tyrimas neatitiko nurodytų reikalavimų, o buvo tik preliminarus rizikos vertinimas (19 punktas).
2004 m. balandžio 15 d. Grüne Liga Sachsen, kreiptis į teismą teisę turinti gamtos apsaugos asociacija,
pateikė skundą dėl 2004 m. vasario 25 d. plano patvirtinimo sprendimo panaikinimo, kuris pagal teisinį
reguliavimą neturėjo stabdomojo poveikio. Kartu su šiuo skundu Grüne Liga Sachsen pateikė prašymą dėl
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekdama užkirsti kelią statybos darbų pradžiai (20 punktas). 2004 m.
gruodžio mėn. Komisija įtraukė Elbės slėnio tarp Schöna ir Mühlberg teritoriją kaip Bendrijos svarbos
teritoriją (toliau – ir BST) į Buveinių direktyvos 4 straipsnyje numatytą sąrašą (21 punktas). 2006 m. spalio
19 d. nutarimu vyriausybės prezidiumas Drezdene pripažino minėtą teritoriją, išskyrus dalį pievų prie Elbės
upės Drezdeno miesto centrinėje dalyje, specialia paukščių ar jų buveinių apsaugos teritorija (22 punktas).
Kelio tilto darbai prasidėjo 2007 m. lapkričio mėn., po to, kai 2007 m. lapkričio 12 d. sprendimu Vyriausiasis
Saksonijos žemės administracinis teismas galutinai atmetė Grüne Liga Sachsen pateiktą prašymą dėl
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (23 punktas). 2008 m. spalio 14 d. papildomu ir iš dalies keičiančiu
sprendimu federalinės žemės direktoratas Drezdene iš naujo atliko ribotą poveikio, kurį sukelia pagrindinėje
1

Šios direktyvos 6 straipsnio 2–4 dalyse nurodyta:
„2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos specialiose saugomose teritorijose išvengti natūralių
buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, taip pat rūšių, kurių apsaugai buvo įsteigtos specialios saugomos teritorijos,
trikdymo, jei toks trikdymas galėtų būti reikšmingas šios direktyvos tikslų atžvilgiu.
3. Bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems
ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio
teritorijai įvertinimas [atsižvelgiant į šios teritorijos išsaugojimo tikslus]. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo
išvadas ir remiantis 4 dalies nuostatomis, kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik
įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios
visuomenės nuomonę.
4. Jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, šis planas ar projektas
vis dėlto privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių priežasčių, tarp jų ir socialinio ar ekonominio pobūdžio,
neatsižvelgti į visuomenės interesus [dėl įpareigojančių svarbesnio viešojo intereso priežasčių, tarp jų ir socialinio ar
ekonominio pobūdžio], valstybė narė imasi visų kompensacinių priemonių, būtinų bendram Natura 2000 vientisumui
apsaugoti. Apie patvirtintas kompensacines priemones ji praneša Komisijai.
Kai atitinkamoje teritorijoje yra prioritetinis natūralių buveinių tipas ir (arba) prioritetinė rūšis, vieninteliai argumentai,
kuriuos galima pateikti, yra argumentai, susiję su žmonių sveikata ar sauga, su labai svarbiomis aplinkai palankiomis
pasekmėmis arba kitomis, Komisijos nuomone, įpareigojančiomis priežastimis neatsižvelgti į visuomenės interesus
[įpareigojančiomis svarbesnio viešojo intereso priežastimis].“
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byloje nagrinėjamas projektas, vertinimą, kurio tikslas buvo patikrinti, pirma, ar šis projektas galėjo
reikšmingai paveikti atitinkamą teritoriją, kaip tai suprantama pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį,
ir, antra, ar buvo įvykdytos to paties straipsnio 4 dalyje nustatytos išimties taikymo sąlygos, kiek tai susiję su
nustatytu neigiamu poveikiu tam tikroms buveinėms ir rūšims. Šis vertinimas lėmė tai, kad minėtas
projektas buvo patvirtintas šios direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje numatyta išimties tvarka, nustačius
papildomų priemonių (24 punktas). 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Vyriausiasis Saksonijos federalinės
žemės administracinis teismas atmetė 2004 m. balandžio 15 d. Grüne Liga Sachsen pateiktą skundą dėl
panaikinimo (25 punktas). Minėta asociacija su kasaciniu skundu kreipėsi į Federalinį administracinį teismą
(26 punktas). 2013 m. minėto tilto statybos darbai buvo užbaigti. Eismas per jį buvo atidarytas tais pačiais
metais (27 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės manė, kad prieš priimant sprendimą
jo nagrinėjamoje byloje būtina atsakyti į klausimą, kokiomis sąlygomis turi būti atliekama projekto,
patvirtinto prieš įtraukiant atitinkamą teritoriją į BST sąrašą, poveikio teritorijai ex-post peržiūra pagal
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, taigi kokie kriterijai turi būti taikomi. Teismas paaiškino, kad šie
patikslinimai yra būtini siekiant patikrinti 2008 m. atliktos papildomos procedūros teisėtumą (28 punktas).
Šiomis aplinkybėmis Federalinis administracinis teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir
pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.
Dėl kompetentingų institucijų pareigos atlikti jau patvirtinto plano ar projekto galimo poveikio
teritorijai, įtrauktai į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą, ex-post peržiūrą prieš pradedant jį vykdyti
Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti,
ar Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad tiesiogiai nesusijusio arba nebūtino
teritorijai tvarkyti plano ar projekto, kuris buvo patvirtintas atlikus šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje
nustatytų reikalavimų neatitinkantį tyrimą ir prieš įtraukiant nagrinėjamą teritoriją į BST sąrašą, atveju
kompetentingos institucijos turi atlikti jo galimo poveikio šiai teritorijai ex-post peržiūrą prieš pradedant jį
vykdyti (30 punktas).
Teismas nurodė, jog atsakant į klausimą reikia patikrinti, pirma, ar Buveinių direktyvos 6 straipsnio
2 dalis taikytina pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms. Antra, būtina išnagrinėti, ar remiantis šia
nuostata galima įpareigoti atlikti tokio projekto, kaip nagrinėjamasis pagrindinėje byloje, galimo poveikio
atitinkamai teritorijai ex-post peržiūrą (31 punktas).
Pažymėta, jog pagal Buveinių direktyvos 4 straipsnio 5 dalį, kaip ją aiškina Teisingumo Teismas, šios
direktyvos 6 straipsnio 2–4 dalyse numatytos apsaugos priemonės taikomos tik teritorijoms, kurios pagal
minėtos direktyvos 4 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą įtrauktos į atrinktų BST sąrašą, tvirtinamą Komisijos
tos pačios direktyvos 21 straipsnyje nustatyta tvarka (Sprendimo Dragaggi ir kt., C-117/03, EU:C:2005:16,
25 punktas ir Sprendimo Bund Naturschutz in Bayern ir kt., C-244/05, EU:C:2006:579, 36 punktas)
(32 punktas). Tačiau Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad nors projektas buvo patvirtintas anksčiau,
nei Buveinių direktyvoje numatytas apsaugos režimas tapo taikytinas nagrinėjamos teritorijos atžvilgiu, ir
dėl to tokiam projektui nebuvo taikomi reikalavimai, susiję su šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta
išankstine vertinimo procedūra, vis dėlto šio projekto vykdymas patenka į minėtos direktyvos 6 straipsnio
2 dalie taikymo sritį (šiuo klausimu žr. Sprendimo Stadt Papenburg, C-226/08, EU:C:2010:10, 48 ir
49 punktus ir Sprendimo Komisija / Ispanija, C-404/09, EU:C:2011:768, 124 ir 125 punktus) (33 punktas).
Nustatyta, kad tiltas buvo statomas 2007–2013 m. laikotarpiu, t. y. po to, kai 2004 m. gruodžio mėn.
nagrinėjama teritorija buvo įtraukta į BST sąrašą. Atsižvelgiant į šio sprendimo 32 ir 33 punktuose nurodytą
teismo praktiką, daryta išvada, kad įtraukus minėtą teritoriją į sąrašą šio projekto vykdymas patenka į
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalies taikymo sritį (34 punktas).
Toliau Teismas nurodė, jog Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendrosios apsaugos
pareiga, skirta išvengti pablogėjimui ir trikdymui, kuris galėtų turėti reikšmingą poveikį minėtos direktyvos
tikslams (šiuo klausimu žr. Sprendimo Waddenvereniging ir Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02,
EU:C:2004:482, 38 punktą; Sprendimo Komisija / Italija, C-304/05, EU:C:2007:532, 92 punktą ir Sprendimo
Sweetman ir kt., C-258/11, EU:C:2013:220, 33 punktą) (37 punktas). Dėl projektų, neatitinkančių Buveinių
direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje keliamų reikalavimų, Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad pareiga
atlikti planų ar projektų galimo poveikio atitinkamai teritorijai ex-post peržiūrą gali būti grindžiama Buveinių
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direktyvos 6 straipsnio 2 dalimi (šiuo klausimu žr. Sprendimo Komisija / Jungtinė Karalystė, C-6/04,
EU:C:2005:626, 57 ir 58 punktus) (38 punktas). Tačiau negali būti absoliučios pareigos atlikti tokią ex-post
peržiūrą (39 punktas). Iš tiesų Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje esanti sąvoka „reikiamos priemonės“
reiškia, kad taikydamos šią nuostatą valstybės narės turi plačią diskreciją (40 punktas).
