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APLINKOS APSAUGA
2016 m. rugsėjo 8 d. prejudicinis sprendimas byloje C-461/15
E.ON Kraftwerke GmbH prieš Bundesrepublik Deutschland
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo
2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės,
(toliau – ir Sprendimas 2011/278) 24 straipsnio 1 dalies išaiškinimo. Šis prašymas buvo pateiktas
nagrinėjant E.ON Kraftwerke GmbH ir Bundesrepublik Deutschland (Vokietijos Federacinė Respublika) ginčą
dėl E.ON Kraftwerke tenkančios pareigos teikti informaciją siekiant gauti nemokamus apyvartinius taršos
leidimus apimties, atsižvelgiant į vienos iš jos elektrinių eksploatacijos pokyčius (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: E.ON Kraftwerke yra energetikos įmonė, Vokietijoje
eksploatuojanti kelias elektrines, kurioms taikomas įpareigojimas, kylantis iš šiltnamio efektą sukeliančių
dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos. Dėl Heyden (Vokietija) elektrinės ji paprašė Deutsche
Emissionshandelsstelle (Vokietijos prekybos apyvartiniais taršos leidimais institucija, toliau – DEHSt) suteikti
nemokamų apyvartinių taršos leidimų už trečiąjį prekybos laikotarpį (2013–2020 m.) atsižvelgiant į
išmetamos šilumos kiekį (14 punktas). 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu E.ON Kraftwerke kreipėsi į DEHSt,
teigdama, kad, nepaisant pastarosios reikalavimų, grindžiamų nacionaliniu teisiniu reguliavimu, E.ON
Kraftwerke jai pateiks tik tuos duomenis apie kiekvieno įrenginio, kuriam suteiktas leidimas, veiklos lygį,
kuriais remiantis gali būti tikslinamas sprendimas suteikti leidimą (15 punktas). Į šį raštą DEHSt atsakė 2013
m. rugsėjo 24 d. raštu, jame pažymėjo, kad svarbi informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal nacionalinį
teisinį reguliavimą, yra net tik ta informacija, dėl kurios galiausiai keičiasi sprendimas suteikti leidimą, bet
visa informacija, susijusi su duomenimis, kuriais grindžiamas leidimo suteikimas (16 punktas). 2013 m.
lapkričio 27 d. E.ON Kraftwerke pateikė skundą Berlyno administraciniam teismui, prašydama iš esmės
pripažinti, kad ji neprivalėjo pagal nacionalinį teisinį reguliavimą pateikti visų duomenų apie įrenginio
pajėgumą, veiklos lygį arba eksploataciją, o tik tuos, kurie susiję su pokyčiais, galinčiais turėti įtakos leidimų
suteikimui. Būtent tai numatyta Komisijos sprendimo 2011/278 24 straipsnyje ir jos Gairėse Nr. 7 (18
punktas).
Šiomis aplinkybėmis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui
prejudicinius klausimus.
Dėl pareigos teikti informaciją, siekiant gauti nemokamus apyvartinius taršos leidimus, apimties
Savo klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti, ar
Sprendimo 2011/278 24 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją valstybei narei draudžiama
reikalauti, kad įmonės, kurioms taikomas įpareigojimas, susijęs su šiltnamio efektą sukeliančių dujų
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Sąjungoje, ir kurioms tokie leidimai suteikiami nemokamai,
pateiktų informaciją apie numatomus arba jau įvykusius įrenginio pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos
pokyčius, o ne vien informaciją apie pokyčius, kurie turi įtakos šiam suteikimui (21 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, jog, siekiant atsakyti į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio
teismo klausimus, reikia nustatyti, kokia informacija laikytina „svarbia informacija“, kurios valstybės narės,
vadovaudamosi Sprendimo 2011/278 24 straipsnio 1 dalimi, turi teisę reikalauti iš atitinkamų veiklos
vykdytojų (28 punktas). Šiuo klausimu pažymėta, kad, pirma, Sprendime 2011/278 tiesiogiai nenustatoma
veiklos vykdytojų pareiga pateikti informaciją, tačiau valstybėms narėms paliekama teisė pačioms nuspręsti,
kokiais būdais iš veiklos vykdytojų būtų galima gauti duomenis, kurie būtų pakankamai reikšmingi
nemokamai suteikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius leidimus (29 punktas). Kalbant apie
tokius duomenis, pagal Sprendimo 2011/278 24 straipsnio 1 dalį valstybės narės privalo užtikrinti, kad
kasmet iki gruodžio 31 d. įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai kompetentingai institucijai pateiks
visą svarbią informaciją apie numatomus arba jau įvykusius įrenginio pajėgumo, veiklos lygio ir
eksploatacijos pokyčius (30 punktas). Antra, pagal Sprendimo 2011/278, kurio tikslas – reglamentuoti
valstybėms narėms nustatytą pareigą Komisijai pateikti informacijos, laikytinos svarbia apskaičiuojant
bendrą metinį nemokamai suteiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių, 24 straipsnio 2 dalį ši pareiga
taikoma tik tais atvejais, kai tokie pokyčiai gali turėti įtakos apyvartinių taršos leidimų atitinkamam
4 / 35

Teismų praktikos departamentas

2016 09 01–2016 10 31

įrenginiui suteikimui (31 punktas). Vis dėlto Sprendimo 2011/278 24 straipsnio 1 dalyje, kurioje daroma
nuoroda į visą svarbią informaciją, susijusią su tokiais pokyčiais, nenustatyta, kad veiklos vykdytojams
tenkanti pareiga pranešti taikoma tik tada, kai minėti pokyčiai turi įtakos nemokamam apyvartinių taršos
leidimų suteikimui (32 punktas). Trečia, toks Sprendimo 2011/278 24 straipsnio 1 dalies aiškinimas atitinka
šio sprendimo turinį ir jo tikslus (33 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog iš tikrųjų pagal apyvartinių taršos leidimų suteikimo sistemą
valstybės narės privalo, remdamosi pagal Sprendimo 2011/278 7 straipsnį surinkta informacija, kiekvienais
metais apskaičiuoti kiekvienam jų teritorijoje esančiam įrenginiui nemokamai suteiktinų apyvartinių taršos
leidimų skaičių. Todėl tik kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos, remdamosi iš veiklos
vykdytojų surinkta informacija, gali įvertinti, ar tokia informacija galėtų turėti įtakos nustatant suteiktinų
leidimų skaičių (34 punktas). Valstybės narės privalo užtikrinti, kad iš veiklos vykdytojų surinkti bei
suteikiant leidimus naudojami duomenys būtų išsamūs, nuoseklūs ir tokie tikslūs, kokie gali būti. Taigi,
valstybės narės pačios turi nustatyti, kokius kompetentingoms valdžios institucijoms svarbius duomenis
reikia surinkti iš veiklos vykdytojų (37 punktas).
Pagal Sprendimo 2011/278 24 straipsnio 1 dalį, kurioje pabrėžiamas prašomos pateikti informacijos
svarbumas, valstybėms narėms leidžiama reikalauti kompetentingoms valdžios institucijoms pateikti tokią
svarbia laikytiną informaciją, kuri joms leistų objektyviai įvertinti atitinkamo įrenginio pokyčius, ir draudžia
joms reikalauti kitos su šiuo vertinimu nesusijusios informacijos, pavyzdžiui, tokios, kuri, be kita ko, būtų
susijusi su šių pokyčių priežastimis arba apskritai su jų ekonominiais ar komerciniais poreikiais, o tai turi
patikrinti nacionaliniai teismai. Tačiau pagal šią nuostatą nereikalaujama, kad būtų teikiama tik tokia
informacija, kuri būtų susijusi su pokyčiais ir, veiklos vykdytojų nuomone, galėtų turėti įtakos nemokamam
apyvartinių taršos leidimų suteikimui (38 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo
apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a
straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, 24 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, jog ja valstybei
narei nedraudžiama reikalauti, kad įmonės, kurioms taikomas įpareigojimas, susijęs su šiltnamio efektą
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje, ir kurioms tokie leidimai
suteikiami nemokamai, pateiktų informaciją apie numatomus arba jau įvykusius įrenginio pajėgumo, veiklos
lygio ir eksploatacijos pokyčius, o ne vien informaciją apie pokyčius, kurie turi įtakos šiam suteikimui.
Prieiga internete
2016 m. spalio 27 d. prejudicinis sprendimas byloje C-290/15
Patrice D'Oultremont ir kt. prieš Région wallonne
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – ir
Direktyva 2001/42) 2 straipsnio a punkto ir 3 straipsnio 2 dalies a punkto išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas
nagrinėjant Patrice D’Oultremont ir kt. ginčą su Valonijos regionu dėl 2014 m. vasario 13 d. Valonijos
vyriausybės nutarimo dėl sektorinių sąlygų, susijusių su 0,5 MW ar didesnės bendros galios vėjo jėgainių
parkais, kuriuo iš dalies keičiamas 2002 m. liepos 4 d. Valonijos vyriausybės nutarimas dėl 1999 m. kovo
11 d. dekreto, susijusio su aplinkosaugos leidimu, įgyvendinimo procedūros ir įvairių priemonių ir 2002 m.
liepos 4 d. Valonijos vyriausybės nutarimas, kuriuo patvirtintas projektų, kurių poveikį reikia įvertinti, ir
klasifikuotų įrenginių bei veiklos sąrašas (toliau – 2014 m. vasario 13 d. nutarimas), galiojimo (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2013 m. vasario 21 d. Valonijos vyriausybė patvirtino, o
vėliau tų pačių metų liepos mėnesį iš dalies pakeitė „orientacinius pagrindus“, kuriuose pateikė
rekomendacijas dėl vėjo jėgainių statybos Valonijos regione. Ši priemonė buvo papildyta kartografijos
dokumentu, kuris sudarė pagrindą planuoti ir įgyvendinti Valonijos regiono vėjo jėgainių programą
„Perspektyva 2020 m.“, kuris pavadintas „Referenciniu žemėlapiu“. Dėl šio žemėlapio pateikta poveikio
aplinkai vertinimo ataskaita (24 punktas). Nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki spalio 30 d. visose Valonijos
komunose buvo surengta vieša konsultacija. Per šią konsultaciją tarp visuomenei pateiktų dokumentų, be
kita ko, buvo šio sprendimo ankstesniame punkte nurodyti dokumentai, t. y. orientaciniai pagrindai,
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referencinis žemėlapis ir poveikio aplinkai ataskaita (25 punktas). Tačiau nei orientaciniai pagrindai, nei
referencinis žemėlapis nebuvo galutinai patvirtinti (26 punktas). 2014 m. vasario 13 d. Valonijos vyriausybė
priėmė nutarimą (27 punktas). 2014 m. gegužės 6 d. P. D’Oultremont ir kt. kreipėsi į prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikusį teismą su prašymu panaikinti šį nutarimą. Grįsdami savo prašymą P.
D’Oultremont ir kt., be kita ko, teigė, kad šis nutarimas neatitinka Direktyvos 2001/42 nuostatų, nes
Valonijos regionas priėmė minėtą nutarimą, nors jo nuostatoms nebuvo taikoma nei poveikio vertinimo
procedūra, nei visuomenės dalyvavimo procedūra (28 punktas).
Šiomis aplinkybėmis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui
prejudicinį klausimą.
Dėl norminio akto, nustatančio vėjo jėgainių įrengimo reikalavimus, poveikio aplinkai vertinimo
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar
Direktyvos 2001/42 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinami taip, kad
norminis teisės aktas – nutarimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame įtvirtintos įvairios
nuostatos, susijusios su vėjo jėgainių įrengimu, kurių turi būti laikomasi išduodant administracinius
leidimus, suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tokius įrenginius, patenka į sąvoką „planai ir programos“,
kaip tai suprantama pagal šią direktyvą (37 punktas).
Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad iš Direktyvos 2001/42 4 konstatuojamosios dalies
matyti, kad, rengiant ir priimant tam tikrus planus ir programas, labai svarbus yra aplinkosauginis
vertinimas (38 punktas). Be to, sąvoka „planai ir programos“, palyginti su kitomis priemonėmis, kurios
nepatenka į materialinę Direktyvos 2001/42 taikymo sritį, turi būti apibrėžta atsižvelgiant į esminį jos 1
straipsnyje nustatytą tikslą, pagal kurį turi būti atliekamas planų ir programų, kurių pasekmės gali būti
reikšmingos aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas (šiuo klausimu žr. 2012 m. vasario 28 d. sprendimo
Inter-Environnement Wallonie ir Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, 40 punktą ir jame minėtą teismo
praktiką) (39 punktas). Todėl, atsižvelgiant į šios direktyvos tikslą sukurti aukštą aplinkos apsaugos lygį,
nuostatos, kuriomis apribojama šios direktyvos taikymo sritis ir, be kita ko, apibrėžiami aktai, kuriems ji
skirta, turi būti aiškinamos plačiai (šiuo klausimu žr. 2012 m. kovo 22 d. sprendimo Inter-Environnement
Bruxelles ir kt., C-567/10, EU:C:2012:159, 37 punktą ir 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Dimos Kropias
Attikis, C-473/14, EU:C:2015:582, 50 punktą) (40 punktas).
Dėl Direktyvos 2001/42 2 straipsnio a punkto Teisingumo Teismas nurodė, kad šioje nuostatoje
numatytos sąvokos „planai ir programos“ apibrėžtyje įtvirtintos kumuliatyvios sąlygos: pirma, kad juos
rengtų ir (arba) priimtų valdžios institucija nacionaliniu, regioniniu arba vietiniu lygiu arba rengtų valdžios
institucija, o priimtų parlamentas arba vyriausybė, laikydamiesi teisėkūros procedūros, ir, antra, kad jų
reikia pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas (41 punktas). Iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikusio teismo išvadų matyti, kad 2014 m. vasario 13 d. nutarimas buvo parengtas ir priimtas regiono
valdžios institucijos, t. y. Valonijos vyriausybės, ir kad šio nutarimo reikėjo pagal 1999 m. kovo 11 d. dekreto
nuostatas (42 punktas).
Direktyvos 2001/42 3 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad nepažeidžiant šio straipsnio 3 dalies
turi būti atliekamas visų planų ir programų, kurie rengiami, be kita ko, energetikos sektoriui, ir kuriuose
nustatomi tolesnio projektų, išvardytų Direktyvos 2011/92 I ir II prieduose, vystymo pagrindai,
aplinkosauginis vertinimas (43 punktas). Pabrėžta, jog nekilo ginčo, kad 2014 m. vasario 13 d. nutarimas
susijęs su energetikos sektoriumi ir apibrėžia vėjo jėgainių parko projektų, kurie priskirtini prie Direktyvos
2011/92 II priede išvardytų projektų, vystymo Valonijos regione pagrindą (44 punktas).
Dėl sąvokos „planai ir programos“ nurodyta, kad, nors ji, žinoma, turi apimti tam tikrą teritoriją, vis
dėlto nei iš Direktyvos 2001/42 2 straipsnio a punkto formuluotės, nei iš tos pačios direktyvos 3 straipsnio 2
dalies a punkto formuluotės nematyti, kad minėtais planais ar programomis turi būti siekiama atitinkamos
teritorijos planavimo. Iš tiesų, iš minėtų nuostatų formuluotės matyti, kad jomis siekiama didesnių tikslų –
planuoti teritorijas ar zonas apskritai (45 punktas). Nustatyta, kad 2014 m. vasario 13 d. nutarimas susijęs
su visa Valonijos regiono teritorija, o jame numatytos ribinės triukšmo vertės glaudžiai siejasi su minėta
teritorija, nes šios ribos apibrėžtos pagal įvairių rūšių poveikį atitinkamoms geografinėms zonoms (46
punktas).
Dėl aplinkybės, kad 2014 m. vasario 13 d. nutarime nėra apibrėžto pakankamai išsamaus pagrindo,
kiek tai susiję su vėjo jėgainių sektoriumi, priminta, kad vertinimas pagal Direktyvos 2001/42 2 straipsnio a
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punkte ir 3 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtintus kriterijus siekiant nustatyti, ar nutarimą, kaip
nagrinėjamas pagrindinėje byloje, gali apimti ši sąvoka, turi būti atliekamas, be kita ko, atsižvelgiant į šios
direktyvos tikslą, kuris yra sprendimų, kurie gali turėti aplinkai reikšmingų pasekmių, aplinkosauginis
vertinimas (47 punktas).
Nurodyta, kad sąvoka „planai ir programos“ susijusi su bet kokiu aktu, kuriame apibrėžiant
atitinkamame sektoriuje taikomas taisykles ir kontrolės procedūras nustatoma visuma kriterijų ir taisyklių,
kurių reikia laikytis išduodant leidimą dėl vieno ar kelių projektų, galinčių turėti reikšmingą poveikį aplinkai,
arba juos vystant (šiuo klausimu žr. 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nomarchiaki Aftodioikisi
Aitoloakarnanias ir kt., C-43/10, EU:C:2012:560, 95 punktą ir jame minėtą teismo praktiką) (49 punktas).
Pažymėta, kad 2014 m. vasario 13 d. nutarimas visų pirma susijęs su techniniais standartais,
eksploatavimo tvarka (be kita ko, su stroboskopiniais šešėliais), avarijų ir gaisro prevencija (be kita ko, vėjo
jėgainės sustabdymo atveju), garso lygio standartais, vėjo jėgainių remontu ir finansinių garantijų
suteikimu. Šie standartai yra pakankamai svarbūs ir pakankamai plačios apimties, kad būtų galima nustatyti
atitinkamam sektoriui taikomas sąlygas, o priimant sprendimus, be kita ko, susijusius su aplinka, kurie
galimi pagal šiuos standartus, turi būti nustatomos sąlygos, kurių laikantis gali būti leista toliau vystyti
konkrečius vėjo jėgainių parko statybos ir eksploatavimo projektus (50 punktas).
Taip pat pažymėta, jog sąvoka „planai ir programos“ gali apimti norminius aktus, priimtus pagal
teisėkūros ar kitų teisės aktų priėmimo procedūrą (52 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir
programų pasekmių aplinkai vertinimo 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti
aiškinami taip, kad norminis teisės aktas – nutarimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame
įtvirtintos įvairios nuostatos, susijusios su vėjo jėgainių įrengimu, kurių turi būti laikomasi išduodant
administracinius leidimus, suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tokius įrenginius, patenka į sąvoką
„planai ir programos“, kaip ji suprantama pagal šią direktyvą.
Prieiga internete
UŽSIENIEČIŲ TEISINĖ PADĖTIS
2016 m. rugsėjo 13 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C‑304/14
Secretary of State for the Home Department prieš CS Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)
London
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau –
ir SESV) 20 straipsnio išaiškinimo. Prašymas buvo pateiktas nagrinėjant trečiosios valstybės pilietės CS,
mažamečio vaiko, Sąjungos piliečio, turinčio valstybės narės, kurioje visada gyveno, pilietybę, motinos ginčą
su Secretary of State for the Home Department (vidaus reikalų ministras, Jungtinė Karalystė) dėl sprendimo
ją išsiųsti iš šios valstybės narės teritorijos į trečiąją valstybę dėl teistumo (1, 2 punktai).
Pagrindinėje byloje trečiosios šalies pilietė, susituokusi su Jungtinės Karalystės piliečiu, turinti leidimą
nuolat gyventi šioje valstybėje narėje ir susilaukusi vaiko, kuriuo vienintelė faktiškai rūpinosi, padarė
nusikalstamą veiką, už kurią buvo nuteista 12 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Tuomet jai buvo pranešta,
kad dėl teistumo ji gali būti išsiųsta iš Jungtinės Karalystės. CS pateikė prašymą suteikti prieglobstį šioje
valstybėje narėje, tačiau jos prašymą išnagrinėjusi kompetentinga nacionalinė institucija, t. y. vidaus reikalų
ministras, atmetė jos prašymą suteikti prieglobstį. CS, pasinaudojusi teise pareikšti ieškinį, apskundė šį
sprendimą First‑ tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Pirmosios instancijos teismas (Imigracijos
ir prieglobsčio bylų kolegija), Jungtinė Karalystė), kuris buvo patenkintas. Vidaus reikalų ministras tokį
sprendimą apskundė (12–18 punktai).