Teismas priminė, kad veikla atitinka Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, tik jeigu garantuojama,
jog ji nesukels jokio trikdymo, galinčio turėti reikšmingą poveikį šios direktyvos tikslams, pirmiausia ja
siekiamam apsaugos tikslui (Sprendimo Komisija / Ispanija, C-404/09, EU:C:2011:768, 126 punktas ir jame
nurodyta teismo praktika) (41 punktas). Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, kad vien tai, jog
egzistuoja tikimybė ar rizika, kad ekonominė veikla sukels reikšmingą rūšies trikdymą, galėtų reikšti
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimą, neturint būtinybės įrodyti, kad egzistuoja priežastinis
ryšys tarp šios veiklos ir reikšmingo saugomos rūšies trikdymo (šiuo klausimu žr. Sprendimo Komisija /
Ispanija, C-404/09, EU:C:2011:768, 142 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką) (42 punktas). Konstatuota,
jog projektas, kuris gali reikšmingai paveikti atitinkamą teritoriją ir kuris prieš patvirtinimą nebuvo įvertintas
pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies reikalavimus, įtraukus šią teritoriją į BST sąrašą gali būti
toliau vykdomas tik su sąlyga, kad neatsiras tikimybės arba rizikos, susijusios su buveinių blogėjimu arba
rūšių trikdymu, galinčiu turėti reikšmingą poveikį šios direktyvos tikslams (43 punktas). Jei tokia tikimybė
arba rizika gali atsirasti dėl to, kad remiantis geriausiomis mokslo žiniomis nebuvo atlikta plano ar projekto
galimo poveikio atitinkamai teritorijai ex-post peržiūra kaip „reikiama priemonė“, kaip tai suprantama pagal
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, šio sprendimo 37 punkte minėta bendrosios apsaugos pareiga tampa
pareiga atlikti tokią peržiūrą (44 punktas).
Dėl ex-post peržiūrai, atliekamai pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, keliamų reikalavimų
Dėl kontrolės reikalavimų, keliamų atliekant alternatyvių sprendimų peržiūrą
Kitu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas norėjo iš esmės žinoti, kokie
turi būti reikalavimai ex-post peržiūros, atliekamos pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį ir susijusios
su plano ar projekto, kuris pradėtas vykdyti įtraukus atitinkamą teritoriją į BST sąrašą, galimu poveikiu tai
teritorijai. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat klausė, į kurią datą reikia
atsižvelgti atliekant šią peržiūrą (47 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, jog, jei šiuo atveju būtų įrodyta, kad pagal Buveinių direktyvos
6 straipsnio 2 dalį ex-post peržiūra yra „reikiama priemonė“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, ši
peržiūra turi išsamiai apibrėžti, kokia pablogėjimo ar trikdymo, galinčio pagal šią nuostatą turėti reikšmingą
poveikį, rizika kyla dėl atitinkamo plano ar projekto vykdymo, ir ji turi būti atlikta pagal šios direktyvos
6 straipsnio 3 dalies reikalavimus (54 punktas). Daryta išvada, kad per plano ar projekto, galinčio turėti
reikšmingą neigiamą poveikį atitinkamai teritorijai, ex-post peržiūros procedūrą, kuri yra būtina pagal
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, reikia atsižvelgti į visą informaciją, turimą tos teritorijos įtraukimo į
BST sąrašą momentu, ir į bet kokį poveikį, kylantį arba galintį kilti dėl dalinio ar visiško šio plano ar projekto
vykdymo toje teritorijoje po šio įtraukimo į sąrašą dienos (61 punktas).
Paskutiniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės norėjo
išsiaiškinti, ar Buveinių direktyvą reikia aiškinti taip, kad jei iš naujo atliekama poveikio atitinkamai teritorijai
peržiūra siekiant ištaisyti nustatytas klaidas, padarytas atliekant galimo poveikio vertinimą prieš įtraukiant
šią teritoriją į BST sąrašą ar ex-post peržiūrą pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį tada, kai planas ar
projektas jau buvo įvykdytas, kontrolės reikalavimai, keliami dėl tokios peržiūros, gali būti keičiami dėl to,
kad šio plano ar projekto patvirtinimo sprendimas buvo vykdytinas nedelsiant, o prašymas dėl laikinųjų
apsaugos priemonių taikymo atmestas ir toks sprendimas atmesti minėtą prašymą nebegalėjo būti
skundžiamas (64 punktas). Minėtas teismas taip pat norėjo žinoti, ar Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalis
turi būti aiškinama taip, kad kontrolės reikalavimai, keliami atliekant alternatyvių sprendimų peržiūrą, gali
būti keičiami dėl to, kad planas ar projektas jau buvo įvykdytas (65 punktas).
Teismas pirmiausia priminė, kad pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį pagrįsta ex-post
peržiūra turi atitikti Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus (67 punktas). Šie
reikalavimai negali būti keičiami tik dėl to, kad nagrinėjamas statinys buvo pastatytas remiantis pagal
nacionalinę teisę tiesiogiai vykdytinu patvirtinimo sprendimu arba kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos
priemonių taikymo, siekiant užkirsti kelią patvirtintų statybos darbų pradžiai, buvo atmestas ir toks
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sprendimas atmesti minėtą prašymą nebegalėjo būti skundžiamas (68 punktas). Iš naujo atliekant jau
įvykdyto plano ar projekto poveikio atitinkamai teritorijai peržiūrą reikia atsižvelgti į prielaidą, kad
pablogėjimo ar trikdymo, galinčio turėti reikšmingą poveikį, kaip tai suprantama pagal Buveinių direktyvos
6 straipsnio 2 dalį, rizika kilo jau dėl nagrinėjamo statinio pastatymo. Be to, šia peržiūra turi būti galima
nustatyti, ar tokia rizika gali pasitvirtinti, jei šiuo statiniu ir toliau naudojamasi (70 punktas).
Dėl šiuo atveju aptariamų alternatyvių sprendimų peržiūros, pagal analogiją taikant Buveinių
direktyvos 6 straipsnio 4 dalį, Teismas pažymėjo, kad atliekant alternatyvaus sprendimo paiešką negalima
nepaisyti nei galimo pablogėjimo ir trikdymo, kuris atsiranda dėl nagrinėjamo statinio statybos ir
naudojimosi juo, nei galimos naudos, kurią šis statinys teikia. Taigi alternatyvių sprendimų peržiūros atveju
reikalaujama, kad būtų palygintos, viena vertus, nagrinėjamo statinio palikimo vietoje ar jo naudojimo
apribojimo, įskaitant uždarymą, ir net nugriovimo pasekmės aplinkai ir, kita vertus, viršesni viešieji
interesai, dėl kurių tas statinys buvo statomas (74 punktas). Teismas nurodė, jog Buveinių direktyvos
6 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad kontrolės reikalavimai, keliami atliekant alternatyvių sprendimų
peržiūrą, negali būti keičiami dėl to, kad planas ar projektas jau buvo įvykdytas (78 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
1. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei
floros apsaugos 6 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad tiesiogiai nesusijusio arba nebūtino teritorijai
tvarkyti plano ar projekto, kuris buvo patvirtintas atlikus šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų
reikalavimų neatitinkantį tyrimą ir prieš įtraukiant nagrinėjamą teritoriją į Bendrijos svarbos teritorijų
sąrašą, atveju kompetentingos institucijos turi atlikti tokio plano ar projekto galimo poveikio šiai teritorijai
ex-post peržiūrą, jeigu ši peržiūra yra vienintelė reikiama priemonė, siekiant išvengti to, kad dėl minėto
plano ar projekto vykdymo neatsirastų pablogėjimo arba trikdymo, galinčio turėti reikšmingą poveikį šios
direktyvos tikslams. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo patikrinti, ar šios
sąlygos įvykdytos.
2. Direktyvos 92/43 6 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad jei tokiomis aplinkybėmis, kaip
nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, nustatoma, kad plano ar projekto, kuris pradėtas vykdyti įtraukus
atitinkamą teritoriją į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą, galimo poveikio tai teritorijai ex-post peržiūra yra
privaloma, ši peržiūra turi būti atliekama pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies reikalavimus.
Atliekant šią peržiūrą reikia atsižvelgti į visą informaciją, turimą tos teritorijos įtraukimo į sąrašą momentu,
ir į bet kokį poveikį, kylantį arba galintį kilti dėl dalinio ar visiško šio plano ar projekto įvykdymo toje
teritorijoje po šio įtraukimo į sąrašą dienos.
3. Direktyvą 92/43 reikia aiškinti taip, kad jei iš naujo atliekama poveikio atitinkamai teritorijai
peržiūra siekiant ištaisyti nustatytas klaidas, padarytas atliekant galimo poveikio įvertinimą prieš įtraukiant
šią teritoriją į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą ar ex-post peržiūrą pagal Direktyvos 92/43 6 straipsnio
2 dalį tada, kai planas ar projektas jau buvo įvykdytas, kontrolės reikalavimai, keliami dėl tokios peržiūros,
negali būti keičiami dėl to, kad šio plano ar projekto patvirtinimo sprendimas buvo vykdytinas nedelsiant, o
prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas ir toks sprendimas atmesti minėtą prašymą
nebegalėjo būti skundžiamas. Be to, atliekant minėtą peržiūrą reikia atsižvelgti į pablogėjimo ar trikdymo,
galinčio turėti reikšmingą poveikį, kaip tai suprantama pagal minėtą 6 straipsnio 2 dalį, riziką, kuri gali
atsirasti dėl nagrinėjamo plano ar projekto įgyvendinimo.
Direktyvos 92/43 6 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad kontrolės reikalavimai, keliami atliekant
alternatyvių sprendimų peržiūrą, negali būti keičiami dėl to, kad planas ar projektas jau buvo įvykdytas.
Prieiga internete
LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖ
2016 m. vasario 15 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-601/15
J. N. prieš Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo
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(OL L 180, p. 96) (toliau – Direktyva 2013/33), 8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punkto galiojimo. Šis
prašymas buvo pateiktas nagrinėjant J. N. ir Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Valstybės saugumo ir
teisingumo reikalų sekretorius, toliau – valstybės sekretorius) ginčą dėl J. N. sulaikymo.
J. N. pateikė pirmąjį prieglobsčio prašymą Nyderlanduose 1995 m. Šis prašymas buvo atmestas
1996 metais. 2012 m. ir 2013 m. J. N. pateikė daugiau prieglobsčio prašymų. 2014 m. valstybės sekretorius
atmetė paskutinįjį iš tų prašymų ir įsakė J. N. nedelsiant išvykti iš ES bei nustatė dešimt metų galiojantį
draudimą atvykti. Skundas dėl šio sprendimo buvo atmestas galutiniu teismo sprendimu.
Tarp 1999 m. ir 2015 m. J. N. buvo nuteistas dėl 21 kaltinimo ir jam buvo skirtos baudos bei kalėjimo
bausmės už įvairius teisės pažeidimus (daugiausia vagystes). 2015 m. J. N. buvo areštuotas dėl vagystės ir
dėl nustatyto draudimo atvykti nesilaikymo. Jis buvo nuteistas dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme ir
po to buvo laikomas suimtas kaip prieglobsčio prašytojas, kadangi, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę,
pateikė ketvirtąjį prieglobsčio prašymą.
Esant tokioms aplinkybėms Raad van State (Valstybės taryba), nusprendė pateikti prejudicinį
klausimą Teisingumo Teismui. Remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl situacijų, kai
prieglobsčio prašytojas gali būti sulaikytas, Raad van State abejojo dėl Direktyvos 2013/33 8 straipsnio
3 dalies pirmosios pastraipos e punkto, pagal kurį prieglobsčio prašytojas gali būti sulaikytas, kai tai būtina
nacionaliniam saugumui arba viešajai tvarkai užtikrinti, teisėtumo.
Dėl Direktyvos 2013/33 nuostatos, leidžiančios sulaikyti prieglobsčio prašytoją nacionalinio
saugumo ir viešosios tvarkos pagrindais, teisėtumo
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad sulaikymo priemonė, nustatyta Direktyvos 2013/33 8 straipsnio
3 dalies pirmosios pastraipos e punkte, atitinka Sąjungoje pripažintą bendrojo intereso tikslą. Užtikrinant
nacionalinį saugumą ir viešąją tvarką taip pat prisidedama prie kitų asmenų teisių ir laisvių užtikrinimo. ES
Pagrindinių teisių chartijos 6 straipsnyje įtvirtinama kiekvieno asmens teisė ne tik į laisvę, bet ir į saugumą
(53 punktas).
Teisingumo Teismas toliau sprendė, ar ES teisės aktų leidėjas neperžengė to, kas yra tinkama ir būtina
siekiant teisėtų tikslų ir ar buvo pasiekta teisinga pusiausvyra tarp prieglobsčio prašytojo teisės į laisvę ir
nacionalinio saugumo bei viešosios tvarkos reikalavimų.
Atsižvelgdamas į teisės į laisvę svarbą ir jos ribojimo sunkumą, kai taikomas sulaikymas, Teismas
pabrėžė, kad šios laisvės ribojimas privalo būti taikomas tik tiek, kiek yra griežtai būtina. Jis pažymėjo, kad
įgaliojimai sulaikyti prieglobsčio prašytoją privalo būti įgyvendinami atsižvelgiant į nustatytus reikalavimus,
ypač į sulaikymo trukmės reikalavimus (kuri privalo būti kaip įmanoma trumpa) (56–58, 61, 62 punktai).
Teisingumo Teismas taip pažymėjo, kad nacionalinėms institucijoms, kurios turi kompetenciją
sulaikyti prieglobsčio prašytoją, nustatytų reikalavimų griežtumą taip pat užtikrina Teisingumo Teismo
praktikoje pateikiamas sąvokų „nacionalinis saugumas“ ir „viešoji tvarka“, vartojamų kitose direktyvose,
išaiškinimas, taikomas ir Direktyvoje 2013/33 (64 punktas).
Kaip nusprendė Teisingumo Teismas, sąvoka „viešoji tvarka“ bet kuriuo atveju reiškia, kad, neskaitant
dėl įstatymo pažeidimo atsirandančio socialinės tvarkos sutrikdymo, pagrindiniam visuomenės interesui
kyla reali, faktinė ir pakankamai rimta grėsmė (65 punktas).
Dėl sąvokos „visuomenės saugumas“ pažymėtina, jog iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad ši
sąvoka apima valstybės narės vidaus ir jos išorės saugumą, todėl grėsmė institucijų ir pagrindinių viešųjų
tarnybų veikimui ir gyventojų išlikimui, taip pat pavojus dėl rimto išorinių santykių arba taikaus tautų
sugyvenimo sutrikdymo ir grėsmė kariuomenės interesams gali paveikti visuomenės saugumą (66 punktas).
Raad van State paaiškino, kad, remiantis šio teismo praktika, jei asmuo, kuriam taikoma grąžinimo
procedūra, pateikia prašymą suteikti prieglobstį, per šią procedūrą anksčiau priimtas sprendimas grąžinti
tampa negaliojantis pagal įstatymą. Teisingumo Teismas šiuo klausimu pažymėjo, kad, siekiant
Direktyvos 2008/115 veiksmingumo, reikalaujama, kad pagal šią direktyvą pradėta procedūra, per kurią
buvo priimtas sprendimas grąžinti ir prireikus – draudimas atvykti, būtų tęsiama nuo to momento, kai ji
buvo sustabdyta dėl pateikto prašymo suteikti tarptautinę apsaugą ir kai šis prašymas buvo atmestas
pirmojoje instancijoje. Valstybės narės privalo nepažeisti minėta direktyva siekiamo tikslo, t. y. suformuoti
veiksmingą neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo ir repatriacijos politiką (75 punktas).
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Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant tiek į valstybių narių lojalumo pareigą, tiek į veiksmingumo
reikalavimus valstybių narių pareiga taikyti išsiuntimą iš šalies turi būti vykdoma kuo skubiau. Tačiau tokios
pareigos nebūtų laikomasi, jei išsiuntimas būtų atidėtas dėl to, kad atmetus prašymą suteikti tarptautinę
apsaugą, procedūra būtų tęsiama ne nuo to momento, kai buvo sustabdyta, bet nuo jos pradžios
(76 punktas).
Galiausiai Teismas pažymėjo, kad suteikdama valstybėms narėms įgaliojimus taikyti sulaikymo
priemones nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos pagrindais, Direktyva 2013/33 neignoruoja Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nustatyto apsaugos lygio, kuri leidžia sulaikyti
asmenį, prieš kurį imtasi priemonių numatant jį išsiųsti (77–81 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
Išnagrinėjus 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos
normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo, 8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktą
nebuvo nustatyta nieko, kas galėtų paveikti šios nuostatos galiojimą atsižvelgiant į Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijos 6 straipsnį ir 52 straipsnio 1 ir 3 dalis.
Prieiga internete
APMOKESTINIMAS
2016 m. sausio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje C-430/14
Valsts ieņēmumu dienests prieš Artūrs Stretinskis
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento
(EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės
kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, iš dalies pakeisto 1999 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 46/1999 (toliau – Reglamentas Nr. 2454/93), 143 straipsnio 1 dalies h punkto išaiškinimo. Šis prašymas
pateiktas nagrinėjant Latvijos mokesčių administratoriaus ir A. Stretinskis ginčą dėl prekių, importuotų iš
Jungtinių Amerikos Valstijų siekiant išleisti į laisvą apyvartą Europos Sąjungos teritorijoje, muitinės vertės
nustatymo (1 ir 2 punktai).
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad 2008–2010 m. A. Stretinskis iš Jungtinių Amerikos Valstijų
importavo dėvėtus drabužius, kad išleistų juos į laisvą apyvartą Sąjungos teritorijoje. Šiuo tikslu
įformintuose bendruosiuose administraciniuose dokumentuose A. Stretinskis prekių muitinę vertę
apskaičiuodavo taikydamas sandorio vertės metodą pagal bendrovių Latcars LLC ir Dexter Plus LLC (toliau –
bendrovės pardavėjos) sąskaitose nurodytą bendrą prekių kainą ir prekių pristatymo jūros transportu
išlaidas. Atlikęs patikrinimą Latvijos mokesčių administratorius pareiškė turintis abejonių, ar taip
deklaruotos sumos yra teisingos, nes, be kita ko, bendrovių pardavėjų vadovas buvo A. Stretinskis brolis.
Padaręs išvadą, kad tai susiję asmenys, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2454/93 143 straipsnio
1 dalies h punktą, mokesčių administratorius iš naujo nustatė prekių muitinę vertę pagal Muitinės kodekso
31 straipsnį (8 ir 9 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 Reglamento
Nr. 2454/93 143 straipsnio 1 dalies h punktą reikia aiškinti taip, kad pirkėjas, fizinis asmuo, ir pardavėjas,
juridinis asmuo, kurio vadovas yra šio pirkėjo brolis, turi būti laikomi susijusiais asmenimis, kaip tai
suprantama pagal Muitinės kodekso 29 straipsnio 1 dalies d punktą (14 punktas).