Prejudicinį sprendimą pateikęs teismas savo klausimais, kuriuos Teisingumo Teismas nusprendė
nagrinėti kartu, iš esmės siekė išsiaiškinti, ar SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį
draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama išsiųsti iš šios valstybės narės teritorijos į
trečiąją valstybę pastarosios pilietį, turintį teistumą už tam tikro sunkumo nusikalstamą veiką, nors jis
faktiškai rūpinasi mažamečiu vaiku, šios valstybės narės, kurioje jis gyvena nuo gimimo ir nepasinaudojo
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teise laisvai judėti, piliečiu, jeigu dėl tokio išsiuntimo šis vaikas būtų priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos
ir taip iš jo būtų atimta galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis pagal Sąjungos piliečio statusą
priklausančiomis teisėmis (20 punktas).
Dėl draudimo išsiųsti iš valstybės narės teritorijos į trečiąją valstybę pastarosios pilietį, turintį
teistumą, nors jis faktiškai rūpinasi mažamečiu vaiku, Sąjungos piliečiu, kuris nepasinaudojo teise laisvai
judėti
Direktyvos 2004/38 3 straipsnio „Naudos gavėjai“ 1 dalyje nustatyta, jog ji taikoma visiems Sąjungos
piliečiams, kurie „atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, ir jų šeimos nariams“. Vadinasi, ši
direktyva netaikoma tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai atitinkamas Sąjungos pilietis
niekada nesinaudojo savo teise laisvai judėti ir visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje. Kai
Sąjungos pilietis nėra „naudos gavėjas“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį,
jo šeimos narys taip pat toks nėra, nes šia direktyva naudos gavėjo šeimos nariams suteiktos teisės yra ne
savarankiškos šių narių teisės, bet išvestinės teisės, kurias šie įgyja kaip naudos gavėjo šeimos nariai (21, 22
punktai).
Antra, dėl SESV 20 straipsnio Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad Sąjungos piliečio, kuris,
kaip Jungtinės Karalystės pilietybę turintis CS vaikas, nepasinaudojo teise laisvai judėti, situacijos vien dėl
šios aplinkybės negalima prilyginti išimtinai valstybės vidaus situacijai, t. y. situacijai, kuri niekaip nesusijusi
su kuriuo nors iš Sąjungos teisėje numatytų atvejų. Iš tiesų CS vaikas, kaip valstybės narės pilietis, pagal
SESV 20 straipsnio 1 dalį turi Sąjungos piliečio statusą, kuris yra pagrindinis valstybių narių piliečių statusas,
ir dėl to gali remtis, įskaitant savo pilietybės valstybės narės atžvilgiu, su tokiu statusu susijusiomis teisėmis.
Tačiau su Sąjungos pilietybe susijusiomis Sutarties nuostatomis nesuteikiama jokių savarankiškų teisių
trečiųjų valstybių piliečiams. Iš tiesų trečiųjų valstybių piliečiams Sutarties nuostatomis, susijusiomis su
Sąjungos pilietybe, galimos suteikti teisės yra ne savarankiškos šių trečiųjų valstybių piliečių teisės, bet
išvestinės teisės iš Sąjungos piliečio turimų teisių. Išvestinių teisių tikslas ir pateisinimas grindžiamas išvada,
kad atsisakius jas pripažinti gali būti pažeista, be kita ko, Sąjungos piliečio teisė laisvai judėti. Šiuo klausimu
Teisingumo Teismas jau yra konstatavęs, kad egzistuoja labai specifinių situacijų, kai, nepaisant to, jog
netaikoma su trečiųjų valstybių piliečių teise gyventi šalyje susijusi antrinė teisė, o suinteresuotasis
Sąjungos pilietis nesinaudojo teise laisvai judėti, trečiosios valstybės piliečiui, kuris yra minėto Sąjungos
piliečio šeimos narys, turi būti suteikta teisė gyventi šalyje, nes priešingu atveju būtų paneigtas Sąjungos
pilietybės veiksmingumas, jei dėl tokios teisės nesuteikimo Sąjungos pilietis faktiškai privalėtų išvykti iš
Sąjungos teritorijos apskritai ir iš jo būtų atimta galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis pagal
Sąjungos piliečio statusą priklausančiomis teisėmis. Minėtoms situacijoms būdinga tai, kad net jeigu jos
reglamentuojamos teisės aktais, kurie a priori patenka į valstybių narių kompetenciją, t. y. teisės aktais,
susijusiais su trečiųjų valstybių piliečių teise atvykti į šalį ir joje apsigyventi, ir joms netaikomos antrinės
teisės nuostatos, pagal kurias esant tam tikroms sąlygoms tokia teisė suteikiama, šios situacijos susijusios su
Sąjungos piliečio judėjimo ir apsigyvenimo laisve, todėl kad ši laisvė nebūtų pažeista, draudžiama atsisakyti
pripažinti minėtiems trečiųjų valstybių piliečiams teisę įvažiuoti ir apsigyventi valstybėje narėje, kurioje šis
Sąjungos pilietis gyvena (23–30 punktai).
Nagrinėjamu atveju CS vaikas, kaip Sąjungos pilietis, turi teisę laisvai judėti ir gyventi Sąjungos
teritorijoje ir bet kuris šios teisės apribojimas patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį. Sąjungos piliečio
statuso suteikiamų teisių apribojimas gali lemti šio vaiko motinos, kuri juo faktiškai rūpinasi, išsiuntimą, ir
dėl to vaikas gali faktiškai būti priverstas išvykti kartu su ja, taigi išvykti iš Sąjungos teritorijos apskritai. Dėl
šio vaiko motinos išsiuntimo iš šalies iš jo būtų atimta galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis pagal
Sąjungos piliečio statusą priklausančiomis teisėmis. Todėl reikia konstatuoti, kad pagrindinėje byloje
nagrinėjama situacija gali lemti, jog iš CS vaiko bus atimta galimybė veiksmingai pasinaudoti pagrindinėmis
pagal Sąjungos piliečio statusą priklausančiomis teisėmis, todėl ji patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį
(31–33 punktai).
Dėl sprendimo išsiųsti iš šalies, grindžiamo grėsme viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui,
priėmimo kriterijų
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Teisingumo Teismas pažymėjo, kad SESV 20 straipsnis neturi įtakos valstybių narių galimybei remtis
išimtimi, susijusia būtent su viešosios tvarkos palaikymu ir visuomenės saugumo užtikrinimu. Tad, kadangi
CS situacijai taikoma Sąjungos teisė, ji turi būti vertinama atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsnyje įtvirtintą teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, ir šį straipsnį
reikia aiškinti jį siejant su Chartijos 24 straipsnio 2 dalyje pripažinta pareiga atsižvelgti į vaiko interesus. Be
to, siekiant pagrįsti Sąjungos piliečių ar jų šeimos narių teisės gyventi šalyje išimtį, sąvokos „viešoji tvarka“ ir
„visuomenės saugumas“ turi būti aiškinamos siaurai – jų turinio valstybės narės negali nustatyti
vienašališkai, be Sąjungos institucijų priežiūros. Sąvoka „viešoji tvarka“ bet kuriuo atveju reiškia, kad, be
socialinės tvarkos sutrikdymo, kurį sukelia bet koks įstatymo pažeidimas, turi kilti tikra, esama ir
pakankamai rimta grėsmė vienam iš pagrindinių visuomenės interesų. 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. Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, kad sąvoka
„visuomenės saugumas“ apima kovą su nusikalstamumu, susijusiu su narkotinių medžiagų platinimu
veikiant organizuotoje grupėje (36–39 punktai).
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas konstatavo, kad jeigu sprendimas išsiųsti iš šalies
grindžiamas tikra, esama ir pakankamai rimta grėsme viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, atsižvelgiant
į trečiosios valstybės piliečio, turinčio išimtines Sąjungos pilietybę turinčių vaikų globos teises, padarytas
nusikalstamas veikas, toks sprendimas gali atitikti Sąjungos teisę. Tačiau šios išvados negalima padaryti
automatiškai, remiantis vien suinteresuotojo asmens teistumu. Prireikus tokią išvadą nacionalinis teismas
gali padaryti tik konkrečiai įvertinęs visas esamas ir reikšmingas bylos aplinkybes, atsižvelgęs į
proporcingumo principą, vaiko interesus ir pagrindines teises, kurių laikymąsi užtikrina Teisingumo Teismas.
Atliekant tokį vertinimą, be kita ko, reikia atsižvelgti į atitinkamo asmens elgesį, jo gyvenimo atitinkamos
valstybės narės teritorijoje trukmę ir teisėtą pobūdį, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir sunkumą,
suinteresuotojo asmens esamą pavojingumą visuomenei, vaiko amžių ir sveikatos būklę, taip pat jo šeiminę
ir materialinę padėtį (40–42 punktai).
Nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė, kad pagal
pagrindinėje byloje nagrinėjamą nacionalinės teisės aktą vidaus reikalų ministras privalo priimti sprendimą
išsiųsti iš šalies kitos nei Jungtinė Karalystė valstybės pilietį, nuteistą už nusikalstamą veiką, kuriam paskirta
ne mažiau kaip dvylikos mėnesių laisvės atėmimo bausmė, išskyrus tuos atvejus, kai tokiu sprendimu būtų
„pažeistos nuteisto asmens teisės pagal Sąjungos sutartis“. Taigi atrodo, kad pagal šį teisės aktą nustatomas
sisteminis ir automatiškas ryšys tarp atitinkamo asmens teistumo ir jam taikomos išsiuntimo iš šalies
priemonės arba bet kuriuo atveju esama prezumpcijos, pagal kurią tas asmuo turi būti išsiųstas iš Jungtinės
Karalystės. Tačiau, kaip jau minėta, vien teistumu negalima pagrįsti sprendimo išsiųsti iš šalies, dėl kurio iš
CS vaiko būtų atimta galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis pagal Sąjungos piliečio statusą
priklausančiomis teisėmis (43–45 punktai).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmiausia turėtų nustatyti, kas CS elgesyje ar
jos padarytoje nusikalstamoje veikoje kelia tikrą, esamą ir pakankamai rimtą grėsmę vienam iš pagrindinių
visuomenės ar priimančiosios valstybės narės interesų, kuria, remiantis viešosios tvarkos ar visuomenės
saugumo užtikrinimu, būtų galima pagrįsti sprendimą išsiųsti iš Jungtinės Karalystės. Tai nagrinėdamas
nacionalinis teismas turi įvertinti, pirma, CS nusikalstamo elgesio pavojingumo visuomenei laipsnį ir, antra,
padarinius, kurių toks elgesys galėtų turėti atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai ar visuomenės
saugumui. Atlikdamas šį vertinimą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat turi
atsižvelgti į pagrindines teises, kurių paisymą užtikrina Teisingumo Teismas, pirmiausia į Chartijos 7
straipsnyje įtvirtintą teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, ir laikytis proporcingumo principo.
Nagrinėjamu atveju, nustatant esamų interesų pusiausvyrą, reikia atsižvelgti į tai, kas labiausiai atitinka
vaiko interesus. Ypatingą dėmesį reikia skirti vaiko amžiui, jo padėčiai atitinkamoje valstybėje narėje ir
priklausymo nuo tėvų laipsniui (46–49 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal
kuriuos reikalaujama išsiųsti iš šios valstybės narės teritorijos į trečiąją valstybę pastarosios pilietį, turintį
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teistumą, nors jis faktiškai rūpinasi mažamečiu vaiku, šios valstybės narės, kurioje jis gyvena nuo gimimo ir
nepasinaudojo teise laisvai judėti, piliečiu, jeigu dėl suinteresuotojo asmens išsiuntimo šis vaikas būtų
priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos ir taip iš jo būtų atimta galimybė veiksmingai naudotis
pagrindinėmis pagal Sąjungos piliečio statusą priklausančiomis teisėmis. Tačiau išskirtinėmis aplinkybėmis
valstybė narė gali imtis išsiuntimo priemonių, su sąlyga, kad jos yra pagrįstos šio trečiosios valstybės piliečio
elgesiu, kuris turi kelti tikrą, esamą ir pakankamai rimtą grėsmę vienam iš pagrindinių šios valstybės narės
visuomenės interesų, ir jų imamasi atsižvelgus į įvairius esamus interesus, o tai patikrinti turi nacionalinis
teismas.
Prieiga internete
2016 m. rugsėjo 13 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-165/14
Alfredo Rendón Marín prieš Administración del Estado
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau –
ir SESV) 20 straipsnio išaiškinimo. Prašymas buvo pateiktas nagrinėjant trečiosios valstybės piliečio Alfredo
Rendón Marín, nepilnamečių Sąjungos piliečių, kurių išimtines globos teises jis turi, tėvo, nuo vaikų gimimo
gyvenančio Ispanijoje, ir Administración del Estado (Valstybės administracija, Ispanija) ginčą dėl Director
General de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración (Darbo ir imigracijos ministerijos imigracijos
reikalų generalinis direktorius, Ispanija) atsisakymo išduoti jam leidimą gyventi šalyje dėl išskirtinių
aplinkybių, susijusių su jo teistumu (1, 2 punktai).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė, kad, neatsižvelgiant į konkrečias
pagrindinės bylos aplinkybes, joje, kaip ir bylose, kuriose priimtas Teisingumo Teismo sprendimas Zhu ir
Chen (C‑ 200/02, EU:C:2004:639) ir sprendimas Ruiz Zambrano (C‑ 34/09, EU:C:2011:124), atsisakymas
išduoti A. Rendón Marín leidimą gyventi Ispanijoje reikštų, kad pastarasis turėtų priverstinai išvykti iš
Ispanijos teritorijos, taigi ir iš Europos Sąjungos teritorijos, dėl to iš šios teritorijos būtų priversti išvykti ir jo
išlaikomi du nepilnamečiai vaikai. Šis teismas vis dėlto pažymėjo, kad, kitaip nei sprendime Zhu ir Chen
(C‑ 200/02, EU:C:2004:639) ir sprendime Ruiz Zambrano (C‑ 34/09, EU:C:2011:124) nagrinėtais atvejais,
šioje byloje taikomose nacionalinės teisės nuostatose numatytas draudimas išduoti leidimą gyventi šalyje,
jeigu prašymą pateikęs asmuo turi teistumą už Ispanijoje padarytą nusikalstamą veiką (21 punktas).
Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kilo klausimas, ar nacionalinė teisė,
pagal kurią be jokios išimties draudžiama išduoti leidimą gyventi šalyje, jei prašymą pateikęs asmuo turi
teistumą už šioje šalyje padarytą nusikalstamą veiką, nors tai neišvengiamai reiškia, kad iš nepilnamečio
Sąjungos piliečio, kurį išlaiko prašymą pateikęs asmuo, atimama teisė gyventi Sąjungoje, yra suderinama su
Teisingumo Teismo praktika dėl SESV 20 straipsnio aiškinimo, kuria šiuo atveju remiamasi (22 punktas).
Dėl automatiško atsisakymo išduoti leidimą gyventi šalyje trečiosios valstybės piliečiui, vienam iš
nepilnamečio Sąjungos piliečio, turinčio kitos nei priimančioji valstybės narės pilietybę, tėvų
Nacionalinis teismas Teisingumo Teismo teiravosi, ar nacionalinės teisės norma, pagal kurią
atmetama galimybė išduoti leidimą gyventi šalyje vienam iš nepilnamečio Sąjungos piliečio tėvų, kuris šį
pilietį išlaiko, dėl to, kad minėtas vienas iš tėvų valstybėje, kurioje pateikia prašymą, turi teistumą, nors tai
reiškia, kad nepilnametis privalės palikti Sąjungos teritoriją, nes turės vykti kartu su šiuo iš tėvų, atitinka
SESV 20 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į 2004 m. spalio 19 d. sprendimą Zhu ir Chen (C‑ 200/02,
EU:C:2004:639) ir 2011 m. kovo 8 d. sprendimą Ruiz Zambrano (C‑ 34/09, EU:C:2011:124). Tokį klausimą
Teisingumo Teismas nusprendė performuluoti taip, kad juo nacionalinis teismas iš esmės siekia išsiaiškinti,
ar SESV 21 straipsnį ir Direktyvą 2004/38, taip pat SESV 20 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal juos
draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuos taikant automatiškai atsisakoma išduoti leidimą gyventi
atitinkamos valstybės narės teritorijoje trečiosios valstybės piliečiui, jeigu šis asmuo turi teistumą, net jeigu
jis išlaiko du nepilnamečius vaikus, Sąjungos piliečius, kurie gyvena kartu su juo toje valstybėje narėje nuo
gimimo ir nepasinaudojo savo teise laisvai judėti, ir dėl šio atsisakymo vaikai priversti išvykti iš Sąjungos
teritorijos (23, 35 punktai).
Priminęs, kad trečiųjų valstybių piliečiams Sąjungos teisės nuostatomis, susijusiomis su Sąjungos
pilietybe, suteikiamos teisės yra ne savarankiškos, bet išvestinės teisės, įgyjamos Sąjungos piliečiui
įgyvendinant teisę laisvai judėti ir gyventi šalyje, Teisingumo Teismas ėmėsi nagrinėti klausimą, ar toks
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trečiosios valstybės pilietis, kaip A. Rendón Marín, gali pasinaudoti išvestine teise gyventi šalyje, grindžiama
arba SESV 21 straipsniu ir Direktyva 2004/38, arba SESV 20 straipsniu, ir prireikus – ar teistumu galima
pagrįsti šios teisės apribojimą (36, 37 punktai).
Priminęs, kad Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalyje pagal ją suteikiamų teisių „naudos gavėjai“
apibrėžti kaip „vis[i] Sąjungos pilieč[iai], kurie atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, ir 2
straipsnyje [2 straipsnio 2 punkte] apibrėžt[i] jų šeimos nar[iai], kurie juos lydi arba prisijungia prie jų“,
Teisingumo Teismas konstatavo, kad A. Rendón Marín nepilnametis sūnus niekada nesinaudojo teise laisvai
judėti ir visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje, todėl šis vaikas nėra „naudos gavėjas“, kaip tai
suprantama pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį, taigi ši direktyva jam netaikoma. Tačiau, A.
Rendón Marín nepilnametė duktė, Lenkijos pilietė, nuo gimimo gyvenanti Ispanijoje, yra „naudos gavėja“,
kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį. A. Rendón Marín duktė turi teisę remtis
SESV 21 straipsnio 1 dalimi ir jai įgyvendinti priimtomis nuostatomis. Šiomis aplinkybėmis pagal SESV 21
straipsnio 1 dalį ir Direktyvą 2004/38 A. Rendón Marín dukteriai iš esmės suteikiama teisė gyventi Ispanijoje
(38–44 punktai).
Priminęs, kad kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę ilgiau kaip tris mėnesius gyventi kitos nei jo
pilietybės valstybės narės teritorijoje, jeigu, be kita ko, kaip nustatyta Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1
dalies b punkte, turi pakankamai išteklių sau ir savo šeimos nariams, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį
netaptų našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai, ir turi visavertį sveikatos
draudimą priimančiojoje valstybėje narėje, Teisingumo Teismas nurodė, kad jeigu A. Rendón Marín duktė
nėra įgijusi teisės nuolat gyventi Ispanijoje pagal Direktyvos 2004/38 16 straipsnio 1 dalį (tokiu atveju jos
teisei gyventi šalyje netaikomos šios direktyvos III skyriuje nustatytos sąlygos, be kita ko, nustatytosios jos 7
straipsnio 1 dalies b punkte), teisė gyventi šalyje jai gali būti suteikta tik jeigu ji atitinka minėtame 7
straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintas sąlygas (45–47 punktai).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad nors Sąjungos pilietis privalo turėti
pakankamai išteklių, Sąjungos teisėje nėra nustatyta jokių jų kilmės reikalavimų ir šiais ištekliais gali
aprūpinti, be kita ko, trečiosios valstybės pilietis, vienas iš atitinkamų nepilnamečių piliečių tėvų (šiuo
klausimu žr. 2004 m. spalio 19 d. sprendimo Zhu ir Chen, C‑ 200/02, EU:C:2004:639, 30 punktą ir 2013 m.
spalio 10 d. sprendimo Alokpa ir Moudoulou, C‑ 86/12, EU:C:2013:645, 27 punktą). Nagrinėjamu atveju A.
Rendón Marín vaikai yra tinkamai aprūpinti ir lanko mokyklą. Be to, pagal Ispanijos teisės aktus A. Rendón
Marín ir jo vaikai yra apdrausti sveikatos draudimu. Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas turi nustatyti, ar A. Rendón Marín duktė, pati arba per savo tėvą, turi pakankamai išteklių ir
visavertį sveikatos draudimą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies b punktą
(48–49 punktai).
Dėl to, ar trečiosios valstybės pilietis A. Rendón Marín, kaip Sąjungos pilietės, turinčios teisę gyventi
šalyje pagal Direktyvą 2004/38, aukštutinės tiesiosios linijos giminaitis, gali pagrįsti savo išvestinę teisę
gyventi šalyje, Teisingumo Teismas priminė, jog Sąjungos piliečio, turinčio teisę gyventi šalyje, „išlaikomo“
šeimos nario statusas pagrįstas faktine situacija, kai turintis teisę gyventi šalyje asmuo finansiškai aprūpina
šeimos narį, todėl esant priešingai situacijai, t. y. kai asmuo, turintis teisę gyventi šalyje, yra išlaikomas
trečiosios valstybės piliečio, pastarasis negali remtis šio asmens, turinčio teisę gyventi šalyje, „išlaikomo“
aukštutinės tiesiosios linijos giminaičio statusu, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2004/38, kad galėtų
pasinaudoti teise gyventi priimančiojoje valstybėje narėje. Tačiau jeigu vienam iš vaiko tėvų, trečiosios
valstybės piliečiui, faktiškai besirūpinančiam Sąjungos nepilnamečiu piliečiu, būtų neleista apsigyventi kartu
su šiuo piliečiu priimančioje valstybėje narėje, pastarojo teisė gyventi šalyje prarastų prasmę, nes tam, kad
nepilnametis vaikas galėtų pasinaudoti teise gyventi šalyje, jis privalo turėti teisę būti lydimas asmens, kuris
juo faktiškai rūpinasi, dėl to šis asmuo turi turėti teisę gyventi kartu su vaiku priimančiojoje valstybėje
narėje vaiko gyvenimo joje laikotarpiu. Kadangi teisė gyventi priimančiojoje valstybėje narėje pagal SESV 21
straipsnį ir Direktyvą 2004/38 suteikiama kitos valstybės narės nepilnamečiui piliečiui, atitinkančiam šios
direktyvos 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas, pagal šią nuostatą vienam iš tėvų, kuris faktiškai
rūpinasi tuo piliečiu, leidžiama gyventi kartu su juo priimančiojoje valstybėje narėje (50–52 punktai).
Jeigu A. Rendón Marín duktė atitinka Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas
sąlygas, kad galėtų pasinaudoti teise gyventi Ispanijoje pagal SESV 21 straipsnį ir minėtą direktyvą (tai turi
patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas), šias nuostatas reikia aiškinti taip, kad
pagal jas iš esmės draudžiama atsisakyti suteikti A. Rendón Marín išvestinę teisę gyventi šios valstybės
narės teritorijoje (53 punktas).
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Dėl teistumo reikšmės išvestinės teisės gyventi šalyje pripažinimui, atsižvelgiant į Direktyvos
2004/38 27 ir 28 straipsnius
Teisingumo Teismas, spręsdamas, ar galima A. Rendón Marín išvestinė teisė gyventi šalyje gali būti
apribota tokiomis nacionalinės teisės normomis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, nurodė, kad
pagrindinėje byloje teisės gyventi šalyje apribojimai visų pirma kyla iš Direktyvos 2004/38 27 straipsnio 1
dalies, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama riboti Sąjungos piliečių ar jų šeimos narių teisę gyventi
šalyje, neatsižvelgiant į jų pilietybę, be kita ko, dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių.
Pagal nusistovėjusią teismo praktiką viešosios tvarkos išlyga yra siaurai aiškintina Sąjungos piliečių ar jų
šeimos narių teisės gyventi šalyje išimtis, kurios turinio valstybės narės negali nustatyti vienašališkai. Kaip
matyti iš Direktyvos 2004/38 27 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, tam, kad Sąjungos piliečio ar jo
šeimos nario teisės gyventi šalyje apribojimo priemonės, be kita ko, susijusios su viešąja tvarka, būtų
pateisinamos, jos turi atitikti proporcingumo principą ir būti grindžiamos vien atitinkamo asmens elgesiu.
Tad pagal Sąjungos teisę draudžiama apriboti teisę gyventi šalyje remiantis bendrosios prevencijos
sumetimais ir siekiant atgrasyti kitus užsieniečius, ypač, jeigu šios priemonės buvo imtasi automatiškai po
to, kai buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, neatsižvelgus nei į nusikalstamą veiką padariusio asmens
elgesį, nei į grėsmę, kurią jis kelia viešajai tvarkai. Vertinant, ar išsiuntimo iš šalies priemonė yra
proporcinga siekiamam teisėtam tikslui, nagrinėjamu atveju – siekiui apsaugoti viešąją tvarką arba
visuomenės saugumą, reikia atsižvelgti į Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, t. y.
į suinteresuotojo asmens gyvenimo priimančiosios valstybės narės teritorijoje trukmę, jo amžių, sveikatos
būklę, šeiminę ir materialinę padėtį, socialinę ir kultūrinę integraciją priimančiojoje valstybėje narėje ir jo
sąsajų su kilmės šalimi tvirtumą. Taikant proporcingumo principą svarbu įvertinti ir nusikalstamos veikos
pavojingumą. Tačiau pagal pagrindinėje byloje ginčijamas teisės normas pradinio leidimo gyventi šalyje
gavimui automatiškai ir be jokios išimties taikoma teistumo Ispanijoje arba šalyse, kuriose anksčiau gyveno
atitinkamas asmuo, nebuvimo sąlyga (54–63 punktai).
Dėl reikšmingų nagrinėjamos bylos aplinkybių vertinimo Teisingumo Teismas pažymėjo, kad A.
Rendón Marín buvo nuteistas už 2005 metais padarytą nusikaltimą. Vien šiuo teistumu negalima pagrįsti
atsisakymo išduoti leidimą gyventi šalyje. Atitinkamo asmens elgesys turi kelti tikrą, esamą ir pakankamai
rimtą grėsmę vienam iš pagrindinių visuomenės interesų, o Teisingumo Teismas yra pabrėžęs, kad sąlyga,
susijusi su esamos grėsmės buvimu, iš esmės turi būti įvykdyta tuo metu, kai priimama aptariama priemonė
(žr., be kita ko, 1977 m. spalio 27 d. sprendimo Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, 28 punktą), tačiau,
atrodo, kad taip nėra nagrinėjamu atveju, nes A. Rendón Marín paskirtos laisvės atėmimo bausmės
vykdymas buvo atidėtas ir, kaip matyti, ji nebuvo atlikta (65 punktas).
Dėl, be kita ko, galimo A. Rendón Marín išsiuntimo iš šalies reikia, pirma, atsižvelgti į pagrindines
teises, kurių paisymą užtikrina Teisingumo Teismas, pirmiausia į Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsnyje įtvirtintą teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (šiuo
klausimu žr. 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimo Tsakouridis, C‑ 145/09, EU:C:2010:708, 52 punktą), ir, antra,
laikytis proporcingumo principo. Chartijos 7 straipsnį reikia aiškinti jį siejant su Chartijos 24 straipsnio 2
dalyje pripažinta pareiga atsižvelgti į vaiko interesus (šiuo klausimu žr. 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo
Detiček, C‑ 403/09 PPU, EU:C:2009:810, 53 ir 54 punktus). Taigi, SESV 21 straipsnį ir Direktyvą 2004/38
reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuos taikant automatiškai
atsisakoma išduoti leidimą gyventi šalyje trečiosios valstybės piliečiui, vienam iš nepilnamečio Sąjungos
piliečio tėvų, kuris jį išlaiko ir kartu su juo gyvena priimančiojoje valstybėje narėje, vien dėl to, kad jis yra
teistas (66, 67 punktai).
Dėl automatiško atsisakymo išduoti leidimą gyventi trečiosios valstybės piliečiui, jeigu šis asmuo
turi teistumą, net jeigu jis išlaiko nepilnametį vaiką, Sąjungos pilietį, kuris nepasinaudojo savo teise
laisvai judėti
Jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, tikrindamas, ar įvykdytos Direktyvos
2004/38 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos, padarytų išvadą, kad šios sąlygos neįvykdytos, ir bet kuriuo
atveju, kiek tai susiję su A. Rendón Marín sūnumi, nepilnamečiu vaiku, visą laiką gyvenusiu savo pilietybės
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valstybėje narėje, Teisingumo Teismo nuomone, reikia išnagrinėti, ar A. Rendón Marín išvestinė teisė
gyventi šalyje prireikus gali būti grindžiama SESV 20 straipsniu (68 punktas).
Teisingumo Teismas priminė, kad egzistuoja labai specifinių situacijų, kai, nepaisant to, jog netaikoma
su trečiųjų valstybių piliečių teise gyventi susijusi antrinė teisė, o suinteresuotasis Sąjungos pilietis
nesinaudojo teise laisvai judėti, trečiosios valstybės piliečiui, kuris yra minėto Sąjungos piliečio šeimos
narys, turi būti suteikta teisė gyventi šalyje, nes priešingu atveju būtų paneigtas Sąjungos pilietybės
veiksmingumas, jei dėl tokios teisės nesuteikimo Sąjungos pilietis faktiškai privalėtų išvykti iš Sąjungos
teritorijos apskritai ir iš jo būtų atimta galimybė naudotis pagrindinėmis pagal Sąjungos piliečio statusą
priklausančiomis teisėmis. Minėtoms situacijoms būdinga tai, kad net jeigu jos reglamentuojamos teisės
aktais, kurie a priori patenka į valstybių narių kompetenciją, t. y. teisės aktais, susijusiais su trečiųjų
valstybių piliečių teise atvykti į šalį ir joje apsigyventi, ir joms netaikomos antrinės teisės nuostatos, pagal
kurias esant tam tikroms sąlygoms tokia teisė suteikiama, šios situacijos susijusios su Sąjungos piliečio
judėjimo ir apsigyvenimo laisve, todėl kad ši laisvė nebūtų pažeista, draudžiama atsisakyti pripažinti
minėtiems trečiųjų valstybių piliečiams teisę įvažiuoti ir apsigyventi valstybėje narėje, kurioje šis Sąjungos
pilietis gyvena (74, 75 punktai).
Kaip Sąjungos piliečiai, A. Rendón Marín vaikai turi teisę laisvai judėti ir gyventi Sąjungos teritorijoje,
ir bet kuris šios teisės apribojimas patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį. Tad jeigu dėl atsisakymo suteikti
trečiosios valstybės piliečiui A. Rendón Marín, turinčiam išimtines šių vaikų globos teises, teisę gyventi
šalyje jis privalėtų išvykti iš Sąjungos teritorijos (tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas), tai galėtų lemti minėtos teisės, konkrečiai – teisės gyventi šalyje, apribojimą, nes vaikai
galėtų būti priversti vykti kartu su A. Rendón Marín, taigi išvykti iš Sąjungos teritorijos apskritai. Dėl galimo
priverstinio tėvo išvykimo iš Sąjungos teritorijos vaikai negalėtų veiksmingai naudotis pagrindinėmis pagal
Sąjungos piliečio statusą priklausančiomis teisėmis (77, 78 punktai).
Atsižvelgiant į tai, kad A. Rendón Marín dukters pilietybės valstybė narė yra Lenkija, A. Rendón Marín
su vaikais galėtų išvykti ten. Tačiau A. Rendón Marín per teismo posėdį patvirtino, kad nepalaiko jokių ryšių
su dukters motinos šeima ir motina, jo teigimu, negyvena Lenkijoje, be to, nei jis, nei jo vaikai nemoka lenkų
kalbos. Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar, atsižvelgiant
į visas pagrindinės bylos aplinkybes, A. Rendón Marín, kaip vienintelis iš tėvų, faktiškai besirūpinantis
vaikais, gali tam tikromis aplinkybėmis veiksmingai pasinaudoti išvestine teise juos lydėti ir kartu su jais
apsigyventi Lenkijoje, kad dėl Ispanijos institucijų atsisakymo išduoti jam leidimą gyventi šalyje jo vaikai
nebūtų priversti išvykti iš Sąjungos teritorijos apskritai. Jeigu kitaip nebus nustatyta atlikus nurodytus
patikrinimus, remiantis Teisingumo Teismo turima informacija darytina išvada, kad pagrindinėje byloje
nagrinėjama situacija gali lemti, jog A. Rendón Marín vaikai praras galimybę veiksmingai pasinaudoti
pagrindinėmis pagal Sąjungos piliečio statusą priklausančiomis teisėmis, todėl ji patenka į Sąjungos teisės
taikymo sritį (79, 80 punktai).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad SESV 20 straipsnis neturi įtakos valstybių narių galimybei remtis
išimtimi, susijusia būtent su viešosios tvarkos palaikymu ir visuomenės saugumo užtikrinimu. Tad, kadangi
A. Rendón Marín situacijai taikoma Sąjungos teisė, ji turi būti vertinama atsižvelgiant į Chartijos 7
straipsnyje įtvirtintą teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, ir, kaip priminta šio sprendimo 66
punkte, minėtą 7 straipsnį reikia aiškinti jį siejant su Chartijos 24 straipsnio 2 dalyje pripažinta pareiga
atsižvelgti į vaiko interesus. Be to, kaip jau nurodyta, siekiant pagrįsti Sąjungos piliečių ar jų šeimos narių
teisės gyventi šalyje išimtį, sąvokos „viešoji tvarka“ ir „visuomenės saugumas“ turi būti aiškinamos siaurai –
jų turinio valstybės narės negali nustatyti vienašališkai, be Sąjungos institucijų priežiūros. Priminęs sąvokų
„viešoji tvarka“ ir „visuomenės saugumas“ aiškinimą, Teisingumo Teismas konstatavo, kad jeigu
atsisakymas suteikti teisę gyventi šalyje grindžiamas tikra, esama ir pakankamai rimta grėsme viešajai
tvarkai ar visuomenės saugumui, atsižvelgiant į trečiosios valstybės piliečio, turinčio išimtines Sąjungos
pilietybę turinčių vaikų globos teises, padarytas nusikalstamas veikas, toks atsisakymas atitinka Sąjungos
teisę. Tačiau šios išvados negalima padaryti automatiškai, remiantis vien suinteresuotojo asmens teistumu.
Prireikus tokią išvadą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas gali padaryti tik konkrečiai
įvertinęs visas esamas ir reikšmingas bylos aplinkybes, atsižvelgęs į proporcingumo principą, vaiko interesus
ir pagrindines teises, kurių laikymąsi užtikrina Teisingumo Teismas, o atliekant tokį vertinimą, be kita ko,
reikia atsižvelgti į atitinkamo asmens elgesį, jo gyvenimo atitinkamos valstybės narės teritorijoje trukmę ir
teisėtą pobūdį, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, suinteresuotojo asmens esamą
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pavojingumą visuomenei, vaikų amžių ir sveikatos būklę, taip pat jų šeiminę ir materialinę padėtį (81–86
punktai).
Todėl Teisingumo Teismas darė išvadą, kad SESV 20 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį
draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuos taikant automatiškai atsisakoma išduoti leidimą gyventi šalyje
trečiosios valstybės piliečiui, vienam iš tėvų, turinčiam išimtines Sąjungos pilietybę turinčių vaikų globos
teises, vien dėl to, kad jis turi teistumą, jeigu dėl tokio atsisakymo vaikai priversti išvykti iš Sąjungos
teritorijos (87 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. SESV 21 straipsnį ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB
dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies
keičiančią Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančią Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB,
73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, reikia aiškinti taip, kad pagal
juos draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuos taikant automatiškai atsisakoma išduoti leidimą gyventi
šalyje trečiosios valstybės piliečiui, vienam iš nepilnamečio Sąjungos piliečio, turinčio kitos nei priimančioji
valstybės narės pilietybę, tėvų, kuris jį išlaiko ir kartu su juo gyvena priimančiojoje valstybėje narėje, vien
dėl to, kad jis yra teistas.
2. SESV 20 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuos
taikant automatiškai atsisakoma išduoti leidimą gyventi šalyje trečiosios valstybės piliečiui, vienam iš tėvų,
turinčiam Sąjungos pilietybę turinčių vaikų išimtines globos teises, vien dėl to, kad jis turi teistumą, jeigu dėl
tokio atsisakymo vaikai priversti išvykti iš Sąjungos teritorijos.
Prieiga internete
SOCIALINĖ POLITIKA
2016 m. spalio 11 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje C-601/14
Komisija prieš Italiją
Savo ieškiniu Europos Komisija prašė Teisingumo Teismo pripažinti, kad nesiėmusi visų būtinų
priemonių, skirtų užtikrinti kompensacijų visiems nukentėjusiesiems nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų,
padarytų Italijos Respublikos teritorijoje, schemos buvimui, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimo pagal
2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms (toliau – ir
Direktyva 2004/80) 12 straipsnio 2 dalį (OL L 261, 2004, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19
sk., 7 t., p. 65) (1 punktas).
Komisijos nuomone, Italijos Respublika perkėlė tik Direktyvos 2004/80 I skyriaus nuostatas, susijusias
su galimybe gauti kompensaciją tarpvalstybiniais atvejais. Vis dėlto, kalbant apie šios direktyvos II skyrių,
pažymėta, kad ši valstybė narė įvairiuose įstatymuose numatė kompensacijų nukentėjusiesiems nuo tam
tikrų konkrečių nusikaltimų, pavyzdžiui, teroro aktų arba organizuoto nusikalstamumo, schemą, tačiau jokia
kompensacijų schema nebuvo numatyta dėl smurtinių tyčinių nusikaltimų, neįtrauktų į šiuos specialiuosius
įstatymus, pavyzdžiui, dėl išžaginimo ir kitų sunkių seksualinio pobūdžio nusikaltimų (20 punktas).
Dėl valstybės narės pareigos tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti kompensacijų visiems
nukentėjusiesiems nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų, padarytų jos teritorijoje, schemos buvimą
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal Direktyvos 2004/80 12 straipsnio 2 dalį „[v]isos valstybės
narės užtikrina, kad jų nacionalinės taisyklės numatytų kompensacijų smurtinių tyčinių nusikaltimų,
padarytų atitinkamose jų teritorijose, aukoms schemas, kurios garantuotų sąžiningą ir atitinkamą [teisingą
ir tinkamą] kompensaciją aukoms“ (37 punktas). Šioje nuostatoje nenumatyta, kad valstybės narės galėtų
apriboti kompensacijų schemos, kurią privalo nustatyti pagal Direktyvą 2004/80, taikymo sritį, į ją
įtraukdamos tik dalį jų atitinkamose teritorijose padarytų smurtinių tyčinių nusikaltimų (38 punktas).
Aptaręs Direktyvos 2004/80 nuostatas, Teismas apibendrino, kad Direktyva 2004/80 įtvirtina sistemą,
pagal kurią siekiama palengvinti kompensacijų nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų gavimą tarpvalstybiniais
atvejais; ši sistema turėtų būti grindžiama valstybėse narėse galiojančiomis kompensacijų
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nukentėjusiesiems nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų, padarytų atitinkamose jų teritorijose, schemomis.
Vadinasi, šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją siekiama kiekvienam
Sąjungos piliečiui užtikrinti teisę į teisingą ir tinkamą kompensaciją dėl žalos, patirtos valstybėje narėje,
kurioje jis pasinaudojo laisvo judėjimo teise, įpareigojant kiekvieną valstybę narę nustatyti kompensacijų
nukentėjusiesiems nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų, padarytų jos teritorijoje, schemą (45 punktas).