Dėl prekes įsigijusio ir importavusio fizinio asmens pripažinimo susijusiu su šias prekes pardavusiu
juridiniu asmeniu, kurio vadovas yra pirkėjo brolis, kai sprendžiama dėl tokių prekių muitinės vertės
nustatymo
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, jog Muitinės kodekso 29 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad importuojamų prekių muitine verte iš esmės laikoma sandorio vertė, tai yra kaina, faktiškai
sumokėta arba mokėtina už prekes, parduodamas eksportui į Sąjungos muitų teritoriją (15 punktas). Vis
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dėlto iš Muitinės kodekso 29 straipsnio 1 dalies d punkto ir 2 dalies matyti, kad kai pirkėjas ir pardavėjas yra
tarpusavyje susiję, sandorio vertė pripažįstama priimtina, jeigu pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio ryšys
neturėjo įtakos pardavimo kainai (16 punktas). Šiuo atžvilgiu Reglamento Nr. 2454/93 143 straipsnio
1 dalyje išvardyti griežtai apibrėžti atvejai, kai asmenys laikomi susijusiais Muitinės kodekso 29 straipsnio
taikymo tikslais (17 punktas). Be kita ko, pagal Reglamento Nr. 2454/93 143 straipsnio 1 dalies h punktą
laikomi susijusiais asmenys, kurie yra vienos šeimos nariai. Remiantis šia nuostata, kuri taip pat
suformuluota griežtai apibrėžiant atvejus, asmenys laikomi vienos šeimos nariais „tik tuo atveju, jeigu jie
yra susiję [šioje nuostatoje nurodytais] giminystės ryšiais“. Vieni iš jų – brolių ir seserų ryšiai (18 punktas).
Žinoma, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, iš Reglamento Nr. 2454/93 143 straipsnio 1 dalies
h punkto teksto matyti, kad šioje nuostatoje nurodyti ryšiai sieja fizinius asmenis, o pagrindinėje byloje
atitinkamų prekių pardavėjas buvo juridinis asmuo (19 punktas). Vis dėlto Europos Sąjungos teisminė
institucija akcentavo, kad giminystės ryšiais susiję asmenys taip pat gali daryti įtaką importuojamų prekių
kainai, kai pardavėjas yra juridinis asmuo, kuriame dirbantis pirkėjo giminaitis turi galią daryti įtaką
pardavimo kainai, kad ši būtų palanki pirkėjui (26 punktas). Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į Sąjungos
teisės aktais, susijusiais su muitinės vertės nustatymu, siekiamus tikslus, jeigu dėl to, kad viena iš pirkimo–
pardavimo sandorio šalių yra juridinis asmuo, iškart būtų atmesta galimybė, jog pirkėjas ir pardavėjas gali
būti laikomi susijusias, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2454/93 143 straipsnio 1 dalies h punktą,
tai pakenktų Muitinės kodekso 29 straipsnio 1 dalies d punkto veiksmingumui. Iš tiesų tokiu atveju muitinė
netektų galimybės pagal Muitinės kodekso 29 straipsnio 2 dalies a punktą išnagrinėti konkrečių atitinkamo
pardavimo sandorio aplinkybių net esant priežasčių manyti, kad importuojamų prekių sandorio vertei galėjo
turėti įtakos tarp pirkėjo ir pardavėjo, juridinio asmens, nario egzistuojantys giminystės ryšiai (27 punktas).
Todėl Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje,
fizinis asmuo, kuris dirba juridiniame asmenyje, turi galių daryti įtaką importuotų prekių kainai taip, kad ji
būti palanki pirkėjui, kuris yra jo giminaitis; tai, jog pardavėjas turi juridinio asmens statusą, nesudaro
kliūčių tam, kad šių prekių pirkėjas ir pardavėjas gali būti laikomi susijusias, kaip tai suprantama pagal
Muitinės kodekso 29 straipsnio 1 dalies d punktą (28 punktas). Siekiant įvertinti, ar pirkėjo giminaitis turi
tokią galią dirbdamas pardavėjui, juridiniam asmeniui, svarbios aplinkybės, į kurias turėtų atsižvelgti
muitinė, būtų tai, kokias jis pareigas vykdo sudarydamas šį juridinį asmenį, arba prireikus aplinkybė, kad jis
vienintelis vykdo veiklą kaip šis juridinis asmuo (29 punktas). Todėl būtent kompetentingos muitinės
institucijos, remdamosi Muitinės kodekso 29 straipsnio 2 dalies a punktu, prireikus turi išnagrinėti
konkrečias atitinkamo pardavimo sandorio aplinkybes ir pripažinti sandorio vertę, jeigu ryšiai, kaip antai
nagrinėjami pagrindinėje byloje, neturėjo įtakos importuojamų prekių pardavimo kainai (30 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, iš dalies pakeisto 1999 m.
sausio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/1999, 143 straipsnio 1 dalies h punktą reikia aiškinti taip, kad
pirkėjas (fizinis asmuo) ir pardavėjas (juridinis asmuo), kuriam dirbantis šio pirkėjo giminaitis iš tiesų turi
galią daryti įtaką prekių pardavimo kainai, kad ši būti palanki tam pirkėjui, turi būti laikomi susijusiais, kaip
tai suprantama pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos
muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 82/97, 29 straipsnio 1 dalies d punktą.
Prieiga internete
2016 m. sausio 28 d. prejudicinis sprendimas byloje C-64/15
BP Europa SE prieš Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos
2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB (toliau – Direktyva
2008/118), išaiškinimo. Prašymas pateiktas nagrinėjant BP Europa SE (toliau – BP Europa) ir Hamburgo
miesto muitinės ginčą dėl apmokestinimo, kurio reikalaujama kaip energijos mokesčio dėl trūkstamo
dyzelino kiekio pristačius šią prekę į apmokestinamų prekių sandėlį Vokietijoje (1 ir 2 punktai).
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Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad 2011 m. sausio mėn. BP Europa iš Nyderlanduose esančio
apmokestinamų prekių sandėlio išsiuntė laivu 2,4 milijono litrų dyzelino į apmokestinamų prekių sandėlį
Vokietijoje. Gabenimas vyko taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Paskirties vietoje,
pristačius dyzeliną, Vokietijoje esančio apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nustatė, kad gautas kiekis
yra 4 854 litrais mažesnis, nei nurodytas administraciniuose elektroniniuose dokumentuose, išduotuose
siekiant taikyti sąlyginio neapmokestinimo procedūrą, t. y. 0,202 proc. deklaruoto kiekio, ir apie tai
informavo muitinės institucijas pranešime apie prekių gavimą. Atitinkamai Hamburgo miesto muitinė
apmokestino energijos mokesčiu (akcizu) trūkstamą dyzelino kiekį, kuris viršijo paprastai 0,2 proc.
Vokietijos administratoriaus leistiną ribą. Ginčui dėl tokio mokesčių administratoriaus sprendimo pasiekus
kasacinės instancijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą (16–
25 punktai).
Dėl momento, kada baigiasi prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas,
gabenimas, kai prekės pristatomos į apmokestinamąjį sandėlį
Nacionalinis teismas pirmiausia siekė sužinoti, ar Direktyvos 2008/118 20 straipsnio 2 dalį reikia
aiškinti taip, kad akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo
režimas, pagal šią nuostatą gabenimas baigiasi tik tada, kai tokiu atveju, kaip pagrindinėje byloje, gavėjas
visiškai iškrauna pas jį atvykusią transporto priemonę ir nustato, kad trūksta prekių, palyginti su tuo kiekiu,
kuris jam turėjo būti pristatytas (27 punktas).
Šiuo klausimu Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad, kadangi Direktyva 2008/118
neapibrėžia, ką reiškia frazė „gavėjas priima akcizais apmokestinamų prekių pristatymą“, reikia atsižvelgti į
jos tekstą, kontekstą ir tikslus (28 punktas). Atitinkamai, Įvertinęs šias aplinkybes (29–31 punktai), bei,
pažymėjęs, jog, kadangi akcizas yra vartojimo mokestis, pagrįstas vartoti išleidžiamų prekių kiekiu, prievolės
apskaičiuoti šį mokestį atsiradimo momentas turi būti nustatomas taip, kad būtų galima tiksliai nustatyti
atitinkamų prekių kiekį, Teisingumo Teismas konstatavo, jog šios direktyvos 20 straipsnio 2 dalį, kurioje
pažymima, kad akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo
režimas, gabenimas baigiasi, kai gavėjas priima šių prekių pristatymą, reikia aiškinti taip, jog šis prekių
pristatymo priėmimas įvyksta tuo momentu, kai gavėjas gali tiksliai sužinoti realiai gautų prekių kiekį
(32 punktas). Todėl tokiu atveju, kaip buvo nagrinėjamas pagrindinėje byloje, nagrinėjamas prekių
pristatymo priėmimas nelaikomas įvykusiu tol, kol visiškai neiškraunama šių prekių pakrauta transporto
priemonė (33 punktas). Be to, pagal Direktyvos 2008/118 16 straipsnio 2 dalies d punktą reikalaudamas,
kad įgaliotas sandėlio savininkas visas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų
mokėjimo laikino atidėjimo režimas, priimtų į savo apmokestinamų prekių sandėlį ir užbaigus gabenimą jas
įtrauktų į sandėlio apskaitą, ir taip susiedamas šias fizines ir apskaitos operacijas su gabenimo pabaiga,
Sąjungos teisės aktų leidėjas siekė, kad pabaigos momentas būtų tas momentas, kai nagrinėjamas prekes
realiai gauna įgaliotas sandėlio savininkas, o jų kiekis gali būti tiksliai nustatytas tam, jog jos būtų
apskaitytos sandėlio dokumentuose (34 punktas).