Šiomis aplinkybėmis, kalbant apie smurtinio ir tyčinio nusikaltimo pobūdžio nustatymą, Teismas
pažymėjo, kad nors iš esmės valstybės narės turi kompetenciją patikslinti jų nacionalinėje teisėje šiai
sąvokai teikiamą reikšmę, vis dėlto šia kompetencija joms nesuteikiama teisės apriboti kompensacijų
schemos taikymo srities taip, kad kompensacijos būtų skiriamos nukentėjusiesiems tik nuo kai kurių
smurtinių tyčinių nusikaltimų, nes taip Direktyvos 2004/80 12 straipsnio 2 dalis netektų veiksmingumo (46
punktas).
Nagrinėjamu atveju iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos buvo matyti, kad ne visi tyčiniai
smurtiniai nusikaltimai, kaip jie apibrėžiami pagal Italijos teisę, pateko į Italijoje galiojančią kompensacijų
schemą; beje, to neginčijo ir Italijos Respublika. Kadangi ši valstybė narė tik iš dalies įgyvendino Direktyvos
2004/80 12 straipsnio 2 punktą, konstatuota, kad Komisijos pareikštas ieškinys yra pagrįstas (51 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
Nesiėmusi visų būtinų priemonių, kad tarpvalstybiniais atvejais užtikrintų kompensacijų visiems
nukentėjusiesiems nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų, padarytų jos teritorijoje, schemos buvimą, Italijos
Respublika neįvykdė įsipareigojimo pagal 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/80/EB dėl
kompensacijos nusikaltimų aukoms 12 straipsnio 2 dalį.
Prieiga internete
APMOKESTINIMAS
2016 m. rugsėjo 15 d. prejudicinis sprendimas byloje C-518/14
Senatex GmbH prieš Finanzamt Hannover-Nord
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM direktyva) aiškinimu. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant Senatex GmbH ir Vokietijos mokesčių administratoriaus ginčą dėl mokesčių
inspekcijos atsisakymo leisti atskaityti Senatex sumokėtą pirkimo pridėtinės vertės mokestį (PVM) už metus,
kuriais buvo išrašytos jos turimos sąskaitos faktūros, nes pradinės sąskaitos faktūros neatitiko nacionalinės
mokesčių teisės aktų reikalavimų (1–2 punktai).
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad Senatex kiekvienoje iš savo mokesčių deklaracijų už 2008–2011
metus nurodė pirkimo PVM atskaitą pagal komisinių savo prekybos agentams sumokėjimo ataskaitas ir
reklamos kūrėjo išrašytas sąskaitas faktūras. Per mokestinį patikrinimą mokesčių inspekcija nusprendė, kad
pirkimo PVM, sumokėto pagal Senatex komisinių savo prekybos agentams sumokėjimo ataskaitas, atskaita
negalima, nes tokios ataskaitos nėra tinkamos sąskaitos faktūros, kaip jos suprantamos pagal nacionalinę
teisę. Iš tiesų, anot šio mokesčių administratoriaus, šiuose dokumentuose nebuvo nurodytas jų gavėjo
mokesčių mokėtojo kodas arba PVM mokėtojo kodas. Be to, minėtose ataskaitose nebuvo nurodytas joks
kitas dokumentas, iš kurio būtų galima sužinoti šią informaciją. Dėl tų pačių priežasčių mokesčių inspekcija
nustatė, kad atskaita, atlikta pagal reklamos kūrėjo išrašytas sąskaitas faktūras, negalėjo būti leidžiama.
Tačiau 2013 m. gegužės 2 d., kai dar vyko patikrinimas vietoje, Senatex ištaisė komisinių savo prekybos
agentams sumokėjimo ataskaitas už 2009–2011 metus taip, kad jose buvo papildomai nurodytas kiekvieno
prekybos agento mokesčių mokėtojo arba PVM mokėtojo kodas. Taip pat tą pačią dieną, t. y. dar
patikrinimo vietoje metu, atitinkamai buvo ištaisytos ir už 2009–2011 metus išrašytos reklamos kūrėjo
sąskaitos faktūros. Nepaisydama šių aplinkybių, 2013 m. liepos 2 d. mokesčių inspekcija priėmė pranešimų
apie mokėtiną mokestį už 2008–2011 metus pakeitimus, kuriuose remdamasi išvadomis, padarytomis
atlikus patikrinimą vietoje, sumažino PVM sumas, kurias Senatex galėjo atskaityti, nes minėtais metais
nebuvo įgyvendintos šios atskaitos sąlygos, jos buvo įvykdytos tik ištaisius sąskaitas faktūras, t. y. 2013
metais (17–20 punktai).
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Ginčui dėl tokio viešojo administravimo subjekto sprendimo pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti
bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu, be kita ko, išaiškinti, ar PVM direktyva
draudžia nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos minėtomis aplinkybėmis teise į PVM atskaitą galima
pasinaudoti tik už tuos metus, kai pradinė sąskaita faktūra buvo ištaisyta, o ne už metus, kai ši sąskaita
faktūra išrašyta (31 punktas).
Dėl mokestinio laikotarpio, už kurį galima pasinaudoti PVM atskaita, kai vėliau yra ištaisoma
sąskaita faktūra
Šiuo klausimu Europos Sąjungos teisminė institucija pirmiausia pažymėjo, kad PVM direktyvoje
numatyta galimybė ištaisyti sąskaitą faktūrą, jeigu joje nepaminėti tam tikri privalomi rekvizitai. Tai matyti iš
šios direktyvos 219 straipsnio, pagal kurį „bet kuris dokumentas ar pranešimas, kuris iš dalies pakeičia arba
kuriame konkrečiai ir vienareikšmiškai nurodoma pirminė sąskaita faktūra, laikomas sąskaita faktūra“.
Pagrindinėje byloje nebuvo ginčijama, kad atitinkamos sąskaitos faktūros buvo tinkamai ištaisytos (32 ir 33
punktai).
Dėl tokio ištaisymo pasekmių laiko atžvilgiu siekiant pasinaudoti teise į PVM atskaitą Teisingumo
Teismas pirmiausia priminė, kad pagal PVM direktyvos 179 straipsnio pirmą pastraipą bendrai atskaita
įgyvendinama iš mokesčio sumos, mokėtinos per atitinkamą mokestinį laikotarpį, atimant PVM sumą, „į
kurios atskaitą per tą patį laikotarpį [apmokestinamasis asmuo] įgijo teisę ir ja naudojasi pagal 178
straipsnį“. Darytina išvada, kad teisė į PVM atskaitą turi būti iš esmės įgyvendinama tuo laikotarpiu, kai,
pirma, ši teisė atsirado ir, antra, apmokestinamasis asmuo turi sąskaitą faktūrą (35 punktas). Atitinkamai,
įvertinęs reikšmingą praktiką, Teisingumo Teismas sprendė, kad teise į atskaitą pagal ištaisytą sąskaitą
faktūrą galima pasinaudoti už metus, kai buvo išrašyta pradinė sąskaita faktūra, o ne tais metais, kai ji buvo
ištaisyta (43 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
PVM direktyvos 167 straipsnį, 178 straipsnio a punktą, 179 straipsnį ir 226 straipsnio 3 punktą reikia
aiškinti taip, kad jais draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos sąskaitos faktūros ištaisymas
nurodant privalomą rekvizitą, t. y. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, negalioja atgaline data, todėl
teise į šio mokesčio atskaitą pagal ištaisytą sąskaitą faktūrą galima pasinaudoti ne už metus, kai buvo
išrašyta pradinė sąskaita faktūra, o už metus, kai ji buvo ištaisyta.
Prieiga internete
2016 m. spalio 5 d. prejudicinis sprendimas byloje C-576/15
Маya Маrinova ET prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko
Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM direktyva) 2 straipsnio 1 dalies
a punkto, 9 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 1 dalies ir 73, 80 ir 273 straipsnių išaiškinimo. Šis prašymas
pateiktas nagrinėjant Maya Marinova ET (toliau – MM) ir Bulgarijos mokesčių administratoriaus ginčą dėl
pranešimo apie mokesčio perskaičiavimą, kuriame nurodoma sumokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM) su
delspinigiais (1 ir 2 punktai).
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad, atlikus MM, mažmenine prekyba besiverčiančios įmonės,
mokestinį patikrinimą, šiai įmonei buvo pateiktas pranešimas apie PVM išieškojimą, susijusį su 30 545,73
BGN (apie 15 618 eurų) suma ir 16 442,85 BGN (apie 8 407 eurai) delspinigiais. Patikrinęs MM prekybos
partnerius, kurie buvo įregistruoti kaip PVM mokėtojai, Bulgarijos mokesčių administratorius nustatė, kad
keli iš jų MM išrašė sąskaitas faktūras, susijusias su tabako gaminiais ir maisto produktais, kuriuos jie jai
pristatė. Šios sąskaitos faktūros buvo įtrauktos į jas išrašiusių asmenų apskaitą, bet ne į MM, kuri neatskaitė
šiose sąskaitose faktūrose nurodyto PVM, apskaitą. Bulgarijos mokesčių administratorius nusprendė, kad
MM realiai gavo šias prekes, ir preziumavo, kad, atsižvelgiant į tai, jog šių prekių šios įmonės sandėlyje
nebuvo, ir į jų pobūdį, MM jas pardavė mažmeninėje prekyboje nenustatytiems tretiesiems asmenims
finansiniais metais, kuriais buvo išrašytos minėtos sąskaitos faktūros. Nustatęs, kad MM neįtraukė į apskaitą
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nei tiekėjų atliktų prekių tiekimų, nei vėlesnių jų pardavimų, Bulgarijos mokesčių administratorius padarė
išvadą, kad ši įmonė nuslėpė šiuos tiekimus ir su minėtų prekių perpardavimu susijusias pajamas. Be to,
Bulgarijos mokesčių administratorius konstatavo, kad laikotarpiu nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 2010 m.
balandžio 26 d. MM nebuvo įregistruota PVM mokėtojų registre dėl to, jog jos deklaruota apyvarta nesiekė
50 000 BGN (apie 25 000 eurų) ribos, numatytos nacionalinės teisės aktuose, nuo kurios registracija yra
privaloma. Tačiau šis administratorius, taip pat remdamasis šios įmonės tiekėjų išrašytomis sąskaitomis
faktūromis, nusprendė, kad laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. reali MM
apyvarta buvo didesnė nei ši riba ir todėl ši įmonė turėjo pateikti prašymą ją įregistruoti PVM mokėtojų
registre nuo 2008 m. gegužės 1 d., o ji tai padarė tik 2010 m. balandžio 26 d. Todėl Bulgarijos mokesčių
administratorius apskaičiavo PVM nepriemoką ir pateikė pranešimą dėl mokesčio perskaičiavimo. Jis
nustatė MM prekybos partnerių sąskaitose faktūrose nurodytų produktų preziumuojamų pardavimų
mažmeninėje prekyboje apmokestinamąją vertę ir šios įmonės pardavimų, atliktų per laikotarpį nuo 2008
m. gegužės 1 d. iki 2010 m. balandžio 26 d., apmokestinamąją vertę. Nustatydamas šią apmokestinamąją
vertę jis pagal nacionalinės teisės aktus prie šiose sąskaitose faktūrose nurodytų tiekimų kainų pridėjo
maržą, nustatytą pagal įprastai atitinkamiems produktams MM taikytas kainas (23–27 punktai).
Ginčui dėl minėto mokesčių administratoriaus sprendimo pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos
nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a
punktą, 9 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 1 dalį, 73 ir 273 straipsnius1 ir mokesčių neutralumo ir
proporcingumo principus reikia aiškinti taip, kad jie draudžia tokias nacionalinės teisės nuostatas, pagal
kurias, iš esmės apmokestinamojo asmens, sandėlyje nesant prekių, kurios jam buvo pristatytos, ir
neįtraukus į apmokestinamojo asmens apskaitą su jomis susijusių mokestinių dokumentų, mokesčių
administratorius gali preziumuoti, kad šis apmokestinamasis asmuo vėliau šias prekes pardavė tretiesiems
asmenims, ir nustatyti šių prekių pardavimų apmokestinamąją vertę pagal turimus faktinius duomenis
taikydamas šioje direktyvoje nenumatytas taisykles (36 punktas).
Dėl apmokestinamosios vertės nustatymo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, kai
mokesčio mokėtojas nevykdo savo pareigos tinkamai tvarkyti apskaitą
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad MM realiai gavo tiekėjų išrašytose sąskaitose faktūrose
nurodytas prekes, turėjo šias sąskaitas faktūras, bet jų neįtraukė į apskaitą ir nepateikė Bulgarijos mokesčių
administratoriui, per mokestinį patikrinimą prekių šios įmonės sandėlyje nebuvo ir ji neįtraukė į apskaitą
galimų vėlesnių su šiomis prekėmis susijusių sandorių (37 punktas).
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas priminė, jog apskaitos, kad būtų galima nustatyti prievoles,
susijusias su PVM, o mokesčių institucijos galėtų patikrinti, kaip jos vykdomos, netvarkymas ir išrašytų ir
apmokėtų sąskaitų faktūrų neregistravimas gali kliudyti teisingai rinkti šį mokestį ir taip pakenkti geram
bendrosios PVM sistemos veikimui. Todėl Sąjungos teisė nekliudo valstybėms narėms tokių veiksmų
neatlikimo laikyti susijusiu su sukčiavimu mokesčių srityje (39 punktas). Siekiant užtikrinti teisingą PVM
rinkimą ir išvengti sukčiavimo direktyvos 273 straipsnio pirma pastraipa leidžia valstybėms narėms nustatyti
kitas prievoles, kurias jos laiko būtinomis šiais tikslais, su sąlyga, kad sandoriams šalies viduje ir
apmokestinamųjų asmenų sandoriams tarp valstybių narių taikomos vienodos sąlygos ir tokios prievolės
nesukuria su sienų kirtimu susijusių formalumų prekybos tarp valstybių narių srityje (40 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad kiekviena valstybė narė turi pareigą imtis visų teisėkūros ir
administracinių priemonių, būtinų viso mokėtino PVM surinkimui jos teritorijoje užtikrinti ir kovoti su
sukčiavimu (41 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad apmokestinamojo asmens sukčiavimas, pavyzdžiui,
tiekimų ir pajamų slėpimas, neturėtų būti kliūtis PVM surinkti. Iš tiesų, atsižvelgiant į šios direktyvos 273
straipsnį, kompetentingos nacionalinės institucijos turi atkurti padėtį, kuri būtų egzistavusi nesant
sukčiavimo mokesčių srityje (42 punktas). Be to, kadangi, išskyrus jose nustatytus apribojimus, PVM
direktyvos 273 straipsnio nuostatose nenurodomos nei sąlygos, nei prievolės, kurias valstybės narės gali
1

PVM direktyvos 242 straipsnyje šio mokesčio mokėtojams nustatyta pareiga tinkamai tvarkyti apskaitą, šios
direktyvos 244 straipsnyje jiems nustatyta pareiga saugoti visas sąskaitas faktūras, o šios direktyvos 250 straipsnio 1
dalyje numatyta, kad apmokestinamieji asmenys turi pateikti deklaraciją, kurioje yra duomenų, reikalingų mokėtinai
PVM sumai nustatyti.
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numatyti, šiomis nuostatomis valstybėms narėms suteikiama diskrecija dėl priemonių, skirtų minėtiems
tikslams pasiekti (43 punktas). Tačiau priemonės, kurias valstybės narės gali priimti pagal šį 273 straipsnį,
siekdamos užtikrinti teisingą mokesčio surinkimą ir išvengti sukčiavimo, neturi viršyti to, kas būtina šiems
tikslams pasiekti, ir neturi kelti grėsmės PVM neutralumui (44 punktas).
Pagrindinėje byloje taikytinose nacionalinės teisės nuostatose buvo įtvirtinta kovos su sukčiavimu
priemonė, kurioje numatyta, kad tiekimų ar pajamų slėpimo atveju, taip pat nacionalines teisės nuostatas
atitinkančios apskaitos nebuvimo ar jos nepateikimo mokesčių administratoriui atveju nustatomos
mokesčių skolos ir nustatoma apmokestinamoji vertė, artimiausia realiai apmokestinamojo asmens gautam
atlygiui, remiantis šio administratoriaus turimais įrodymais, pavyzdžiui, realiai vykdytos veiklos rūšimi ir
pobūdžiu, dokumentais, kuriuose nurodyti patikimi duomenys, vietos, kurioje vykdoma veikla, komercine
reikšme, atitinkamais produktais ir bruto pajamomis ir kitais šiuo tikslu reikšmingais įrodymais2 (46
punktas).
Viena vertus, dėl pirmo iš šių reikalavimų, kylančio iš proporcingumo principo, Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad iš pateiktos bylos medžiagos nebuvo matyti, jog pagrindinėje byloje nagrinėtos priemonės
viršija tai, kas būtina tikslams pasiekti (47 punktas). Iš tiesų pagrindinėje byloje nagrinėtų teisės nuostatų
tikslas yra nustatyti apmokestinamąją vertę, artimiausią apmokestinamojo asmens realiai gautam atlygiui,
leidžiant kompetentingoms nacionalinėms institucijoms atkurti padėtį remiantis jų turima informacija ir
atsižvelgiant į visas individualias aplinkybes, tais atvejais, kai dėl šio asmens sukčiavimo ir, be kita ko, dėl jo
pareigos tinkamai tvarkyti apskaitą neįvykdymo, neįmanoma surinkti objektyvių duomenų, susijusių su
apmokestinamųjų sandorių datomis, jų gavėjais ir apmokestinamojo asmens pajamomis (48 punktas).
Kita vertus, dėl neutralumo principo, kuris yra Sąjungos teisės aktų leidėjo taikomas bendrojo
vienodo požiūrio principo atitikmuo PVM srityje, Teisingumo Teismas konstatavo, kad sukčiavę mokesčių
srityje apmokestinamieji asmenys, būtent slėpę apmokestinamuosius sandorius ir su jais susijusias pajamas,
nėra panašioje padėtyje kaip apmokestinamieji asmenys, kurie vykdo savo pareigas PVM apskaitos,
deklaravimo ir mokėjimo srityje. Todėl apmokestinamasis asmuo, tyčia dalyvavęs sukčiaujant mokesčių
srityje ir sukėlęs grėsmę bendrosios PVM sistemos veikimui, negali pagrįstai remtis šiuo principu (49
punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (septintoji kolegija) nusprendė:
PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a punktą, 9 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 1 dalį, 73 ir 273
straipsnius ir mokesčių neutralumo principą reikia aiškinti taip, kad jie nedraudžia tokių nacionalinės teisės
nuostatų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias, apmokestinamojo asmens sandėlyje nesant
prekių, kurios jam buvo pristatytos, ir neįtraukus į šio apmokestinamojo asmens apskaitą su jomis susijusių
mokestinių dokumentų, mokesčių administratorius gali preziumuoti, kad šis apmokestinamasis asmuo
vėliau šias prekes pardavė tretiesiems asmenims, ir nustatyti šių prekių pardavimų apmokestinamąją vertę
pagal administratoriaus turimus faktinius įrodymus taikydamas šioje direktyvoje nenumatytas taisykles.
Tačiau nacionalinis eismas turi patikrinti, ar šios nacionalinės teisės nuostatos neviršija to, kas būtina
siekiant užtikrinti tinkamą pridėtinės vertės mokesčio rinkimą ir išvengti sukčiavimo.
Prieiga internete
2016 m. spalio 20 d. prejudicinis sprendimas byloje C-24/15
Josef Plöckl prieš Finanzamt Schrobenhausen
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos
direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės
vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos
direktyva 2005/92/EEB (toliau – ir Šeštoji direktyva), 22 straipsnio 8 dalies (šios direktyvos 28h straipsnio
redakcija) ir šios direktyvos 28c straipsnio A skirsnio a punkto pirmos pastraipos ir d punkto išaiškinimo. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant Josef Plöckl ir mokesčių administratoriaus ginčą dėl šio administratoriaus
2

Paminėtina, kad Lietuvos nacionalinėje mokesčių įstatymų sistemoje panašiomis priemonėmis galėtų būti pripažintas
Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnyje numatytas mokesčių apskaičiavimas pagal mokesčių
administratoriaus įvertinimą.