Dėl akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo pažeidimo, kaip pagrindo pripažinti prekių, kurioms
taikytas šis režimas, išleidimą vartoti
Nacionalinis teismas taip pat siekė sužinoti, ar Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 2 dalies a punkto2 ir
10 straipsnio 2 dalies3 nuostatas reikia aiškinti taip, kad jų reglamentuojamos situacijos skiriasi nuo šios

2

<...> Šios direktyvos tikslais, „išleidimas vartoti“ – <...> akcizais apmokestinamų prekių išleidimas, įskaitant neteisėtą
išleidimą, iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo <...>“
3
Jei pažeidimas nustatytas gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino
atidėjimo režimas, ir dėl jo tos prekės išleistos vartoti pagal 7 straipsnio 2 dalies a punktą, bet neįmanoma nustatyti,
kur pažeidimas įvyko, tai laikoma, kad jis įvyko toje valstybėje narėje, kurioje tas pažeidimas buvo nustatytas, ir tuo
laiku, kai jis buvo nustatytas.
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direktyvos 7 straipsnio 4 dalimi4 reglamentuojamos situacijos ir šios nuostatos draudžia nacionalinės teisės
nuostatą, kuri perkeldama šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį nenustato jos taikymo sąlygos, kad akcizais
apmokestinamoms prekėms, išleidžiamoms vartoti, turi būti nebetaikomas akcizų mokėjimo laikino
atidėjimo režimas (36 punktas).
Pagal Direktyvos 2008/118 10 straipsnio 2 dalį, jei pažeidimas nustatytas gabenant akcizais
apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir dėl jo tos prekės
išleistos vartoti pagal šios direktyvos 7 straipsnio 2 dalies a punktą, bet neįmanoma nustatyti, kur
pažeidimas įvyko, laikoma, kad jis įvyko toje valstybėje narėje, kurioje tas pažeidimas buvo nustatytas, ir tuo
laiku, kai jis buvo nustatytas (37 punktas).
Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, iš šių nuostatų matyti, kad jose numatytas atvejis, kai dėl
pažeidimo, nustatyto gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo
laikino atidėjimo režimas, jos išleidžiamos vartoti ir joms nebetaikomas šis režimas (38 punktas). Todėl
nacionalinės teisės nuostata, kuri perkelia Direktyvos 2008/118 10 straipsnio 2 dalį, iš esmės neturi
numatyti, kad laikoma, jog toks pažeidimas padarytas toje valstybėje narėje, kurioje jis buvo nustatytas, ir
tuo laiku, kai jis buvo nustatytas, nenustatant sąlygos, kad dėl minėto pažeidimo atitinkamos prekės
išleistos vartoti (39 punktas). Nustačius trūkumą pristačius akcizais apmokestinamas prekes, kurioms
pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, atsiskleidžia neišvengiamai įvykusi situacija, kurioje
trūkstamos prekės nebuvo šio pristatymo dalykas, o jų gabenimas nebuvo užbaigtas pagal Direktyvos
2008/118 20 straipsnio 2 dalį. Todėl ši situacija yra pažeidimas, kaip jis suprantamas pagal šios direktyvos
10 straipsnio 6 dalį. Dėl tokio pažeidimo privalomai nebetaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo
režimas ir prekės išleidžiamos vartoti, kaip numatyta šios direktyvos 7 straipsnio 2 dalies a punkte
(43 punktas).
Be to, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, pažeidimas, kurį reglamentuoja Direktyvos 2008/118
10 straipsnio 2 dalis, apima kitą situaciją nei numatyta šios direktyvos 7 straipsnio 4 dalyje, t. y. kitą nei
„visiškas akcizais apmokestinamų prekių sunaikinimas arba negrįžtamas praradimas“ (45 punktas). Todėl, jei
yra pateiktas tokio akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo
režimas, visiško sunaikinimo ar negrįžtamo praradimo įrodymas, tokiu atveju negali būti išleidimo vartoti,
kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 2 dalies a punktą, ir negali būti taikoma šios
direktyvos 10 straipsnio 2 dalis. Todėl situacijos, kurioms taikomos šios nuostatos, skiriasi nuo numatytos
šios direktyvos 7 straipsnio 4 dalyje (47 punktas).
Dėl apmokestinimo valstybės narės (vietos) nustatymo, kai į paskirties vietą pristatoma tik dalis
prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir nėra duomenų, leidžiančių
konstatuoti išleidimą vartoti suponuojančio pažeidimo šių prekių gabenimo metu
Galiausiai prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas iš esmės klausė, ar
Direktyvos 2008/118 10 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad ją reikia taikyti ne tik tada, kai visas prekių,
gabentų pritaikius akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, kiekis nebuvo pristatytas į paskirties vietą, bet
ir tuo atveju, kai tik dalis šių prekių nebuvo pristatyta į paskirties vietą (48 punktas).
Pagal šią nuostatą, jeigu akcizais apmokestinamos prekės, gabenamos joms pritaikius akcizų
mokėjimo laikino atidėjimo režimą, nebuvo pristatytos į paskirties vietą ir gabenimo metu nenustatyta jokių
pažeidimų, dėl kurių prekės būtų išleistos vartoti pagal Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 2 dalies a punktą,
tai laikoma, kad pažeidimas įvyko išsiuntimo valstybėje narėje ir tuo metu, kai pradėtas gabenimas
(49 punktas). Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, net pagal patį Direktyvos 2008/118 10 straipsnio 4 dalies
tekstą negalima suprasti taip, kad ši nuostata taikoma tik tuo atveju, kai į paskirties vietą nepristatomas
visas prekių, gabenamų joms pritaikius akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, kiekis (50 punktas).
Direktyvos 2008/118 10 straipsnio 4 dalis priskirtina prie tų aplinkybių, kurioms esant Sąjungos teisės aktų
leidėjas ketino numatyti visus pažeidimų atvejus, įskaitant ir tuos, kurie susiję tik su gabenimo dalimi
(52 punktas). Negalima teigti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas, priimdamas šio straipsnio 4 dalį, kurioje
4

„Visiškas akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, sunaikinimas
arba negrįžtamas praradimas dėl paties tų prekių pobūdžio, nenumatytų aplinkybių ar force majeure arba gavus
valstybės narės kompetentingų institucijų leidimą nelaikomas išleidimu vartoti“.
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numatytas gabenant padarytas, bet tuo metu nenustatytas pažeidimas, siekė šioje dalyje nustatytą tvarką
taikyti tik tuo atveju, kai visas prekių, gabentų pritaikius akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, kiekis
nepristatytas į paskirties vietą (53 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
1. Direktyvos 2008/118 20 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad akcizais apmokestinamų prekių,
kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, pagal šią nuostatą gabenimas baigiasi tada,
kai tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, šių prekių gavėjas, visiškai iškrovęs prekių pakrautą
transporto priemonę, nustato, kad trūksta prekių, palyginti su tuo kiekiu, kuris jam turėjo būti pristatytas.
2. Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 2 dalies a punkto ir 10 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia aiškinti
taip, kad:
– jų reglamentuojamos situacijos skiriasi nuo šios direktyvos 7 straipsnio 4 dalimi reglamentuojamos
situacijos ir kad
– aplinkybė, kad nacionalinės teisės nuostatoje, perkeliančioje Direktyvos 2008/118 10 straipsnio
2 dalį, kaip antai nagrinėjamoje pagrindinėje byloje, aiškiai nenumatyta, kad dėl pažeidimo, kurį
reglamentuoja ši direktyvos nuostata, atitinkamos prekės turi būti išleidžiamos vartoti, tai nekliudo taikyti
šią nacionalinę nuostatą nustatant trūkumus, dėl kurių neišvengiamai įvyksta toks išleidimas vartoti.
3. Direktyvos 2008/118 10 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad ji taikoma ne tik tada, kai visas
prekių, gabentų pritaikius akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, kiekis nebuvo pristatytas į paskirties
vietą, bet ir tuo atveju, kai tik dalis šių prekių nebuvo pristatyta į paskirties vietą.
Prieiga internete
KONKURENCIJA
2016 m. sausio 20 d. prejudicinis sprendimas byloje C-428/14
DHL Express Srl ir DHL Global Forwarding SpA prieš Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su Sąjungos teisės, reglamentuojančios Europos
konkurencijos tinkle taikomų procedūrų tarpusavio santykį, išaiškinimu.
Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant DHL Express (Italy) Srl bei DHL Global Forwarding (Italy) SpA
(toliau kartu – DHL) ir Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Konkurencijos ir rinkos priežiūros
tarnyba, toliau – AGCM) ginčą dėl sprendimo, kuriuo ši tarnyba skyrė DHL baudas už dalyvavimą kartelyje
tarptautinio prekių ekspedijavimo kelių transportu paslaugų iš ir į Italiją sektoriuje, pažeidžiant
SESV 101 straipsnį (toliau – ginčijamas sprendimas) (2 punktas).