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atsisakymo atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) J. Plöckl verslui skirto automobilio perdavimą iš
Vokietijos į Ispaniją 2006 metais.
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad 2006 metais J. Plöckl, vykdantis individualią veiklą, įsigijo
automobilį, kuris buvo skirtas jo verslui. 2006 m. spalio 20 d. jis išsiuntė šį automobilį į Ispaniją transporto
priemonių prekiautojui, kad jis ten jį parduotų. Šį išsiuntimą patvirtino CMR važtaraštis. 2007 m. liepos 11 d.
šis automobilis buvo parduotas Ispanijoje įsteigtai įmonei. 2006 metais J. Plöckl nedeklaravo jokios
apyvartos, susijusios su šiuo sandoriu. 2007 metais jis deklaravo nuo PVM atleistą tiekimą Bendrijos viduje.
Tačiau mokesčių administratorius perskaičiavo PVM už 2006 metus, manydamas, kad automobilio
perdavimas 2006 metais į Ispaniją buvo apmokestinamas PVM ir nebuvo nuo jo atleistas, nes J. Plöckl
nenurodė Ispanijos suteikto PVM mokėtojo kodo, todėl nepateikė apskaitos duomenų, reikalingų atleisti
nuo PVM (13–17 punktai).
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su
prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar minėtas Šeštosios direktyvos nuostatas reikia aiškinti
taip, kad pagal jas kilmės valstybės mokesčių administratoriui draudžiama atsisakyti taikyti atleidimą nuo
mokesčio perdavimui Bendrijos viduje, motyvuojant tuo, kad apmokestinamasis asmuo nenurodė paskirties
valstybės narės suteikto PVM mokėtojo kodo, jeigu nėra patikimų sukčiavimo įrodymų, turtas buvo
perduotas į kitą valstybę narę ir įvykdytos kitos atleidimo nuo mokesčio sąlygos (25 punktas).
Įvertinęs reikšmingą reguliavimą ir faktines aplinkybes, Teisingumo Teismas pirmiausia pripažino, kad
pagrindinėje byloje nagrinėto pardavimo atleidimo nuo PVM sąlygos buvo įvykdytos. Tačiau mokesčių
administratorius atsisakė taikyti šį atleidimą nuo mokesčio, nes J. Plöckl jam nenurodė Ispanijos Karalystės
suteikto PVM mokėtojo kodo, kaip to reikalauja pagrindinės bylos aplinkybių atsiradimo metu galiojusios
nacionalinės teisės aktų nuostatos (33 punktas).
Dėl atsisakymo neapmokestinti prekių tiekimą Bendrijos viduje, kai prekes tiekiantis
apmokestinamasis asmuo nenurodo gavėjo PVM mokėtojo kodo
Kiek tai susiję su perdavimo Bendrijos viduje objektyviais požymiais, Europos Sąjungos teisminė
institucija nurodė, kad jei prekių perdavimas atitinka Šeštosios direktyvos 28a straipsnio 5 dalies b punkto
antroje pastraipoje numatytas sąlygas, jis yra atleistas nuo PVM (38 punktas). Mokesčių neutralumo
principas reikalauja, kad nuo PVM būtų atleidžiama, jeigu tenkinami esminiai reikalavimai, net jei
apmokestinamieji asmenys nesilaikė tam tikrų formalių reikalavimų (39 punktas). Tiekimo Bendrijos viduje
atveju pareiga nurodyti prekės pirkėjo PVM mokėtojo kodą yra formalus atleidimo nuo PVM reikalavimas
(40 punktas). Tas pats taikoma, kiek tai susiję su pareiga vykdant perdavimą Bendrijos viduje nurodyti
apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodą, suteiktą paskirties valstybės narės. Šiuo klausimu
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog net jei nurodytas kodas yra įrodymas, kad perdavimas buvo atliktas
apmokestinamojo asmens verslo tikslais, todėl šis apmokestinamasis asmuo veikė kaip toks šioje valstybėje
narėje, bet kuriuo atveju šio statuso įrodymas negali priklausyti vien nuo šio pateikto PVM mokėtojo kodo.
Iš tiesų Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 dalis, kurioje apibrėžta sąvoka „apmokestinamasis asmuo“,
nesieja šio statuso su faktu, kad atitinkamas asmuo privalo turėti PVM mokėtojo kodą. Taigi, šio kodo
nurodymas nėra esminis perdavimo Bendrijos viduje atleidimo nuo PVM reikalavimas (41 punktas). Taigi, iš
principo valstybės narės administratorius neturi atsisakyti taikyti atleidimą nuo PVM perdavimui Bendrijos
viduje vien dėl to, kad apmokestinamasis asmuo nenurodė jam paskirties valstybės narės suteikto PVM
mokėtojo kodo (42 punktas).
Žinoma, Teisingumo Teismas priminė, kad pripažįstami du atvejai, kai dėl formalių reikalavimų
nesilaikymo galima prarasti teisę į atleidimą nuo PVM (43 punktas). Pirmiausia asmuo, tyčia dalyvavęs
sukčiaujant mokesčių srityje ir sukėlęs grėsmę bendrosios PVM sistemos veikimui, negali remtis mokesčių
neutralumo principais atleidimo nuo PVM taikymo tikslais (44 punktas). Antra, dėl formalaus reikalavimo
pažeidimo gali būti netaikomas atleidimas nuo PVM, jei dėl šio pažeidimo nebūtų galima pateikti
neginčijamo įrodymo, kad esminiai reikalavimai įvykdyti (46 punktas). Vis dėlto iš reikalavimo, su kuriuo
susietas pastarasis atsisakymas taikyti atleidimą nuo PVM, matyti: kadangi mokesčių administratorius turi
reikiamus duomenis, kad nustatytų, jog esminiai reikalavimai įvykdyti, jis neturi nustatyti, kiek tai susiję su
šio apmokestinamojo asmens teise į atleidimą nuo mokesčio, papildomų sąlygų, galinčių naudojimąsi šia
teise padaryti neįmanomą (47 punktas).
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 8 dalį (šios direktyvos 28h straipsnio redakcija), šios direktyvos 28c
straipsnio A skirsnio a punkto pirmą pastraipą ir d punktą reikia aiškinti taip, kad pagal juos kilmės valstybės
narės mokesčių administratoriui draudžiama atsisakyti perdavimui Bendrijos viduje taikyti atleidimą nuo
PVM, motyvuojant tuo, kad apmokestinamasis asmuo nenurodė paskirties valstybės suteikto PVM
mokėtojo kodo, jeigu nėra patikimų sukčiavimo įrodymų, prekė buvo perduota į kitą valstybę narę ir
įvykdytos visos kitos atleidimo nuo mokesčio sąlygos.
Prieiga internete
ENERGETIKA
2016 m. rugsėjo 7 d. prejudicinis sprendimas byloje C-121/15
Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) prieš Premier ministre ir kiti
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. liepos 13 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių,
panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB (OL L 211, 2009, p. 94), 3 straipsnio 1 ir 2 dalių išaiškinimo.
Pagrindinėje byloje nagrinėjamuose Prancūzijos teisės aktuose numatyta valstybės intervencija,
pasireiškianti tuo, kad tam tikros įmonės įpareigojamos tam tikrų kategorijų klientams rinkoje siūlyti
gamtines dujas tokiomis kainomis, kurios apskaičiuojamos pagal viešosios valdžios institucijų nustatytus
kriterijus ir taikant jų nustatytas skales. Šią bylą nagrinėjusi Conseil d’État pateikė Teisingumo Teismui šiuos
klausimus: ar valstybės narės intervencija, kai istorinis tiekėjas įpareigojamas siūlyti galutiniam vartotojui
gamtinių dujų tiekimą pagal reguliuojamuosius tarifus, bet nedraudžiama tiek istoriniam tiekėjui, tiek
alternatyviems tiekėjams pateikti alternatyvių pasiūlymų mažesnėmis nei šie tarifai kainomis, turi būti
laikoma lemiančia gamtinių dujų tiekimo galutiniams vartotojams kainos nustatymą, neatsižvelgiant į laisvą
konkurenciją rinkoje, ir ar ji pati pagal savo pobūdį nėra Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 1 dalyje
nurodyto konkurencingos gamtinių dujų rinkos kūrimo kliūtis. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai,
kokiais kriterijais remiantis turi būti vertinama tokios valstybės intervencijos nustatant gamtinių dujų
tiekimo galutiniam vartotojui atitiktis Direktyvai 2009/73.
Dėl kriterijų vertinant valstybinio dujų kainų reguliavimo suderinamumą su konkurencingos rinkos
siekiu
Dėl pirmojo klausimo Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tokia valstybės intervencija veikia
konkurenciją, nepaisant to, kad įmonės, kurioms taikomi reguliuojamieji tarifai, taip pat gali laisvai nustatyti
savo konkuruojančius pasiūlymus mažesnėmis už šiuos tarifus kainomis. Dviejų rinkos segmentų, t. y.
segmento, kuriame kainos nustatomos ne pagal konkurencijos sąlygas, ir segmento, kuriame nustatyti
kainas paliekama rinkos jėgoms, egzistavimas rinkoje yra nesuderinamas su atviros ir konkurencingos
gamtinių dujų vidaus rinkos sukūrimu. Prancūzijos vyriausybės argumentas, kad reguliuojamieji tarifai
atlieka referencinės viršutinės ribos vaidmenį nustatant kitų tiekėjų, kuriems netaikomi pagrindinėje byloje
nagrinėjami teisės aktai, kainas, patvirtina, kad minėti tarifai konkrečiai paveikia laisvą kainų nustatymą
visoje Prancūzijos gamtinių dujų rinkoje (32 punktas).
Taigi, Teisingumo Teismas konstatavo, kad Direktyvos 2009/73 3 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad
valstybės narės intervencija, pasireiškianti tuo, kad kai kurie tiekėjai, tarp jų ir istorinis tiekėjas, įpareigojami
siūlyti galutiniam vartotojui gamtines dujas reguliuojamaisiais tarifais, dėl paties savo pobūdžio trukdo
sukurti konkurencingą gamtinių dujų rinką, kaip numatyta šioje nuostatoje, ir ši kliūtis išlieka net ir tada, jei
dėl šios intervencijos visiems rinkoje esantiems tiekėjams nekliudoma teikti konkuruojančių pasiūlymų
mažesnėmis už šiuos tarifus kainomis (33 punktas).
Dėl kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti siekiant įvertinti pagrindinėje byloje nagrinėjamų teisės aktų
atitiktį Direktyvos 2009/73 3 straipsnio 2 daliai, Teisingumo Teismas paminėjo, jog, nors valstybės
intervencija nustatant gamtinių dujų tiekimo galutiniam vartotojui kainą trukdo sukurti konkurencingą
gamtinių dujų rinką, vis dėlto pagal Direktyvą 2009/73 ši intervencija gali būti leidžiama, jeigu laikomasi trijų
sąlygų. Pirma, šia intervencija turi būti siekiama bendrus ekonominius interesus tenkinančio tikslo; antra, ja
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turi būti laikomasi proporcingumo principo; ir, trečia, ji turi numatyti aiškiai apibrėžtus, skaidrius,
nediskriminacinius ir patikrinamus viešųjų paslaugų įpareigojimus ir užtikrinti vienodas Sąjungos dujų
įmonių teises vartotojų atžvilgiu (36 punktas).
Dėl pirmosios sąlygos byloje pasisakyta, kad pagal Sąjungos teisę, visų pirma Direktyvos 2009/73 3
straipsnio 2 dalį, aiškinamą atsižvelgiant į SESV 14 ir 106 straipsnius, valstybėms narėms leidžiama įvertinti,
ar dėl bendrų ekonominių interesų dujų sektoriuje veikiančioms įmonėms reikia nustatyti viešųjų paslaugų
įpareigojimus, susijusius su gamtinių dujų tiekimo kaina, siekiant, be kita ko, užtikrinti tiekimo saugumą ir
teritorinę sanglaudą, jeigu tik yra įvykdomos kitos šioje direktyvoje numatytos sąlygos (52 punktas).
Spręsdamas priemonės proporcingumo klausimą, Teisingumo Teismas atsižvelgė į tai, kad prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pateikė labai mažai informacijos, kad būtų galima įvertinti
priežastis, dėl kurių gamtinių dujų kainas buvo būtina nustatyti atsižvelgiant į siekį įgyvendinti tokius labai
bendrus tikslus, kokius nurodė Prancūzijos vyriausybė. Konkrečiai dėl tiekimo saugumo tikslo prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nurodo šios vyriausybės argumentą, kad istorinio
tiekėjo tiekimo sutartimis, kurios indeksuojamos pagal naftos produktų kainą ir yra ilgalaikės, užtikrinamas
didesnis tiekimo saugumas nei alternatyvių tiekėjų sutartimis, kurioms poveikį daro dujų kainos
nestabilumas didmeninėje rinkoje. Nors negalima atmesti, kad teisės aktai, kuriuose įtvirtintas
įpareigojimas siūlyti ir tiekti gamtines dujas nustatyta kaina, galėtų būti laikomi užtikrinančiais tiekimo
saugumą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, nepateikęs Teisingumo Teismui tikslios
informacijos analizės, turi nustatyti, ar tokie yra pagrindinėje byloje nagrinėjami teisės aktai (55–58
punktai). Atliekant analizę, kuri leistų nustatyti, ar pagrindinėje byloje nagrinėjama priemone galima
pasiekti šį tikslą, reikės įvertinti, ar nėra priemonių, kuriomis būtų galima vienodai pasiekti minėtą tikslą,
tačiau kurios mažiau kliudytų sukurti atvirą gamtinių dujų vidaus rinką nei kainų nustatymas tik tam tikrų
kategorijų vartotojams, esantiems atokiose zonose, nustatomose pagal objektyvius geografinius kriterijus
(59 punktas). Taip pat sprendžiant dėl priemonės proporcingumo atsižvelgtina į tai, ar valstybės
intervencijos, susijusios su kainomis, trukmė yra ribojama tuo, kas būtina ja siekiamiems tikslams
įgyvendinti; ar intervencijos metodas neviršija to, kas būtina siekiamam bendrus ekonominius interesus
tenkinančiam tikslui įgyvendinti; bei kiek pagrindinėje byloje nagrinėjama valstybės intervencijos priemonė
yra naudinga fiziniams asmenims ir įmonėms kaip galutiniams dujų vartotojams (68 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB, 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip,
kad valstybės narės intervencija, pasireiškianti tuo, kad kai kurie tiekėjai, tarp jų ir istorinis tiekėjas,
įpareigojami siūlyti galutiniam vartotojui gamtines dujas reguliuojamaisiais tarifais, dėl paties savo pobūdžio
trukdo sukurti konkurencingą gamtinių dujų rinką, kaip numatyta šioje nuostatoje, ir ši kliūtis išlieka net ir
tada, jei dėl šios intervencijos visiems rinkoje esantiems tiekėjams nekliudoma teikti konkuruojančių
pasiūlymų mažesnėmis už šiuos tarifus kainomis.
2. Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į SESV 14 ir 106 straipsnius ir Protokolą
Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų, kuris pridėtas prie ES sutarties, pakeistos Lisabonos
sutartimi, ir ESV sutarties, reikia aiškinti taip, kad pagal ją valstybėms narėms leidžiama įvertinti, ar dėl
bendrų ekonominių interesų dujų sektoriuje veikiančioms įmonėms reikia nustatyti viešųjų paslaugų
įpareigojimus, susijusius su gamtinių dujų tiekimo kaina, siekiant, be kita ko, užtikrinti tiekimo saugumą ir
teritorinę sanglaudą, jeigu tik, pirma, įvykdomos visos šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje numatytos
sąlygos ir šie įpareigojimai yra nediskriminacinio pobūdžio ir, antra, šie įpareigojimai nustatyti laikantis
proporcingumo principo.
3. Direktyvos 2009/73 3 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją nedraudžiamas kainų
nustatymo metodas, grindžiamas atsižvelgimu į sąnaudas, jeigu tik dėl tokio metodo taikymo valstybės
intervencija neviršija to, kas yra būtina ja siekiamiems bendrus ekonominius interesus tenkinantiems
tikslams įgyvendinti.
Prieiga internete
2016 m. rugsėjo 29 d. prejudicinis sprendimas byloje C-492/14
Essent Belgium NV prieš Vlaams Gewest ir kiti
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Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl EB 12, 28 ir 30 straipsnių ir 2003 m.
birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos
bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 96/92/EB (OL L 176, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių
k., 12 sk., 2 t., p. 211), 3 straipsnio 1 ir 4 dalių išaiškinimo.
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Essent Belgium NV ir Vlaams Gewest (Flandrijos regionas, Belgija)
ir kt. ginčą dėl deliktinės atsakomybės dėl to, kad jis priėmė regiono teisės aktus, pagal kuriuos nemokamo
paskirstymo galimybė šiame regione esančiais paskirstymo tinklais galima tik, pirma, dėl elektros energijos,
pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tiesiogiai perduotos šiems paskirstymo tinklams prie jų
prijungtų gamybos įrenginių ir, antra, dėl elektros energijos, gamybos įrenginių tiesiogiai perduotos
paskirstymo tinklams, esantiems visoje valstybėje narėje, kurios dalis yra šis regionas.
Pareiškėjas pagrindinėje byloje Essent Belgium yra elektros energijos tiekėjas Flandrijos regiono
įmonėms ir privatiems klientams. Šią energiją, kuri, kaip teigia pareiškėjas, yra žalioji elektros energija,
Essent Belgium iš esmės importuoja iš Nyderlandų. Essent Belgium, manydama, kad patyrė žalos dėl to, kad
tokiai iš kitos valstybės narės importuotai žaliajai elektros energijai, 2003 m. balandžio 4 d. ir 2004 m. kovo
5 d. nutarimais (toliau – pagrindinėje byloje nagrinėjami regiono teisės aktai) padarius pakeitimų,
netaikoma nemokamo paskirstymo į Flandrijoje esantį paskirstymo tinklą sistema, kuria ji naudojosi
anksčiau, pareiškė ieškinį nacionaliniame teisme, prašydama priteisti patirtos žalos atlyginimą.
Pagrindinę bylą nagrinėjęs teismas Teisingumo Teismui pateikė prejudicinį klausimą, ar EB 28 ir 30
straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos nemokamai
paskirstoma tik žalioji elektros energija iš gamybos įrenginių, prijungtų prie Flandrijos regione esančių
paskirstymo tinklų, o žalioji elektros energija iš gamybos įrenginių, neprijungtų prie Flandrijos regione
esančių paskirstymo tinklų, negali būti paskirstoma nemokamai. Taip pat nacionalinis teismas suformulavo
prejudicinį klausimą, ar EB 28 ir 30 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais draudžiami valstybės narės teisės
aktai, pagal kuriuos nemokamai gali būti paskirstoma tik žalioji elektros energija iš gamybos įrenginių, iš
kurių elektra tiesiogiai tiekiama į Belgijoje esantį paskirstymo tinklą, o elektros energija iš gamybos
įrenginių, iš kurių elektros energija tiesiogiai netiekiama į Belgijoje esantį paskirstymo tinklą, negali būti
paskirstoma nemokamai. Be šių klausimų, Teisingumo Teismas iš dalies priėmė nagrinėti ir klausimą (jis
pripažintas nepriimtinu tiek, kiek buvo susijęs su Direktyvos 2003/54 3 straipsnio 4 dalies aiškinimu), ar EB
28 ir 30 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos
nemokamai gali būti paskirstoma tik žalioji elektros energija iš gamybos įrenginių, iš kurių elektra tiesiogiai
tiekiama į Belgijoje esantį paskirstymo tinklą, o elektros energija iš gamybos įrenginių, iš kurių elektros
energija tiesiogiai netiekiama į Belgijoje esantį paskirstymo tinklą, negali būti paskirstoma nemokamai.
Dėl nemokamos prieigos prie elektros energijos paskirstymo tinklų, atsižvelgiant į energijos
gamybos įrenginių vietą ir tai, ar elektros energija pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos
šaltinius
Teisingumo Teismas, remdamasis 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos
vidaus rinkoje3 14 konstatuojamosios dalies nuostatomis, pažymėjo, kad neatlygintinas paskirstymas,
numatytas pagrindinėje byloje nagrinėjamuose regiono teisės aktuose, nėra nei lengvata, nei parama,
suteikta tiesiogiai žaliosios elektros energijos gamintojams, nes šiuo neatlygintinu paskirstymu visų pirma
naudojasi tiekėjai ir todėl iš principo vartotojai. Taigi, tik netiesiogiai nemokama prieiga prie paskirstymo
tinklų prireikus galėtų taip pat būti paramos šaltinis minėtiems gamintojams ir dėl to būti priskirta
Direktyvos 2001/77 4 straipsnio 1 dalies taikymo sričiai. Tačiau byloje atsižvelgta ir į tai, kad, pagal
Direktyvos 2001/77 3 straipsnio 1 ir 2 dalis nacionaliniais elektros energijos gamintojų rėmimo
mechanizmais, numatytais Direktyvos 2001/77 4 straipsnyje, iš principo turi būti didinama žaliosios elektros
energijos vidaus gamyba ir tokie mechanizmai šiuo aspektu turi būti, kaip ir visos kitos valstybių narių

3

Ši direktyva nuo 2012 m. sausio 1 d. buvo panaikinta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančia, o vėliau
panaikinančia direktyvas 2001/77 ir 2003/30/EB.
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priimtos priemonės siekiant laikytis minėtų nacionalinių orientacinių rodiklių, proporcingi siekiamam tikslui
(61–63 punktai).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2001/77 7 straipsnio 3 dalis ir 6 dalies antroji
pastraipa negali pateisinti atrankinių nemokamo paskirstymo priemonių, kaip tų, kurias numato
pagrindinėje byloje nagrinėjami regiono teisės aktai. Šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje reglamentuojamos
ne paskirstymo sąnaudos, bet sąnaudos, susijusios su techniniais pertvarkymais, pavyzdžiui, jungimu į tinklą
ir tinklo įtampos paaukštinimu, kurie reikalingi, kad nauji žaliosios elektros energijos gamintojai galėtų būti
prijungti prie bendro tinklo. To paties 7 straipsnio 6 dalies antroje pastraipoje tik numatytas atsižvelgimas,
nustatant žaliosios elektros energijos paskirstymo sąnaudas, į sąnaudų sumažinimą dėl įrenginių,
naudojančių atsinaujinančios energijos šaltinius, prijungimo prie tinklo. Tačiau nebuvo nei nustatyta, nei
ginčijama, kad toks yra pagrindinėje byloje nagrinėjamų regiono teisės aktų, kuriuose tik numatytas
nemokamas žaliosios elektros energijos paskirstymas siekiant skatinti pastarosios gamybos didėjimą, tikslas
(67 punktas).
Be to, Direktyvos 2001/77 7 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog valstybės narės turi prižiūrėti, kad
paskirstymo mokesčių nustatymas nesukeltų jokios diskriminacijos, kiek tai susiję su žaliąja elektros
energija. Tačiau nesant būtinybės nustatyti, ar minėta nuostata, kiek ji draudžia diskriminaciją dėl žaliosios
elektros energijos, turi būti aiškinama taip, kad ji numato ir nevienodą skirtingos žaliosios elektros energijos
vertinimą, atsižvelgiant, be kita ko, į jos atitinkamą kilmę, pažymėtina, jog Direktyvos 96/92 16 straipsnyje ir
Direktyvos 2003/54 20 straipsnio 1 dalyje yra nuostatų, konkrečiai susijusių su tiekėjų prieiga prie
paskirstymo tinklų nediskriminacinėmis sąlygomis, ypač dėl tarifų (69 punktas).
Šioje byloje buvo remiamasi Direktyvos 2003/54 20 straipsnio 1 dalimi, kurioje skelbiama, be kita ko,
kad valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendinta „paskelbtais tarifais pagrįsta sistema, pagal kurią
trečiosioms šalims suteikiama prieiga prie perdavimo ir paskirstymo sistemų, taikoma visiems reikalavimus
atitinkantiems vartotojams, ir kad ši sistema būtų taikoma objektyviai, nediskriminuojant sistemos
vartotojų“. Dėl sąvokos „prieiga prie tinklo“, kaip ji suprantama pagal minėtą nuostatą, Teisingumo Teismas
patikslino, kad ji suprantama ne kaip fizinio ryšio su tinklu sukūrimas, bet kaip teisė naudotis elektros
energijos tinklais. Sąvoka „prieiga“ susijusi su aprūpinimu elektros energija, įskaitant paslaugos sąnaudas.
Šiuo aspektu Direktyvos 2003/54 2, 6, 13, 15 ir 17 konstatuojamosiose dalyse pažymima, be kita ko, kad
minėta prieiga turi būti už tinkamą kainą ir taikant nediskriminacinius tarifus siekiant užtikrinti visiems
rinkos dalyviams veiksmingą rinkos prieinamumą. Tarp perdavimo ir paskirstymo sistemų vartotojų yra ir
elektros energijos tiekėjai. Tam, kad reikalavimus atitinkantys klientai galėtų, kaip pabrėžta ir Direktyvos
2003/54 4 konstatuojamojoje dalyje, laisvai pasirinkti savo tiekėjus, jie turi turėti prieigą prie paskirstymo
tinklų, kuriais elektros energija pasiekia klientus. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad laisva trečiųjų šalių
prieiga prie elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemų yra viena iš esminių priemonių, kurias
valstybės narės privalo įgyvendinti, kad būtų užbaigtas elektros energijos vidaus rinkos kūrimas –
draudžiama valstybėms narėms organizuoti prieigą prie paskirstymo tinklo diskriminaciniu būdu, o toks
draudimas apskritai apima bet kokią diskriminaciją, taigi ir galimą diskriminaciją dėl sąnaudų, kurios turi
būti padengtos už paskirstymo tinklo naudojimą (71–78 punktai).
Pasak Teisingumo Teismo, pagrindinėje byloje ginčytas pasirinktasis paramos mechanizmas
nesuteikia, be kita ko, jokio tikrumo dėl to, kad ja tiekėjams suteikiama ekonominė nauda in fine bus iš
tikrųjų ir iš esmės skirta žaliosios elektros energijos gamintojams ir ypač mažiausiems vietos gamybos
įrenginiams, kuriuos, kaip tvirtina Flandrijos regionas, jis siekia remti ir kurie nėra kartu ir gamintojas, ir
tiekėjas – atsižvelgiant į paramos pobūdį, kuris žaliosios elektros energijos gamintojui dėl pagrindinėje
byloje nagrinėjamos sistemos neatlygintinumo tuo pačiu metu gali būti netiesioginis, netikras ir atsitiktinis,
reikia manyti, kad šios sistemos tinkamumas įgyvendinti šiuo atveju siekiamam teisėtam tikslui veiksmingai
skatinti ūkio subjektus gaminti žaliąją elektros energiją, nepaisant su tuo susijusių papildomų gamybos
sąnaudų, taip prisidedant prie valstybių narių orientacinių gamybos rodiklių, kurie šiuo aspektu jiems
numatyti pagal Direktyvos 2001/77 3 straipsnį, įgyvendinimo, nėra įrodytas (115 punktas).
Dėl šio netiesioginio, netikro ir atsitiktinio pobūdžio ir kadangi, be to, buvo kitokių priemonių, kaip
antai žaliųjų sertifikatų išdavimas, kurios faktiškai ir veiksmingai prisideda prie tikslo padidinti žaliosios
elektros energijos gamybą įgyvendinimo nekeldamos, be kita ko, pavojaus trečiųjų asmenų laisvai prieigai
prie paskirstymo tinklų nediskriminacinėmis sąlygomis, Direktyvos 2003/54 20 straipsnio 1 dalyje
numatytomis kaip viena iš pagrindinių priemonių užbaigiant elektros energijos vidaus rinką, byloje
pripažinta, kad regiono teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, netenkina reikalavimų,
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išplaukiančių iš proporcingumo principo, ir todėl jų keliamas pavojus minėtai laisvai prieigai ir laisvam
prekių judėjimui negali būti pateisinamas minėtu tikslu (116 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
1. EB 28 ir 30 straipsnių, 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/54/EB
dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 96/92/EB, 3 straipsnio 2 ir
8 dalių bei 20 straipsnio 1 dalies, 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
96/92/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 3 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 16 straipsnio ir
2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje 3 ir 4 straipsnių nuostatos,
taikomos kartu, turi būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiami teisės aktai, kaip antai 2003 m. balandžio 4
d. Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001
(Flandrijos vyriausybės nutarimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. rugsėjo 28 d. Flandrijos vyriausybės
nutarimas) ir 2004 m. kovo 5 d. Besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (Flandrijos vyriausybės nutarimas, kuriuo
skatinama elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių), kuriais nemokamo žaliosios
elektros energijos paskirstymo į susijusiame regione esančius paskirstymo tinklus sistema numatyta,
kalbant apie pirmąjį nutarimą, tik dėl žaliosios elektros energijos, perduotos tiesiogiai gamybos įrenginių į
minėtus paskirstymo tinklus, ir, kalbant apie antrąjį nutarimą, tik dėl žaliosios elektros energijos, tiesiogiai
perduotos tokių įrenginių paskirstymo tinklams, esantiems valstybėje narėje, kuriai priklauso minėtas
regionas.
Prieiga internete
RYŠIŲ REGULIAVIMAS
2016 m. rugsėjo 15 d. prejudicinis sprendimas byloje C-28/15
Koninklijke KPN NV ir kiti prieš Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 349), iš
dalies pakeistos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL L 337,
2009, p. 37) (toliau – Pagrindų direktyva), 4 straipsnio 1 dalies, siejamos su 2002 m. kovo 7 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo
ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (OL L 108, 2002, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29
t., p. 323), iš dalies pakeistos Direktyva 2009/140 (toliau – Prieigos direktyva), 8 ir 13 straipsniais,
išaiškinimo.
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Koninklijke KPN NV, KPN BV, T‑Mobile Netherlands BV, Tele2
Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, Ziggo Services BV, anksčiau – UPC Nederland BV, bei Ziggo
Zakelijk Services BV, anksčiau – UPC Business BV, ir Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Vartotojų ir rinkų
institucija, toliau – ACM) ginčą dėl sprendimo nustatyti skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio
tinkluose paslaugų viršutines tarifų ribas.
Dėl nacionalinio teismo teisės nukrypti nuo Rekomendacijos 2009/396, kurioje „Bulric strict“
modelis rekomenduojamas kaip tinkama kainų reguliavimo priemonė skambučių užbaigimo rinkoje
Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė
išsiaiškinti, ar Pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalį, siejamą su Prieigos direktyvos 8 ir 13 straipsniais,
reikia aiškinti taip, kad nacionalinis teismas byloje dėl nacionalinės reguliavimo institucijos (toliau – ir NRI)
nustatyto su skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose paslaugų tarifais susijusio
įpareigojimo teisėtumo gali nukrypti nuo 2009 m. gegužės 7 d. Komisijos rekomendacijos 2009/396/EB dėl
skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo ES (toliau – ir Rekomendacija
2009/396), kurioje „Bulric strict“ modelis (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs, toliau – „Bulric strict“
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modelis), pagal kurį padengiamos tik kintamosios sąnaudos, rekomenduojamas kaip tinkama kainų
reguliavimo priemonė skambučių užbaigimo rinkoje (19, 28 punktai).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad nustatydama kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimus
pagal Prieigos direktyvos 13 straipsnį NRI iš principo turi laikytis Rekomendacijoje 2009/396 pateiktų
nurodymų. Ji gali netaikyti šios rekomendacijos tik tuo atveju, jei įvertinusi konkrečią situaciją mano, kad
joje siūlomas „Bulric strict“ modelis netinkamas tomis aplinkybėmis; tokiu atveju ji turi pagrįsti savo poziciją
(38 punktas).
Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, nors rekomendacijos ir neturi privalomosios galios
poveikio, nacionaliniai teismai privalo atsižvelgti į jas spręsdami jiems pateiktus nagrinėti ginčus, be kita ko,
tuomet, kai rekomendacijomis paaiškinamos jų įgyvendinimą užtikrinančios nacionalinės nuostatos arba kai
jomis siekiama papildyti privalomąsias Sąjungos nuostatas (2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Arcor,
C‑55/06, EU:C:2008:244, 94 punktas ir jame nurodyta teismo praktika) (41 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad atlikdamas pagal Prieigos direktyvos 8 ir 13 straipsnius priimto
NRI sprendimo teisminę kontrolę nacionalinis teismas gali nukrypti nuo Rekomendacijos 2009/396 tik tuo
atveju, jei mano, kad tai būtina dėl priežasčių, susijusių su pagrindinės bylos faktinėmis aplinkybėmis, visų
pirma, specifinėmis atitinkamos valstybės narės rinkos savybėmis (42 punktas).
Dėl nacionalinės reguliavimo institucijos nustatyto įpareigojimo proporcingumo, susijusio su
skambučių paslaugų tarifais, proporcingumo bei dėl įrodinėjimo pareigos, tenkančios nacionalinei
reguliavimo institucijai
Savo antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės norėjo
sužinoti, ar Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad nacionalinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl NRI nustatyto
su skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose paslaugų tarifais susijusio įpareigojimo
teisėtumo, gali vertinti šio įpareigojimo proporcingumą Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje ir Prieigos
direktyvos 13 straipsnyje nustatytiems tikslams ir atsižvelgti į tai, kad minėtas įpareigojimas skirtas rūpintis
galutinių vartotojų interesais mažmeninėje rinkoje, kurioje netaikomas reguliavimas (44 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat klausė, ar jis gali reikalauti, kad NRI
įrodytų, jog minėtu įpareigojimu faktiškai įgyvendinami Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje įtvirtinti tikslai
(45 punktas).
Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad priimdama sprendimą nustatyti operatorių įpareigojimus
pagal Prieigos direktyvos 8 ir 13 straipsnius NRI turi įsitikinti, kad šie įpareigojimai atitinka visus Pagrindų
direktyvos 8 straipsnyje ir Prieigos direktyvos 13 straipsnyje nustatytus tikslus. Taip pat ir nacionalinis
teismas, atlikdamas tokio sprendimo teisminę kontrolę, turi patikrinti, ar NRI laikosi iš tuose straipsniuose
įtvirtintų tikslų kylančių reikalavimų (50 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, jog tai, kad su tarifais susijęs įpareigojimas yra grindžiamas
Rekomendacija 2009/396, nepanaikina nacionalinio teismo kompetencijos tikrinti tokio įpareigojimo
proporcingumą Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje ir Prieigos direktyvos 13 straipsnyje nurodytiems tikslams
(51 punktas). Taigi vykdydamas teisminę kontrolę nacionalinis teismas, nagrinėjantis ieškinį dėl NRI
sprendimo, kuriame taikomas Rekomendacijoje 2009/396 siūlomas „Bulric strict“ modelis, kaip antai
pagrindinėje byloje, taikydamas nacionalines proceso teisės normas gali vertinti, ar ieškovai pateikė
pakankamai įrodymų, kad šio modelio taikymas neproporcingas Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje ir Prieigos
direktyvos 13 straipsnyje nurodytiems tikslams, prireikus atsižvelgiant į specifines atitinkamos rinkos
savybes (52 punktas).
Tikrindamas NRI nustatyto su tarifais susijusio įpareigojimo proporcingumą Pagrindų direktyvos 8
straipsnyje ir Prieigos direktyvos 13 straipsnyje nustatytiems tikslams nacionalinis teismas gali nagrinėti, ar
šis didmeninėje skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose paslaugų rinkoje nustatytas
įpareigojimas taip pat skirtas rūpintis galutinių vartotojų interesais mažmeninėje rinkoje, kurioje
netaikomas reguliavimas (55 punktas). Taigi su tarifais susijusiais įpareigojimais, kuriuos gali nustatyti NRI,
įskaitant tokius su tarifais susijusius įpareigojimus, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, turi būti
siekiama Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje išvardytų tikslų. Vis dėlto Teisingumo Teismas konstatavo, kad
negalima NRI reikalauti įrodyti, kad šiais įpareigojimais realiai pasiekiami minėti tikslai (58 punktas). Jeigu
NRI būtų nustatyta tokia įrodinėjimo pareiga, nebūtų atsižvelgta į aplinkybę, kad reguliavimo įpareigojimai
nustatomi remiantis rinkos raidos perspektyvine analize, kurią atliekant atsižvelgiama į efektyviai veikiančio
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operatoriaus elgesį ir (arba) sąnaudas, siekiant išspręsti nustatytas konkurencijos problemas. Neįmanoma
arba labai sunku įrodyti, kad į ateitį orientuotomis priemonėmis faktiškai įgyvendinami Pagrindų direktyvos
8 straipsnyje nurodyti tikslai (59 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
1. Pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalį, siejamą su Prieigos direktyvos 8 ir 13 straipsniais, reikia
aiškinti taip, kad nacionalinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl nacionalinės reguliavimo institucijos nustatyto
su skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose paslaugų tarifais susijusio įpareigojimo
teisėtumo, gali nukrypti nuo Rekomendacijos 2009/396/EB, kurioje „Bulric strict“ (Bottom-Up Long-Run
Incremental Costs) modelis rekomenduojamas kaip tinkama kainų reguliavimo priemonė skambučių
užbaigimo rinkoje, tik jeigu mano, kad tai būtina dėl priežasčių, susijusių su pagrindinės bylos faktinėmis
aplinkybėmis, visų pirma specifinėmis atitinkamos valstybės narės rinkos savybėmis.
2. Europos Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad nacionalinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl
nacionalinės reguliavimo institucijos nustatyto su skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose
paslaugų tarifais susijusio įpareigojimo teisėtumo, gali vertinti šio įpareigojimo proporcingumą Pagrindų
direktyvos 8 straipsnyje ir Prieigos direktyvos 13 straipsnyje nustatytiems tikslams ir atsižvelgti į tai, kad
minėtas įpareigojimas skirtas rūpintis galutinių vartotojų interesais mažmeninėje rinkoje, kurioje
netaikomas reguliavimas.
Nacionalinis teismas, vykdydamas nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimo teisminę kontrolę,
negali reikalauti, kad ši institucija įrodytų, jog minėtu įpareigojimu faktiškai įgyvendinami Pagrindų
direktyvos 8 straipsnyje įtvirtinti tikslai.
Prieiga internete
2016 m. spalio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje C-231/15
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o.o. w Płocku prieš Polkomtel Sp. z o.o.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 349), iš
dalies pakeistos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL L 337,
2009, p. 37) (toliau – Pagrindų direktyva), 4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirmo ir trečio sakinių bei
antros pastraipos išaiškinimo.
Prašymas pateiktas nagrinėjant Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Elektroninių ryšių biuro
pirmininkas, toliau – ERB pirmininkas) ir Petrotel sp. z o.o. w Płocku (toliau – Petrotel) ginčą su Polkomtel
sp. z o.o. dėl ERB pirmininko sprendimo, priimto sprendžiant šių dviejų įmonių nesutarimą dėl Polkomtel
taikomų tarifų už balso skambučių užbaigimą jos judriojo telefono ryšio tinkle.
Dėl nacionalinio teismo teisės panaikinti nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimą atgaline
data
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausė, ar Pagrindų
direktyvos 4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirmąjį ir trečiąjį sakinį bei antrą pastraipą, siejamus su
Chartijos 47 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad skundą dėl NRI sprendimo nagrinėjantis nacionalinis teismas
turi turėti teisę panaikinti šį sprendimą atgaline data, jei nusprendžia, kad tai būtina norint užtikrinti skundą
pateikusios įmonės teisių veiksmingą apsaugą (19 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog Pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje neįtvirtintos ypatingos
procedūros taisyklės, pagal kurias reikėtų įgyvendinti pareigą numatyti veiksmingą apskundimo
mechanizmą, ir nereglamentuojamos nacionalinio teismo sprendimo panaikinti NRI sprendimą pasekmės
laiko atžvilgiu (22 punktas). Nesant atitinkamą sritį reglamentuojančių Sąjungos teisės nuostatų, iš esmės
pačios valstybės narės, remdamosi savo procesine autonomija ir paisydamos iš lygiavertiškumo ir
veiksmingumo principų kylančių reikalavimų, turi numatyti procesines taisykles, taikomas tokiam skundui,
kaip nagrinėjamasis pagrindinėje byloje (pagal analogiją žr. 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Alassini ir kt.,
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C‑317/08–C‑320/08, EU:C:2010:146, 47 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką ir 2013 m. birželio 27 d.
sprendimo Agrokonsulting, C‑93/12, EU:C:2013:432, 35 punktą) (23 punktas).