Komisijos pranešimo dėl konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimo
(toliau – pranešimas dėl bendradarbiavimo) 1 punkte nurodyta:
„Reglamentu Nr. 1/2003 <…> sukuriama lygiagrečios kompetencijos sistema, pagal kurią Komisija ir
valstybių narių konkurencijos institucijos <...> gali taikyti [SESV 101] ir [102] straipsnius. Nacionalinės
konkurencijos institucijos ir Komisija kartu sudaro valstybinių institucijų tinklą: jos veikia visuomenės
interesų labui ir glaudžiai bendradarbiauja siekdamos apsaugoti konkurenciją. Tinklas yra diskusijų ir
bendradarbiavimo forumas taikant ir įtvirtinant Bendrijos konkurencijos politiką. Tinkle formuojamas
Europos konkurencijos institucijų bendradarbiavimas tais atvejais, kai taikomi [SESV 101 ir 102] straipsniai,
ir sudaromas pagrindas kurti bei palaikyti bendrą Europos konkurencijos kultūrą. Tinklas vadinamas
Europos konkurencijos tinklu (EKT) <...>.“ (6 punktas).
2006 m. EKT buvo priimta pavyzdinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programa (toliau – EKT
pavyzdinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programa). EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų
sumažinimo programos 3 punkte nurodyta:
„EKT pavyzdinė [atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo] programa apibrėžia atvejus, kai įmonėms,
kurių sudaryti susitarimai ar veiksmai patenka į jos taikymo sritį, galima atlyginti už jų bendradarbiavimą.
EKT nariai įsipareigoja neperžengdami savo kompetencijos ribų dėti visas pastangas, siekiant suderinti
atitinkamas jų programas su EKT pavyzdine [atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo] programa. Pagal
pastarąją konkurencijos institucijai nedraudžiama palankiau vertinti įmon[ių], kurios remdamosi jos
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programa prašo atleisti nuo baudų ar jas sumažinti. Pati EKT pavyzdinė [atleidimo nuo baudų ar jų
sumažinimo] programa negali sukurti jokių teisėtų lūkesčių šioms įmonėms.“ (9–10 punktai).
Italijos lygmeniu 2007 m. vasario 15 d. AGCM priėmė Pranešimą dėl atleidimo nuo baudų ir jų
sumažinimo pagal 1990 m. spalio 10 d. Įstatymo Nr. 287 15 straipsnį, kuriuo nustatoma nacionalinė
atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programa (toliau – nacionalinė atleidimo nuo baudų ar jų
sumažinimo programa) (15 punktas).
Nacionalinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos 16 straipsnyje „Supaprastintas
prašymas“ nurodyta:
„Jeigu Komisija yra labiau tinkama nagrinėti bylą ir inicijuoti procedūrą, įmonė, kuri Komisijai jau
pateikė arba rengiasi teikti prašymą atleisti nuo baudų, gali pateikti panašų prašymą atleisti nuo baudos ar
ją sumažinti, parengtą pagal vadinamąją „supaprastintą“ formą, jeigu mano, kad šiuo atveju institucija taip
pat gali imtis veiksmų. Pagal [pranešimo dėl bendradarbiavimo] 14 [punktą] Komisija yra labiausiai tinkama
nagrinėti bylą, jeigu vienas ar keli susitarimai ar veiksmai, įskaitant susitarimų ar panašių veiksmų tinklus,
daro įtaką konkurencijai daugiau nei trijose valstybėse narėse.“ (16 punktas).
2007 m. ir 2008 m. DHL, Agility Logistic, Schenker Italiana pateikė atskirus prašymus atleisti nuo
baudų už įvairius Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimus tarptautinio prekių ekspedijavimo paslaugų
sektoriuje Komisijai ir AGCM (17–22 punktai).
2011 m. birželio 15 d. priimtu ginčijamu sprendimu AGCM nusprendė, kad kelios įmonės, įskaitant
DHL, Schenker Italiana ir Agility Logistic, pažeisdamos SESV 101 straipsnį, dalyvavo kartelyje, sudarytame
tarptautinio prekių ekspedijavimo kelių transportu iš ir į Italiją paslaugų sektoriuje. Šiame sprendime AGCM
pripažino, kad Schenker Italiana, paduodama prašymą 2007 m. gruodžio 12 d., buvo pirma bendrovė
Italijoje paprašiusi atleisti nuo baudų už prekių ekspedijavimą kelių transportu. Pagal nacionalinę atleidimo
nuo baudų ar jų sumažinimo programą, šiai bendrovei nebuvo skirta jokia bauda. Tačiau DHL ir Agility
Logistic buvo skirtos baudos, kurios sumažintos atitinkamai iki 49 % ir 50 % pirminės baudos dydžio (23–
24 punktai).
DHL kreipėsi į nacionalinius teismus, siekdama, kad būtų iš dalies panaikintas ginčijamas sprendimas.
DHL, be kita ko, nurodė, kad sprendime jai nepagrįstai nebuvo priskirta pirma vieta nacionalinės atleidimo
nuo baudų ar jų sumažinimo programos klasifikacijoje, todėl ji nepagrįstai nebuvo atleista nuo baudų. DHL
nuomone, Sąjungos teisės principai įpareigoja nacionalinės valdžios instituciją, kuri gauna supaprastintą
prašymą atleisti nuo baudos ar ją sumažinti, įvertinti jį atsižvelgiant į pagrindinį prašymą atleisti nuo
baudos, kurį ta pati bendrovė pateikė Komisijai 2007 m. birželio 5 d., t. y. anksčiau nei AGCM pateiktas
prašymas Schenker Italiana vardu (25 punktas).
Dėl Europos konkurencijos tinklo pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos
privalomumo nacionalinėms konkurencijos priežiūros institucijoms
Pagal Reglamento Nr. 1/20035 15 konstatuojamąją dalį Komisija ir valstybių narių konkurencijos
institucijos drauge sudaro valdžios institucijų tinklą Sąjungos konkurencijos taisyklėms taikyti glaudaus
bendradarbiavimo pagrindu. EKT, kuriuo siekiama skatinti diskusijas ir bendradarbiavimą įgyvendinant
konkurencijos politiką, neturi įgaliojimų priimti teisiškai privalomas normas (31–32 punktai). Taigi nei
pranešimas dėl bendradarbiavimo, nei Komisijos pranešimas dėl atleidimo nuo baudų ir baudų sumažinimo
kartelių bylose (toliau – pranešimas dėl atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo) nėra privalomi valstybėms
narėms (33 punktas). Šie pranešimai negali sukurti pareigų valstybėms narėms (34–35 punktai).
Nei SESV, nei Reglamento Nr. 1/2003 nuostatos nenumato bendrų atleidimo nuo baudų ar jų
sumažinimo taisyklių. Nesant Sąjungoje centralizuotos su SESV 101 straipsnio pažeidimais susijusių prašymų
atleisti nuo baudų ar jas sumažinti priėmimo ir vertinimo sistemos, tokio nacionalinei konkurencijos
priežiūros institucijai pateikto prašymo nagrinėjimą nustato ši institucija, remdamasi valstybės narės, kuriai
ji priklauso, teise (36 punktas).
Atsižvelgiant į ankstesnę Teisingumo Teismo praktiką, EKT pavyzdinė atleidimo nuo baudų ar jų
sumažinimo programa nėra privaloma valstybių narių teismams (Sprendimo Pfleiderer, C-360/09,
5

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [SESV 101] ir
[102] straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).
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EU:C:2011:389, 22 punktas) (38 punktas). Teisingumo Teismas atmetė DHL argumentą, kad nurodyta
teismo praktika susijusi tik su nacionaliniais teismais, o ne su nacionalinėmis konkurencijos priežiūros
institucijomis, argumentuodamas tuo, kad, pirma, kadangi pagal Reglamento Nr. 1/2003 35 straipsnio
1 dalį, valstybės narės gali konkurencijos priežiūros institucijomis paskirti teismus, Sąjungos teisės taikymas
valstybėse narėse gali būti nevienodas. Tokiu atveju EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo
programos privalomumas skirtųsi, atsižvelgiant į nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų pobūdį
(teisminė ar administracinė institucija) įvairiose valstybėse narėse. Antra, Teisingumo Teismas jau yra
nusprendęs, kad Komisijos pranešimu dėl atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo įtvirtinta atleidimo nuo
baudų ar jų sumažinimo programa nėra privaloma valstybėms narėms (Sprendimo Kone ir kt., C-557/12,
EU:C:2014:1317, 36 punktas). Ši išvada taikoma ir EKT pavyzdinei atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo
programai. Teisingumo Teismo teigimu, DHL nurodyta aplinkybė, kad nacionalinės konkurencijos priežiūros
institucijos oficialiai įsipareigojo laikytis pranešime dėl bendradarbiavimo įtvirtintų principų, Europos
Sąjungos teisės atžvilgiu nekeičia nei šio pranešimo, nei EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų
sumažinimo programos teisinės galios (39–43 punktai).
Dėl Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo baudos ir nacionalinėms konkurencijos priežiūros
institucijoms pateikto supaprastinto prašymo atleisti nuo baudos santykio
Teisingumo Teismas nurodė, kad atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo sistema pagrįsta principu,
pagal kurį konkurencijos priežiūros institucijos atleidžia nuo baudų mokėjimo įmonę, kuri praneša apie savo
dalyvavimą kartelyje ir pirmoji pateikia informacijos, galinčios, be kita ko, padėti konstatuoti SESV
101 straipsnio pažeidimą (54 punktas).
Prašymas atleisti nuo baudos ar ją sumažinti, pateiktas tam tikrai institucijai, negali būti laikomas
prašymu, pateiktu bet kuriai kitai konkurencijos institucijai. Nacionalinės konkurencijos priežiūros
institucijos gali laisvai pasirinkti, kokią atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programą taikyti, ir visos šios
programos yra nepriklausomos ne tik kitų nacionalinių programų atžvilgiu, bet ir Sąjungos atleidimo nuo
baudų ar jų sumažinimo programos atžvilgiu (55, 57 punktai).
Kartelio, kuris gali daryti įtaką keliose valstybėse narėse ir dėl to lemti skirtingų nacionalinių
konkurencijos priežiūros institucijų ir Komisijos įsikišimą, atveju įmonė, kuri nori būti atleista nuo baudos už
dalyvavimą atitinkamame kartelyje ar to, kad ši bauda jai būtų sumažinta, yra suinteresuota prašymus
atleisti nuo baudos pateikti ne tik Komisijai, bet ir nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios gali būti
kompetentingos taikyti SESV 101 straipsnį (59 punktas). Šių prašymų savarankiškumas tiesiogiai išplaukia iš
aplinkybės, kad Sąjungoje nėra vieningos įmonių prisipažinimo dalyvavus karteliuose, pažeidžiant
SESV 101 straipsnį, sistemos, ir šiam savarankiškumui, be kita ko, negali daryti įtakos aplinkybė, kad skirtingi
prašymai susiję su tuo pačiu konkurencijos teisės pažeidimu (60 punktas). Teisingumo Teismas pabrėžė, kad
galimas teisinio ryšio tarp Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo baudos ir supaprastinto prašymo, pateikto
nacionalinėms konkurencijos priežiūros institucijoms, egzistavimas, kuris įpareigotų šias institucijas
supaprastintą prašymą nagrinėti atsižvelgiant į prašymą atleisti nuo baudos, panaikintų atskirų prašymų
savarankiškumą ir pačios supaprastintų prašymų sistemos prasmę. Iš tikrųjų ši sistema pagrįsta principu,
kad Sąjungoje yra ne vieningas ar „pagrindinis“ prašymas atleisti nuo baudų ar jas sumažinti, pateiktas kartu
su „papildomais“ prašymais, bet Komisijai pateikti prašymai atleisti nuo baudų ir nacionalinėms
konkurencijos priežiūros institucijoms pateikti supaprastinti prašymai, kuriuos nagrinėti turi tik institucija,
kuriai minėti prašymai buvo pateikti (61 punktas).
Dėl galimos nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos pareigos susisiekti su Komisija ar jai
supaprastintą prašymą pateikusia įmone, kai šio prašymo materialinė apimtis yra siauresnė nei Komisijai
pateikto prašymo atleisti nuo baudos apimtis, pažymėta, kad dėl tokios pareigos kiltų grėsmė susilpninti
prašymus atleisti nuo baudų ar jas sumažinti teikiančiųjų bendradarbiavimo pareigą, kuri yra vienas iš
atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo sistemos ramsčių (63 punktas). Šis aiškinimas, pagrįstas įmonės
pareiga pranešti nacionalinėms konkurencijos priežiūros institucijoms, kai paaiškėja, kad reali kartelio
apimtis skiriasi nuo tos, kuri buvo nurodyta šioms institucijoms ar Komisijai, yra vienintelis, galintis užtikrinti
atskirų atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo sistemų savarankiškumą (65 punktas). Iš tikrųjų, jei
paprasčiausia galimybė, kurią turi nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos, kreiptis į joms
supaprastintus prašymus pateikusias įmones, kad gautų papildomos informacijos, būtų pakeista pareiga
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susisiekti su šiomis įmonėmis ar Komisija, kai šių supaprastintų prašymų materialinė apimtis yra siauresnė,
nei Komisijai pateiktų prašymų atleisti nuo baudų apimtis, atsirastų hierarchija tarp atitinkamų prašymų ir
būtų pažeista Reglamente Nr. 1/2003 numatyta decentralizuota sistema (66 punktas).
Dėl įmonės, kuri nebuvo pirmoji, pateikusi Komisijai prašymą atleisti nuo baudos, supaprastinto
prašymo visiškai atleisti nuo baudos pateikimo nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai
EKT pavyzdinėje atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programoje numatyta, jog supaprastintų
prašymų atleisti nuo baudos nacionaliniu lygiu sistema taikoma įmonei, kuri Komisijos prašė atleisti ją nuo
baudų. Patikslindamas nacionalinio teismo abejones, Teisingumo Teismas nurodė, kad nacionaliniam
teismui nėra aišku, ar minėta sistema gali būti taikoma įmonėms, kurios Komisijai pateikė paprasčiausią
prašymą sumažinti baudą (74 punktas).
Įmonei, kuri ne pirmoji Komisijai pateikė prašymą atleisti nuo baudos ir kuri dėl to gali tikėtis ne
visiško atleidimo nuo baudos, o tik baudos sumažinimo, galimybė nacionalinėms konkurencijos priežiūros
institucijoms pateikti supaprastintą prašymą atleisti nuo baudos aiškiai numatyta tik 2012 m. iš dalies
pakeistoje EKT pavyzdinėje atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programoje (75 punktas), o EKT
pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos redakcija, galiojusi klostantis pagrindinės
bylos faktinėms aplinkybėms, aiškiai nenumatė įmonėms, pateikusioms Komisijai prašymą sumažinti
baudas, galimybės pateikti nacionalinėms konkurencijos priežiūros institucijoms supaprastintą prašymą
atleisti nuo baudų, negali būti aiškinama kaip neleidžianti šioms institucijoms tokiomis aplinkybėmis priimti
minėto prašymo (76 punktas).
Valstybės narės nėra įpareigotos į savo nacionalines atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo
programas perkelti EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos nuostatas. Taip pat
nėra draudžiama nacionaliniu lygiu nustatyti taisyklių, kurių nėra šioje pavyzdinėje programoje ar kurios
skiriasi nuo jos, jei įgyvendinat šią kompetenciją laikomasi Sąjungos teisės nuostatų, ypač
SESV 101 straipsnio ir Reglamento Nr. 1/2003 (77 punktas). Tačiau, kaip nurodė Teisingumo Teismas,
valstybės narės neturi padaryti neįmanomo arba pernelyg sudėtingo Sąjungos teisės įgyvendinimo ir būtent
konkurencijos teisės srityje jos turi užtikrinti, kad jų nustatomos ar taikomos taisyklės nepakenktų
veiksmingam SESV 101 ir 102 straipsnių taikymui (78 punktas). Veiksmingam SESV 101 straipsnio taikymui
netrukdo nacionalinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programa, leidžianti priimti supaprastintą
įmonės, kuri Komisijai nepateikė prašymo visiškai atleisti nuo baudų, prašymą (80 punktas). Apskritai
prašymų atleisti nuo baudų ar jas sumažinti sistema siekiama skatinti tokių prašymų pateikimą, o ne riboti
jų skaičių (81 punktas). Esant tokiai situacijai, negalima atmesti galimybės, kad įmonė, kuri nebuvo pirmoji,
pateikusi Komisijai prašymą atleisti nuo baudų, todėl jos bauda gali būti tik sumažinta, teikdama
supaprastintą prašymą atleisti nuo baudos gali būti pirmoji, informavusi nacionalinę konkurencijos
priežiūros instituciją apie atitinkamą kartelį. Tokiu atveju, jei Komisija netęstų savo tyrimo dėl tų pačių
faktinių aplinkybių, apie kurias buvo pranešta nacionalinei institucijai, atitinkama įmonė galėtų tikėtis
visiško atleidimo nuo baudos pagal nacionalinę programą (83 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
1. Sąjungos teisės nuostatos, konkrečiai SESV 101 straipsnis ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [SESV 101] ir [102] straipsniuose,
įgyvendinimo, turi būti aiškinamos taip, kad Europos konkurencijos tinkle nustatytos priemonės, konkrečiai
šio tinklo pavyzdinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programa, nėra privalomos nacionalinėms
konkurencijos priežiūros institucijoms.
2. Sąjungos teisės nuostatos, konkrečiai SESV 101 straipsnis ir Reglamentas Nr. 1/2003, turi būti
aiškinamos taip, kad tarp prašymo atleisti nuo baudos, kurį įmonė teikia ar ketina teikti Europos Komisijai, ir
supaprastinto prašymo atleisti nuo baudos, kurį ji pateikė dėl to paties kartelio nacionalinei konkurencijos
priežiūros institucijai, nėra jokio teisinio ryšio, kuris įpareigotų šią instituciją nagrinėti supaprastintą
prašymą atsižvelgiant į prašymą atleisti nuo baudos. Aplinkybė, kad supaprastintame prašyme tiksliai
pakartotas Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo baudos turinys, šiuo atveju neturi reikšmės.
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Jeigu nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai pateikto supaprastinto prašymo materialinė
apimtis yra siauresnė nei Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo baudos apimtis, nacionalinė konkurencijos
priežiūros institucija neprivalo susisiekti su Komisija ar su pačia įmone, kad nustatytų, ar ši įmonė nustatė
konkrečius neteisėtų veiksmų sektoriuje, kurį tariamai apėmė prašymas atleisti nuo baudos, bet neapėmė
supaprastintas prašymas, pavyzdžius.
3. Sąjungos teisės nuostatos, konkrečiai SESV 101 straipsnis ir Reglamentas Nr. 1/2003, turi būti
aiškinamos taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, jos nedraudžia
nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai priimti supaprastintą įmonės, pateikusios Komisijai
prašymą ne visiškai atleisti nuo baudų, bet jas sumažinti, prašymą.
Prieiga internete
2016 m. sausio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje C-74/14
UAB „E-turas“ ir kiti prieš Konkurencijos Tarybą
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą byloje,
kurioje buvo sprendžiamas pareiškėjų – informacinės sistemos E-TURAS išimtinių teisių turėtojo ir
administratoriaus bei šia sistema besinaudojusių kelionių agentūrų – ginčas su Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) dėl jos sprendimo skirti šioms kelionių agentūroms
baudas už antikonkurencinius veiksmus.