Vis dėlto Teisingumo Teismas nurodė, kad Pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta
pareiga užtikrinti veiksmingą apskundimo mechanizmą, išreikštas Chartijos 47 straipsnyje įtvirtintas teisės
subjektams pagal Sąjungos teisę suteikiamų teisių veiksmingos teisminės gynybos principas (šiuo klausimu
žr. 2007 m. kovo 13 d. sprendimo Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, 44 punktą), kurio privalu laikytis visais
atvejais (24 punktas). Vadinasi, skundą dėl NRI sprendimo nagrinėjantis nacionalinis teismas turi turėti teisę
panaikinti šį sprendimą atgaline data, jei nusprendžia, kad tai būtina, norint užtikrinti skundą pateikusios
įmonės teisių veiksmingą apsaugą (25 punktas).
Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad Pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
nedaro jokių kliūčių ir neriboja šios galimybės (26 punktas). Iš šios nuostatos tik matyti, kad dėl NRI
sprendimo pateiktas skundas neturi stabdomojo poveikio, nebent pagal nacionalinę teisę nustatomos
laikinosios priemonės. Taigi NRI sprendimas iš esmės taikomas per visą skundo nagrinėjimo procedūros
trukmę, tačiau tai neužkerta kelio galimybei pasibaigus šiai procedūrai panaikinti šį sprendimą atgaline
data, jeigu nacionalinis teismas nusprendžia, kad tai būtina norint užtikrinti skundą pateikusios įmonės
teisių veiksmingą apsaugą (27 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirmąjį ir trečiąjį sakinius bei antrą
pastraipą, siejamus su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad
skundą dėl nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimo nagrinėjantis nacionalinis teismas turi turėti
teisę panaikinti šį sprendimą atgaline data, jei nusprendžia, kad tai būtina norint užtikrinti skundą
pateikusios įmonės teisių veiksmingą apsaugą.
Prieiga internete
VARTOTOJŲ APSAUGA
2016 m. rugsėjo 7 d. prejudicinis sprendimas byloje C-310/15
Vincent Deroo-Blanquart prieš Sony Europe Limited
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus
rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (toliau
– ir Direktyva 2005/29) 5 ir 7 straipsnių išaiškinimo (1 punktas).
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Vincent Deroo-Blanquart, gyvenančio Prancūzijoje, ir Sony Europe
Limited (toliau – Sony), perėmusios Prancūzijoje įsteigtos Sony France SA teises, ginčą dėl komercinės
veiklos, kurią sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas (2 punktas).
Pagrindinėje byloje, kurioje prašoma priimti prejudicinį sprendimą, susiklostė šio faktinės aplinkybės:
2008 m. gruodžio 27 d. V. Deroo-Blanquart Prancūzijoje įsigijo Sony prekių ženklo nešiojamąjį kompiuterį
VAIO VGN-NR38E su iš anksto įdiegta programine įranga, t. y. Microsoft Windows Vista operacinės sistemos
Home Premium versija ir įvairia taikomąja programine įranga. Pradėjęs naudoti šį kompiuterį, V. DerooBlanquart atsisakė pasirašyti operacinės sistemos „Galutinio naudotojo licencinę sutartį“ (CLUF), parodytą
minėto kompiuterio ekrane, ir 2008 m. gruodžio 30 d. pareikalavo Sony grąžinti to paties kompiuterio
pirkimo kainos dalį, atitinkančią iš anksto įdiegtos programinės įrangos kainą. 2009 m. sausio 8 d. laišku
Sony atsisakė grąžinti šią kainos dalį ir pažymėjo, kad VAIO kompiuteriai kartu su iš anksto įdiegta
programine įranga sudaro vieną neatsiejamą pasiūlymą. V. Deroo-Blanquart kreipėsi su prieš Sony
nukreiptu ieškiniu į Tribunal dʼinstance d’Asnières (Anjero apylinkės teismas, Prancūzija), reikalaudamas, be
kita ko, sumokėti 450 EUR vienkartinę kompensaciją už iš anksto įdiegtą programinę įrangą ir 2 500 EUR už
dėl nesąžiningos komercinės veiklos patirtą žalą. 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Tribunal dʼinstance
d’Asnières atmetė visus V. Deroo-Blanquart reikalavimus. Dėl šio sprendimo V. Deroo-Blanquart pateikė
apeliacinį skundą Cour dʼappel de Versailles (Versalio apeliacinis teismas, Prancūzija). 2013 m. lapkričio 5 d.
sprendimu šis teismas patvirtino skundžiamą sprendimą. Dėl Cour dʼappel de Versailles sprendimo V.
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Deroo-Blanquart pateikė kasacinį skundą Cour de cassation (Kasacinis teismas, Prancūzija). Cour de
cassation nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus
(18–26 punktai).
Dėl kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimo, kai vartotojui nesudaryta
galimybė įsigyti to paties modelio kompiuterio be iš anksto įdiegtos programinės įrangos, laikymo
nesąžininga komercine veikla
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar komercinė
veikla, kurią sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas, kai vartotojas negali
įsigyti to paties modelio kompiuterio be iš anksto įdiegtos programinės įrangos, yra nesąžininga komercinė
veikla, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2005/29 5 straipsnio 2 dalį (27 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 2005/29 17 konstatuojamojoje
dalyje, nesąžininga bet kuriomis aplinkybėmis galima laikyti tik tokią komercinę veiklą, kurios formos
išvardytos šios direktyvos I priede nustatytame išsamiame sąraše, nevertinant kiekvieno konkretaus atvejo
pagal minėtos direktyvos 5–9 straipsnių nuostatas (žr. 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo CHS Tour Services,
C-435/11, EU:C:2013:574, 38 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Susieti pasiūlymai nepriskiriami prie
Direktyvos 2005/29 I priede nurodytos veiklos, šia direktyva draudžiama bendrai ir prevenciškai uždrausti
susietus pasiūlymus, neatsižvelgiant į bet kokį jų nesąžiningo pobūdžio patikrinimą pagal minėtos direktyvos
5–9 straipsniuose įtvirtintus kriterijus (žr. 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo VTB-VAB ir Galatea, C-261/07
ir C-299/07, EU:C:2009:244, 57 ir 62 punktus) (29–30 punktai).
Vertindamas komercinės veiklos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, galimą nesąžiningą
pobūdį pagal Direktyvos 2005/29 5–9 straipsnių turinį ir bendrą struktūrą, Teisingumo Teismas pažymėjo,
kad šiuo atžvilgiu komercinė veikla gali būti laikoma nesąžininga, kaip tai suprantama pagal Direktyvos
2005/29 5 straipsnio 2 dalį, tik esant dviem sąlygoms: pirma, ji prieštarauja profesinio atidumo
reikalavimams ir, antra, iš esmės iškreipia arba gali iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį dėl siūlomo
produkto (žr. 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Trento Sviluppo ir Centrale Adriatica, C-281/12,
EU:C:2013:859, 28 punktą). Šiomis aplinkybėmis priminta, kad pagal šios direktyvos 18 konstatuojamąją dalį
šioje direktyvoje kaip vertinimo kriterijus pasirenkamas vidutinis vartotojas, kuris yra pakankamai
informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius
(32 punktas).
Vertindamas, ar prekybininkas, kuris tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje,
siūlo pirkti kompiuterius tik su iš anksto įdiegta programine įranga, pažeidžia profesinio atidumo
reikalavimus, kurie Direktyvos 2005/29 2 straipsnio h punkte apibrėžiami kaip tam tikrų įgūdžių ir
rūpestingumo standartas, kurio pagrįstai galima tikėtis iš prekybininko vartotojų atžvilgiu ir kuris atitinka
sąžiningą praktiką rinkoje ir (arba) bendrąjį sąžiningumo principą prekybininko veiklos srityje, Teisingumo
Teismas nurodė, kad, kaip matyti iš nacionalinio teismo prašymo, Sony prekyba kompiuteriais su iš anksto
įdiegta programine įranga atitinka didelės dalies vartotojų, kurie pageidauja įsigyti kompiuterį su
programine įranga ir jį naudoti tuoj pat, o ne atskirai pirkti kompiuterį ir programinę įrangą, lūkesčius,
nustatytus atlikus atitinkamos rinkos analizę. Be to, iš šio prašymo matyti, kad prieš pirkdamas pagrindinėje
byloje nagrinėjamą kompiuterį V. Deroo-Blanquart, kaip vartotojas, per Sony perpardavėją buvo tinkamai
informuotas apie šiame kompiuteryje iš anksto įdiegtą programinę įrangą ir tikslias kiekvienos iš šios
programinės įrangos savybes. Galiausiai pradėjus naudoti minėtą kompiuterį po to, kai jis buvo nupirktas,
Sony suteikė galimybę V. Deroo-Blanquart arba pasirašyti „Galutinio naudotojo licencinę sutartį“, kad būtų
galima naudoti minėtą programinę įrangą, arba atsisakyti įsigyto produkto (33–35 punktai).
Teisingumo Teismo nuomone, šios aplinkybės, t. y. tai, kad pirmiausia vartotojui suteikiama teisinga
informacija, susietas pasiūlymas atitinka didelės dalies vartotojų lūkesčius, taip pat vartotojui suteikiama
galimybė priimti visas šio pasiūlymo sudedamąsias dalis arba atsisakyti įsigyto produkto, gali atitikti
sąžiningos praktikos rinkoje arba bendrojo sąžiningumo principo reikalavimus plačiajai visuomenei skirtos
kompiuterinės įrangos gamybos srityje, ir tai rodo prekybininko rūpestingumą vartotojo atžvilgiu. Todėl
nacionalinis teismas turi į jas atsižvelgti, visapusiškai vertindamas visas pagrindinės bylos aplinkybes
atitikties profesinio atidumo reikalavimams aspektu (37 punktas).
Dėl to, ar komercinė veikla, kurią sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga
pardavimas, kai vartotojas negali įsigyti to paties modelio kompiuterio be iš anksto įdiegtos programinės
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įrangos, skatina ar gali paskatinti iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį dėl siūlomo
produkto, t. y. pagal Direktyvos 2005/29 2 straipsnio e punktą pastebimai susilpninti vartotojo gebėjimą
priimti informacija paremtą sprendimą ir taip paskatinti jį priimti sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis
aplinkybėmis nebūtų priėmęs, Teisingumo Teismas nurodė, kad šiuo atžvilgiu iš prašymo priimti prejudicinį
sprendimą matyti, kad prieš pirkdamas pagrindinėje byloje nagrinėjamą kompiuterio modelį, vartotojas
buvo tinkamai informuotas apie tai, kad jis neparduodamas be iš anksto įdiegtos programinės įrangos (38–
39 punktai). Pažymėta, kad iki sutarties sudarymo informacija apie sutarties sąlygas ir jos sudarymo
pasekmes vartotojui yra ypač svarbi. Būtent pagal šią informaciją jis sprendžia, ar norėtų užmegzti
sutartinius santykius su prekybininku, priimdamas iš anksto šio parengtas sąlygas (žr. 2014 m. balandžio 30
d. sprendimo Kásler ir Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, 70 punktą) (40 punktas). Tad nacionalinis
teismas, nagrinėdamas Direktyvos 2005/29 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą antrąją sąlygą, turės nustatyti, ar
tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, t. y. kai prieš pirkdamas kompiuterio modelį,
kuris yra pardavimo objektas, vartotojas buvo tinkamai informuotas apie tai, kad šis modelis
neparduodamas be iš anksto įdiegtos programinės įrangos, todėl jis iš principo galėjo laisvai pasirinkti kitą
kompiuterio modelį arba kito prekių ženklo panašių techninių savybių kompiuterį, parduodamą be
programinės įrangos ar su kitokia programine įranga, šio vartotojo gebėjimas priimti informacija paremtą
sprendimą dėl sandorio buvo pastebimai susilpnintas (41 punktas).
Dėl susieto pasiūlymo, kurį sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas,
programinės įrangos kainos nenurodymo, kaip klaidinančios komercinės veiklos
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat siekė sužinoti, ar, kai pateikiamas
susietas pasiūlymas, kurį sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas, šios
programinės įrangos kainos nenurodymas yra klaidinanti komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal
Direktyvos 2005/29 5 straipsnio 4 dalies a punktą ir 7 straipsnį (43 punktas).
Teisingumo Teismas šiuo klausimu priminė, kad Direktyvos 2005/29 5 straipsnio 4 dalies a punkte
numatyta, kad klaidinanti komercinė veikla gali būti klaidinantys veiksmai, kaip tai suprantama pagal
minėtos direktyvos 6 straipsnį, arba klaidinantis informacijos neatskleidimas, kaip tai suprantama pagal šios
direktyvos 7 straipsnį. Pagal Direktyvos 2005/29 7 straipsnio 1 dalį komercinė veikla laikoma klaidinančia,
jeigu toje faktinėje situacijoje, atsižvelgiant į visus jos ypatumus ir aplinkybes, taip pat naudojamos
informavimo priemonės ribas, ją vykdant neatskleidžiama esminė informacija, kuri vidutiniam vartotojui
reikalinga tam, kad galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio, ir taip vidutinis vartotojas
skatinamas arba gali būti paskatintas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėms nebūtų
priėmęs. Šios direktyvos 7 straipsnio 4 dalies c punkte nustatyta, kad esmine laikoma informacija apie
kainą, į kurią įskaičiuoti mokesčiai. Iš šios nuostatos teksto matyti, kad esmine informacija laikoma siūlomo
pirkti produkto kaina, t. y. bendra produkto kaina, o ne kiekvienos jo sudedamosios dalies kaina. Remiantis
tuo darytina išvada, kad šioje nuostatoje įtvirtinta prekybininko pareiga nurodyti vartotojui bendrą
atitinkamo produkto kainą. Nagrinėjamu atveju, kaip buvo matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą,
V. Deroo-Blanquart buvo pateikta bendra viso kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga kaina.
Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekė sužinoti, ar konkrečiu susieto
pasiūlymo dėl kompiuterio ir įvairios iš anksto įdiegtos programinės įrangos atveju vieną visumą sudarančių
skirtingų elementų, dėl kurių pateiktas toks pasiūlymas, kaina taip pat gali būti laikoma esmine informacija.
Šiuo klausimu, nepaisant to, kad informacija apie bendros kainos sudedamąsias dalis nėra priskirta prie
informacijos, kuri pagal Direktyvos 2005/29 7 straipsnio 4 dalį laikoma esmine, svarbu pažymėti, kad pagal
šios direktyvos 14 konstatuojamąją dalį esmine laikoma vartotojui svarbi informacija, kuri jam reikalinga
tam, kad galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio. Be to, iš minėtos direktyvos 7
straipsnio 1 dalies matyti, kad informacijos esminį pobūdį reikia vertinti atsižvelgiant į visus komercinės
veiklos ypatumus ir aplinkybes, kuriomis ji vykdoma. Šiuo atveju kompiuterį, kuris buvo pagrindinėje byloje
nagrinėjamas pardavimo objektas, bet kuriuo atveju buvo siūloma pirkti tik su iš anksto įdiegta programine
įranga. Atsižvelgiant į atsakymą, pateiktą anksčiau, tokia komercinė veikla savaime nelaikytina nesąžininga
komercine veikla, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2005/29 5 straipsnio 2 dalį. Todėl atsižvelgiant į
susieto pasiūlymo, kurį sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas, pateikimo
aplinkybes, šios programinės įrangos kainos nenurodymas negali nei sutrukdyti vartotojui priimti
informacija paremto sprendimo dėl sandorio, nei paskatinti priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis
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kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Vadinasi, šios programinės įrangos kaina nėra esminė informacija,
kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2005/29 7 straipsnio 4 dalį (44–52 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) nusprendė:
1. Komercinė veikla, kurią sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas, kai
vartotojas negali įsigyti to paties modelio kompiuterio be iš anksto įdiegtos programinės įrangos, savaime
nėra nesąžininga komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus
rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004
(„Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) 5 straipsnio 2 dalį, nebent ši veikla prieštarautų profesinio
atidumo reikalavimams ir iš esmės iškreiptų arba galėtų iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį dėl šio
produkto, o tai turi įvertinti nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias pagrindinės bylos aplinkybes.
2. Kai pateikiamas susietas pasiūlymas, kurį sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine
įranga pardavimas, šios iš anksto įdiegtos programinės įrangos kainos nenurodymas nėra klaidinanti
komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2005/29 5 straipsnio 4 dalies a punktą ir 7 straipsnį.
Prieiga internete
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2016 m. spalio 19 d. prejudicinis sprendimas byloje C-582/14
Patrick Breyer prieš Vokietijos Federacinę Respubliką
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355, toliau – ir
Direktyva 95/46) 2 straipsnio a punkto ir 7 straipsnio f punkto išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas
nagrinėjant Patrick Breyer ir Vokietijos Federacinės Respublikos ginčą dėl to, kad pastaroji įrašinėjo ir
saugojo P. Breyer interneto protokolo adresą (toliau – IP adresas) šiam lankantis Vokietijos federalinių
institucijų interneto puslapiuose.
Patrick Breyer Vokietijos teismuose skundė tai, kad Vokietijos federalinių tarnybų interneto portalai,
kuriuose jis lankosi, įrašo ir saugo jo interneto protokolo adresus (toliau – IP adresai)4. Šios tarnybos įrašo ir
saugo apsilankymo laiką ir lankytojų IP adresus, kad galėtų apsisaugoti nuo kibernetinių atakų ir suteikti
galimybę vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Bundesgerichtshof (Federalinis Aukščiausiasis Teismas,
Vokietija) kreipėsi į Teisingumo Teismą siekdamas išsiaiškinti, ar dinaminis IP adresas interneto portalo
administratoriaus atžvilgiu taip pat yra asmens duomenys ir dėl to jam taikoma tokiems duomenims
numatyta apsauga. Dinaminis IP adresas yra IP adresas, kintantis kaskart jungiantis prie interneto. Kitaip nei
statiniai IP adresai, dinaminiai IP adresai neleidžia pasitelkti viešai prieinamų rinkmenų ir taip susieti
konkretaus kompiuterio su fizine prieiga prie tinklo, kurią naudoja interneto prieigos teikėjas. Taigi tik
P. Breyer interneto prieigos teikėjas turi papildomos informacijos, būtinos jo tapatybei nustatyti.
Bundesgerichtshof taip pat siekė išsiaiškinti, ar interneto portalo administratorius turi bent iš principo
turėti galimybę rinkti ir vėliau panaudoti lankytojų asmens duomenis tam, kad užtikrintų bendrą savo
portalo veikimą. Šiuo klausimu jis pažymi, kad Vokietijos doktrinoje Vokietijos teisės aktai šioje srityje
dažniausiai aiškinami taip, kad šie duomenys turi būti ištrinti pasibaigus prisijungimo operacijai, jei jie nėra
būtini siekiant, kad naudotojas atsiskaitytų už paslaugą.

4

IP adresai yra skaitmenų sekos, priskiriamos prie interneto prijungtiems kompiuteriams, kad būtų sudaryta galimybė
jais keistis duomenimis šiame tinkle. Atsivertus interneto puslapį, kompiuterio, kuriuo naudojamasi, IP adresas
perduodamas į serverį, kuriame išsaugotas prašomas puslapis. Tai būtina tam, kad duomenys būtų perduodami
teisingam gavėjui.
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Dėl dinaminio IP adreso kaip asmens duomenų bei elektroninių paslaugų teikėjo teisės rinkti ir
panaudoti šių paslaugų naudotojo asmens duomenis be jo sutikimo apimties
Teisingumo Teismas pirmiausia atsakė, kad dinaminis interneto protokolo adresas, kurį „elektroninių
paslaugų teikėjas“ (t. y. interneto portalo administratorius, šiuo atveju Vokietijos federalinės tarnybos)
išsaugo asmeniui apsilankius viešai prieinamame jo interneto portale, šio paslaugų teikėjo atžvilgiu yra
asmens duomenys, kaip jie suprantami pagal Direktyvą 95/46, jei jis turi teisėtų priemonių lankytojo
tapatybei nustatyti, remdamasis papildoma informacija, kurios turi šio lankytojo interneto prieigos teikėjas
(49 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Vokietijoje tikriausiai yra teisėtų būdų, kaip
elektroninių paslaugų teikėjas5 visų pirma kibernetinių atakų atvejais gali kreiptis į kompetentingą
instituciją, kad ši imtųsi veiksmų, reikalingų tokiai informacijai gauti iš interneto prieigos teikėjo ir pradėti
baudžiamąjį persekiojimą (47 punktas).
Antra, Teisingumo Teismas atsakė, kad pagal Sąjungos teisę draudžiamos valstybės narės teisės
nuostatos, pagal kurias elektroninių paslaugų teikėjas gali rinkti ir panaudoti šių paslaugų naudotojo
asmens duomenis be jo sutikimo tik tiek, kiek toks rinkimas ir panaudojimas būtinas siekiant leisti tam
naudotojui pasinaudoti konkrečia paslauga ir atsiskaityti už ją, ir pagal kurias tikslas užtikrinti bendrą tokių
paslaugų veikimą negali pateisinti duomenų naudojimo pasibaigus konkrečiai naudojimosi paslaugomis
operacijai (64 punktas).
Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Sąjungos teisę asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, be
kita ko, jei tvarkyti reikia dėl teisėtų interesų, kurių siekia duomenų valdytojas arba trečioji šalis (šalys),
kurioms atskleidžiami duomenys, su sąlyga, kad atitinkamo asmens interesai arba jo pagrindinės teisės ir
laisvės nėra viršesnės už šiuos interesus (56 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad Vokietijos teisės nuostatomis, kaip jos dažniausiai aiškinamos
doktrinoje, susiaurinama šio principo apimtis, nes pagal jas atmetama galimybė, kad tikslas užtikrinti
bendrą elektroninių paslaugų veikimą gali būti palygintas su lankytojų interesais arba pagrindinėmis
teisėmis ir laisvėmis (63 punktas).
Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pabrėžė, jog elektronines paslaugas teikiančios Vokietijos
federalinės tarnybos gali turėti teisėtų interesų užtikrinti, kad, pasibaigus konkrečiai prisijungimo prie jų
viešai prieinamų interneto portalų operacijai, šie portalai ir toliau veiks (60 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
1. Direktyvos 95/46 2 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad dinaminis interneto
protokolo adresas, kurį elektroninių paslaugų teikėjas išsaugo asmeniui apsilankius viešai prieinamame šio
teikėjo interneto puslapyje, šio paslaugų teikėjo atžvilgiu yra asmens duomenys, kaip jie suprantami pagal
šią nuostatą, jeigu jis turi teisėtų priemonių atitinkamo asmens tapatybei nustatyti, remdamasis papildoma
informacija, kurios turi šio asmens interneto prieigos teikėjas.
2. Direktyvos 95/46 7 straipsnio f punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiamos
valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias elektroninių paslaugų teikėjas gali rinkti ir panaudoti šių
paslaugų naudotojo asmens duomenis be jo sutikimo tik tiek, kiek toks rinkimas ir panaudojimas būtinas
siekiant leisti tam naudotojui pasinaudoti konkrečia paslauga ir atsiskaityti už ją, ir pagal kurias tikslas
užtikrinti bendrą tokių paslaugų veikimą negali pateisinti duomenų naudojimo pasibaigus konkrečiai
naudojimosi paslaugomis operacijai.
Prieiga internete
LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS
2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje C-525/14
Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką
5

Dėl nagrinėjamo atvejo, kai nagrinėjamus portalus administruoja Vokietijos federalinės tarnybos, Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad Vokietijos federalinės tarnybos, nepaisant to, kad yra valdžios institucijos, veikia kaip privatūs
asmenys.
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Šiuo ieškiniu Komisija prašė Teisingumo Teismo konstatuoti, kad nepripažindama tam tikrų
Nyderlandų prabos ženklų, konkrečiai WaarborgHolland prabavimo institucijos prabos ženklų (toliau –
WaarborgHolland prabos ženklai), Čekijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 34 straipsnį.
Komisija teigė, kad Čekijos Respublikoje taikomas reikalavimas įspausti papildomą prabos ženklą ant tam
tikrų iš kitų valstybių narių importuotų tauriųjų metalų, nepaisant to, kad šie taurieji metalai jau buvo
įspauduoti pagal Nyderlandų teisės aktus ir parduodami Sąjungoje, yra nepateisinamas laisvo prekių
judėjimo ribojimas (22 punktas).
Pažymėjusi, kad prabos ženklai, apie kuriuos ji kalba savo pastabose, yra tik WaarborgHolland prabos
ženklai, Čekijos Respublika teigė, kad trečiojoje valstybėje įspauduotiems tauriesiems metalams netaikomas
pagal SESV 34 straipsnį garantuojamas laisvas prekių judėjimas, net jei jie buvo įspauduoti laikantis
valstybės narės teisės aktų (28 punktas). Dėl Nyderlanduose įspauduotų tauriųjų metalų laisvo judėjimo
ribojimo Čekijos Respublika teigė, kad jis yra pateisinamas poreikiu apsaugoti vartotojus ir yra proporcingas
šiam tikslui. Šiuo klausimu ši valstybė narė pažymėjo, kad neįmanoma atskirti šių tauriųjų metalų nuo tų,
kurie buvo įspauduoti tokiais pačiais prabos ženklais trečiojoje valstybėje. Papildomo čekiško prabos ženklo
įspaudimas būtų vienintelė priemonė Čekijos Respublikai kontroliuoti trečiosiose valstybėse įspauduotų
prekių patekimą į Sąjungos rinką (30 punktas).
Dėl atsisakymo pripažinti kitos valstybės narės prabavimo institucijos prabos ženklus, kai dalis
tauriųjų metalų yra įspauduojami trečiojoje valstybėje
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad reikalavimas įspausti papildomą prabos ženklą ant tauriųjų
metalų, nepaisant to, kad jie buvo teisėtai įspauduoti ir jais buvo prekiaujama Nyderlandų teritorijoje arba
kitos valstybės narės teritorijoje, kad jie buvo įspauduoti trečiosios valstybės teritorijoje pagal Nyderlandų
teisės aktus ir išleisti į laisvą apyvartą valstybėje narėje ir kad jais buvo ar nebuvo teisėtai prekiaujama
valstybės narės teritorijoje, o dėl to šių prekių importas į Čekijos Respubliką iš kitų valstybių narių tampa
sudėtingesnis ir brangesnis, yra importo kiekybiniam ribojimui lygiaverčio poveikio priemone, kaip tai
suprantama pagal SESV 34 straipsnį, todėl tokia praktika yra draudžiama pagal SESV 34 straipsnį, nebent ji
būtų objektyviai pateisinama (42–44 punktai).
Dėl klausimo, ar nagrinėjamas ribojimas gali būti pateisinamas vartotojų apsaugos pagrindais,
Teismas pažymėjo, kad pagal šiuo metu galiojančią Sąjungos teisę ir neatsižvelgiant į tarptautinėmis
sutartimis reglamentuojamus atvejus, valstybė narė gali iš principo nepripažinti, kad trečiosios valstybės
teritorijoje įspausti prabos ženklai suteikia vartotojų apsaugos lygį, lygiavertį nepriklausomų institucijų
valstybėse narėse įspaustų prabos ženklų suteikiamos apsaugos lygiui (55 punktas).
Vis dėlto, Teisingumo Teismas nurodė, kad valstybės narės negali remtis tokiu pateisinimu, jei
valstybėje narėje, iš kurios eksportuojami aptariami taurieji metalai, atliktos kontrolės rezultatai tenkina
importo valstybės narės reikalavimus (58 punktas). Tas taikytina WaarborgHolland prabos ženklu, įspaustu
trečiojoje valstybėje, paženklintiems tauriesiems metalams, kurie Sąjungoje išleisti į laisvą apyvartą ir
kuriais, prieš eksportuojant į Čekijos Respubliką, buvo teisėtai prekiaujama valstybėje narėje, kuri, kaip ir
Čekijos Respublika, nusprendė nesutikti, kad jos prabavimo institucija ar institucijos arba kiti subjektai,
kuriuos ji įgaliojo įspausti šios valstybės narės prabos ženklus tauriuosiuose metaluose, įspaustų šiuos
prabos ženklus trečiosios valstybės narės teritorijoje. Tokiu atveju reikia pripažinti, kad tokios valstybės
narės vykdoma aptariamų tauriųjų metalų prekybos jos teritorijoje kontrolė tenkina Čekijos Respublikos
reikalavimus, nes šiuo atveju šios dvi valstybės narės siekia lygiaverčio vartotojų apsaugos lygio (60
punktas).
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad importo valstybė narė negali neleisti jos teritorijoje
prekiauti tauriaisiais metalais, importuotais iš kitos valstybės narės, kai tie taurieji metalai buvo įspauduoti
nepriklausomos institucijos ir jais buvo prekiaujama valstybėje narėje (59 punktas).
Taigi Teisingumo Teismas konstatavo, kad anksčiau išdėstytais atvejais Čekijos Respublikos
atsisakymas pripažinti WaarborgHolland prabos ženklus yra nepateisinamas, todėl nurodomas
įsipareigojimų neįvykdymas yra įrodytas (61 punktas).
Kita vertus, valstybės narės, iš kurios aptariami taurieji metalai eksportuojami, vykdoma kontrolė
netenkina Čekijos Respublikos vartotojų apsaugos reikalavimų tuo atveju, kai kalbama apie tauriuosius
metalus, kurie paženklinti WaarborgHolland prabos ženklu trečiosios valstybės teritorijoje, išleisti į laisvą
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apyvartą Sąjungoje ir eksportuojami į Čekijos Respubliką prieš tai nepradėjus jais teisėtai prekiauti
valstybėje narėje, ir tuo atveju, kai kalbama apie tokias prekes, kuriomis, išleidus jas į laisvą apyvartą, buvo
teisėtai prekiaujama valstybėje narėje, nereikalaujančioje, kad tauriuosius metalus prabos ženklais
ženklintų prabavimo institucija, arba valstybėje narėje, kuri, kaip Nyderlandai, reikalauja ženklinti prabos
ženklu, bet sutinka, kad jis būtų įspaustas trečiojoje valstybėje (62 punktas).
Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad aptariama Čekijos praktika taikoma visiems
WaarborgHolland prabos ženklu paženklintiems tauriesiems metalams, o ne tik tiems metalams, kuriuose
WaarborgHolland prabos ženklas įspaustas trečiosios valstybės teritorijoje, be to, neatsižvelgiant į sąlygas,
kuriomis šie metalai eksportuojami į Čekijos Respubliką, t. y. būtent į tai, ar jie į Čekijos Respubliką
eksportuojami po to, kai buvo paprasčiausiai išleisti į laisvą apyvartą kitoje valstybėje narėje, ar po to, kai
jais taip pat imta teisėtai prekiauti kitoje valstybėje narėje (64 punktas). Teismas konstatavo, kad tokia
praktika nėra proporcinga vartotojų apsaugos tikslui. Būtų galima, pavyzdžiui, pareikalauti iš importuotojo į
Čekijos Respubliką pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta aptariamų tauriųjų metalų prabos ženklų
įspaudavimo vieta ir, jei reikia, išleidimo į laisvą apyvartą bei teisėto prekiavimo vieta Sąjungoje, ir tai būtų
priemonė, mažiau varžanti laisvą prekių judėjimą (66 punktas).
Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad dėl sistemingumo ir bendrumo
nagrinėjama Čekijos praktika tiek, kiek ją galima pateisinti vartotojų apsauga, yra neproporcinga, palyginti
su ja siekiamais tikslais (68 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Atsisakiusi pripažinti WaarborgHolland prabavimo institucijos prabos ženklus Čekijos Respublika
neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 34 straipsnį.
Prieiga internete
LOŠIMŲ PRIEŽIŪRA
2016 m. spalio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje C-303/15
Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł. prieš G. M., M. S.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir
informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998, p. 37; 2004 m. specialusis
leidimas lietuvių k., 13 sk., 20 t., p. 337), iš dalies pakeistos 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 21 t., p. 8)
(toliau – Direktyva 98/34), 8 straipsnio 1 dalies aiškinimo.
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł. (L. I‑osios muitinės vadovas) ginčą
su G. M. ir M. S. dėl mokesčių teisės aktų pažeidimo. L. I-osios muitinės vadovas padavė M. ir S. į Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi (Lodzės apylinkės teismas, Lenkija) dėl to, kad jie nuo 2012 m. liepos 6
d. iki 2013 m. sausio 23 d. organizavo lošimus automatais neturėdami licencijos vykdyti lošimo namų
veiklos, kaip ji suprantama pagal Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį. Tokia veikla laikoma Lenkijos
mokesčių teisės aktų pažeidimu (7 punktas).
2015 m. sausio 13 d. nutartimi Lodzės apylinkės teismas nutarė, kad M. ir S. iškeltoje byloje nėra
reikalo priimti sprendimo (8 punktas). Atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 19 d. sprendimą Fortuna ir kt.
(C‑213/11, C‑214/11 ir C‑217/11, EU:C:2012:495) šis teismas konstatavo, kad Azartinių lošimų įstatymo 6
straipsnio 1 dalis, pagal kurią norint organizuoti lošimus automatais būtina turėti licenciją vykdyti lošimo
namų veiklą, yra techninio pobūdžio ir dėl to, kad apie šį straipsnį nebuvo pranešta Komisijai, juo negalima
remtis prieš atsakomybėn patrauktus asmenis (9 punktas).
L. I-osios muitinės vadovas apskundė Lodzės apylinkės teismo nutartį Lodzės apygardos teismui, kuris
pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą (10 punktas). Kadangi pagrindinėje byloje nagrinėjami lošimo
automatai pirkti Čekijos Respublikoje, minėtas teismas iškėlė klausimą dėl nepranešimo Komisijai apie
Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį pasekmių (11 punktas).
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Dėl nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurią norint organizuoti lošimus automatais būtina turėti
licenciją vykdyti lošimo namų veiklą, pripažinimo „techniniu reglamentu“ pagal Direktyvos 98/34 1
straipsnį, kuriam taikoma pranešimo pareiga
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekė sužinoti, ar Direktyvos 98/34 1
straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokia nacionalinė nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje,
patenka į „techninio reglamento“ sąvoką, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą (22 punktas).
Pirmiausia Teisingumo Teismas konstatavo, kad tokia nuostata, pagal kurią reikalaujama lošimams
rulete, kortomis, kauliukais ir automatais organizuoti turėti licenciją vykdyti lošimo namų veiklą, nėra
„techninė specifikacija“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 98/34 1 straipsnio 3 punktą, nes ji
nereglamentuoja paties gaminio ar jo pakuotės ir nenustato vienos iš reikalaujamų tam tikro gaminio
požymių (23 punktas). Be to, minėta nuostata nepriskirtina prie informacinės visuomenės „paslaugų
taisyklių“, kaip jos suprantamos pagal Direktyvos 98/34 1 straipsnio 5 punktą, kategorijos, nes ji nesusijusi
su „informacinės visuomenės paslaugomis“, kaip jos suprantamos pagal šios direktyvos 1 straipsnio 2
punktą (24 punktas).
Galiausiai, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad siekiant nustatyti, ar Azartinių lošimų įstatymo 6
straipsnio 1 dalis patenka į Direktyvos 98/34 1 straipsnio 4 punkto arba jos 1 straipsnio 11 punkto taikymo
sritį, reikia patikrinti, ar tokia nuostata, kaip „sąlyga“, susijusi su atitinkamo gaminio naudojimu, gali gerokai
paveikti atitinkamo gaminio – šiuo atveju lošimo automatų – sudėtį, esmines savybes arba jo pardavimą, ar
tai yra nacionalinė priemonė, priskirtina prie minėtos direktyvos 1 straipsnio 11 punkte nurodytų draudimų
kategorijos (25 punktas). Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad Azartinių lošimų įstatymo 14
straipsnio 1 dalyje ribojamas lošimų rulete, kortomis, kauliukais ir automatais organizavimas, leidžiant tai
daryti tik lošimo namuose. Apie šią nuostatą Komisijai pranešta kaip apie „techninį reglamentą“,
atsižvelgiant į tai, jog Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, viena vertus, kad nacionalinė priemonė,
pagal kurią tam tikrus azartinius lošimus gali organizuoti tik lošimo namai, yra „techninis reglamentas“
pagal Direktyvos 98/34 1 straipsnio 11 punktą, nes ji gali gerokai paveikti šiomis aplinkybėmis naudojamų
gaminių esmines savybes arba jų pardavimą, ir, kita vertus, kad draudimas eksploatuoti tam tikrus gaminius
ne lošimo namuose gali gerokai paveikti šių gaminių pardavimą, nes dėl jo sumažėja eksploatavimo vietų
(šiuo klausimu žr. 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Berlington Hungary ir kt., C‑98/14, EU:C:2015:386, 98 ir
99 punktus) (26 punktas). Vis dėlto apie šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad norint
organizuoti lošimus rulete, kortomis, kauliukais ir automatais būtina turėti licenciją vykdyti lošimo namų
veiklą, nebuvo pranešta (27 punktas).
Teisingumo Teismas nepritarė Komisijos teiginiui, kad šias dvi nacionalines nuostatas sieja glaudus
ryšys, kuris galiausiai reiškia, kad Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies negalima vertinti
neatsižvelgus į šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalį. Minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalis ir jo 14 straipsnio 1
dalis turi skirtingas funkcijas ir taikymo sritis. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies aprašomasis elementas,
kurio paskirtis – įvardyti šioje byloje nagrinėjamą leidimą kaip leidimą „vykdyti lošimo namų veiklą“,
nekeičia šios išvados (28 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis negali būti laikoma
„kitu reikalavimu“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 98/34 1 straipsnio 4 punktą, nes pagal šią
nacionalinę nuostatą reikalavimas turėti leidimą organizuoti azartinius lošimus yra tokių lošimų
organizavimo sąlyga, skirtingai nei šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatytos atitinkamų gaminių
sąlygos, draudžiant juos eksploatuoti ne lošimo namuose (29 punktas).
Be to, nusistovėjusioje teismo praktikoje įtvirtinta, kad nacionalinės nuostatos, kuriose tik numatytos
įmonių steigimo arba jų paslaugų teikimo sąlygos, kaip antai nuostatos, pagal kurias tam tikrai profesinei
veiklai vykdyti reikalaujamas išankstinis leidimas, nėra techniniai reglamentai, kaip tai suprantama pagal
Direktyvos 98/34 1 straipsnio 11 punktą (šiuo klausimu žr. 2016 m. vasario 4 d. sprendimo Ince, C‑336/14,
EU:C:2016:72, 76 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką) (30 punktas).
Taigi konstatuota, kad tokia nuostata, kokia yra Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, nėra
techninis reglamentas, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 98/34. Esant tokioms aplinkybėms nereikia
nagrinėti pareigos pranešti apie techninį reglamentą nepaisymo pasekmių (31, 32 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
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Direktyvos 98/34 1 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokia nacionalinė nuostata, kaip
nagrinėjama pagrindinėje byloje, nepatenka į „techninio reglamento“ sąvoką, kaip tai suprantama pagal šią
direktyvą, kuriam taikoma pranešimo pareiga pagal minėtos direktyvos 8 straipsnio 1 dalį, o šios pareigos
nepaisymas lemia tokios nuostatos netaikymo sankciją.
Prieiga internete
___________
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