E-TURAS internetinė sistema – tai programa, kurioje apdorojama ir sisteminama kompiuterizuota
informacija apie keliones ir su jomis susijusias paslaugas, kurią teikia kelionių organizatoriai. Ši sistema buvo
integruojama į kelionių agentūrų tinklalapius. Naudodamiesi E-TURAS rezervacijos sistemos forma, pirkėjai
galėjo kelionių agentūrų tinklalapiuose įsigyti keliones.
Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime nustatė, kad E-TURAS sistemos administratorius įvedė
techninį apribojimą nuolaidoms, taikomoms per šią sistemą parduodamoms kelionėms, dėl kurio kelionių
agentūros galėjo taikyti ne didesnę kaip 3 procentų dydžio pagrindinę nuolaidą. Taip pat nustatyta, kad,
prieš įvedant šį techninį apribojimą, E-TURAS sistemoje buvo patalpintas sisteminis pranešimas,
informuojantis kelionių agentūras apie nuolaidos apribojimą. Konkurencijos taryba konstatavo, jog kelionių
agentūros, naudodamosi E-TURAS sistema tuo metu, kai buvo nustatytas minėtas apribojimas, įvertinusios
pačios sistemos veikimo principus, jos savybes, UAB „E-turas“ paskelbtą sisteminį pranešimą bei pačių
kelionių agentūrų interneto svetainėse skelbiamą informaciją apie taikomas nuolaidas, galėjo pagrįstai
numanyti, kad visos sistema besinaudojančios kelionių agentūros taip pat taikys ne didesnes nei 3 procentų
nuolaidas kelionėms. Konkurencijos taryba vertino, jog kelionių agentūros tarpusavyje atskleidė, kokio
dydžio nuolaidą jos ketina taikyti ateityje, taip nebyliu pritarimu išreikšdamos bendrą valią dėl elgesio
atitinkamoje rinkoje. Tokį kelionių agentūrų elgesį Konkurencijos taryba laikė jų suderintais veiksmais ir
konstatavo, kad šios kelionių agentūros pažeidė Konkurencijos įstatymą ir Sutartį dėl Europos Sąjungos
veikimo.
Bylą nagrinėjusiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai šioje byloje iškilo
abejonių dėl SESV 101 straipsnio 1 dalies aiškinimo, visų pirma, dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo
taikant šią nuostatą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikė šiuos
prejudicinius klausimus:
„1. Ar SESV 101 straipsnio 1 dalis turėtų būti aiškinama taip, kad ūkio subjektams dalyvaujant tokioje,
kaip apibūdintoji šioje byloje, bendroje informacinėje sistemoje, Konkurencijos tarybai įrodžius, kad šioje
sistemoje buvo patalpintas sisteminis pranešimas apie nuolaidų ribojimą ir nustatytas techninis ribojimas
įvesti nuolaidos dydį, gali būti taikoma prezumpcija, kad šie ūkio subjektai žinojo arba privalėjo žinoti apie
informacinėje sistemoje patalpintą sisteminį pranešimą, ir, neprieštaraudami taikomam nuolaidos
ribojimui, išreiškė nebylų sutikimą apriboti kainų nuolaidas, todėl jiems gali būti taikoma atsakomybė dėl
veiksmų derinimo pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį?
2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą yra neigiamas, į kokius faktorius turėtų būti atsižvelgiama
sprendžiant, ar ūkio subjektai, dalyvaujantys bendroje informacinėje sistemoje tokiomis aplinkybėmis, kaip
pagrindinėje byloje, suderino savo veiksmus SESV 101 straipsnio 1 dalies prasme?“
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Dėl vertinimo, ar ūkio subjektai dalyvavo suderintuose veiksmuose, kai informacinėje sistemoje,
prie kurios jie buvo prisijungę, buvo nustatytas nuolaidos apribojimas jų parduodamoms paslaugoms
Teisingumo Teismas konstatavo, jog nekaltumo prezumpcijai prieštarautų prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusio teismo išvada, kad suinteresuotosios kelionių agentūros turėjo žinoti pagrindinėje
byloje nagrinėjamo pranešimo turinį, padaryta remiantis vien jo išsiuntimo faktu. Tačiau nekaltumo
prezumpcijai neprieštarautų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo sprendimas, kad
pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo faktu, atsižvelgiant į kitus objektyvius ir nuoseklius
požymius, galima grįsti prezumpciją, kad pagrindinėje byloje dalyvaujančios kelionių agentūros nuo šio
pranešimo išsiuntimo datos žinojo jo turinį, paliekant šioms kelionių agentūroms galimybę ją nuginčyti.
Kalbėdamas apie šį nuginčijimą, ESTT pažymėjo, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
negali reikalauti perteklinių ar neįmanomų veiksmų. Pagrindinėje byloje dalyvaujančios kelionių agentūros
turi turėti galimybę nuginčyti prezumpciją, kad nuo pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo
datos žinojo jo turinį, pavyzdžiui, įrodydamos, jog negavo šio pranešimo, nesusipažino su atitinkama skiltimi
arba susipažino su ja tik praėjus tam tikram laikui po išsiuntimo (38–41 punktai).
ESTT pažymėjo, kad jei neįmanoma įrodyti, jog kelionių agentūra žinojo apie minėtą pranešimą, jos
dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus negalima grįsti vien pagrindinėje byloje nagrinėjamoje sistemoje
nustatyto techninio apribojimo buvimu, jeigu remiantis kitais objektyviais ir nuosekliais požymiais
neįrodyta, kad ji nebyliai pritarė antikonkurenciniams veiksmams (45 punktas).
ESTT taip pat pažymėjo, kad kelionių agentūra gali nuginčyti dalyvavimo atliekant suderintus
veiksmus prezumpciją, jeigu įrodys, kad viešai atsiribojo nuo šių veiksmų arba pranešė apie juos
administracinėms institucijoms. Be to, pagal Teisingumo Teismo praktiką tokiu atveju, kaip nagrinėjamas
pagrindinėje byloje, kai nebuvo dalyvavimo slaptuose susitikimuose, viešas atsiribojimas ar pranešimas
administracinėms institucijoms nėra vienintelės priemonės, kuriomis galima paneigti įmonės dalyvavimo
darant pažeidimą prezumpciją, ir šiuo tikslu taip pat galima pateikti kitų įrodymų (šiuo klausimu žr.
Sprendimo Total Marketing Services / Komisija, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, 23 ir 24 punktus). ESTT
pažymėjo, kad, esant tokioms ypatingoms aplinkybėms, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, negalima
reikalauti, kad atsiriboti ketinanti kelionių agentūra apie tai pareikštų visiems konkurentams, kuriems buvo
skirtas pagrindinėje byloje nagrinėjamas pranešimas, nes ši agentūra faktiškai negali žinoti visų tų adresatų.
Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas gali pripažinti, kad minėtą
prezumpciją galima paneigti E‑TURAS sistemos administratoriui skirtu aiškiu ir nedviprasmiškai išreikštu
prieštaravimu. Kalbėdamas apie galimybę paneigti dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus prezumpciją
kitais įrodymais nei viešas atsiribojimas ar pranešimas administracinėms institucijoms, ESTT pažymėjo, kad,
esant tokioms aplinkybėms, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo
ir jį atliekant dalyvavusių įmonių elgesio rinkoje prezumpciją galima būtų paneigti įrodžius, kad sistemingai
buvo taikyta nustatytą ribą viršijanti nuolaida (46–49 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
SESV 101 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad jeigu informacinės sistemos, skirtos leisti kelionių
agentūroms pardavinėti keliones jų interneto svetainėse taikant vienodą užsakymo formą, administratorius
asmenine elektronine žinute išsiunčia šiems ūkio subjektams pranešimą, kuriame įspėja, kad per šią sistemą
parduodamoms prekėms taikomos nuolaidos nuo šiol bus ribojamos, ir po šio pranešimo išplatinimo šioje
sistemoje padaromi techniniai pakeitimai, būtini šiai priemonei įgyvendinti, galima preziumuoti, kad nuo to
momento, kai minėti ūkio subjektai susipažino su sistemos administratoriaus atsiųstu pranešimu, jie
dalyvavo atliekant suderintus veiksmus, kaip tai suprantama pagal nurodytą nuostatą, jeigu jie viešai
neatsiribojo nuo šių veiksmų, nepranešė apie juos administracinėms institucijoms arba nepateikė kitų
įrodymų šiai prezumpcijai paneigti, pavyzdžiui, įrodymų, kad sistemingai buvo taikyta nustatytą ribą
viršijanti nuolaida.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, remdamasis įrodymų vertinimą ir
reikalaujamą įrodinėjimo standartą reglamentuojančiomis nacionalinėmis nuostatomis, turi ištirti, ar,
atsižvelgiant į visas jam žinomas aplinkybes, pranešimo, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje,
išsiuntimas gali būti pakankamas įrodymas siekiant nustatyti, kad jo adresatai žinojo jo turinį. Nekaltumo
18 / 19

Teisinės analizės ir informacijos departamentas

2016 01 01–2016 02 29

prezumpcijai prieštarautų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo išvada, kad vien šio
pranešimo išsiuntimo faktas gali būti pakankamas įrodymas siekiant nustatyti, kad jo adresatai turėjo žinoti
jo turinį.
Prieiga internete

19 / 19

