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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neprisiima atsakomybės už šių procesinių dokumentų vertimus.
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APLINKOS APSAUGA
2017 m. liepos 26 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose C-196/16 ir C-197/16
Comune di Corridonia ir kt. prieš Provincia di Macerata ir
Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą buvo pateikti dėl SESV 191 straipsnio ir 2011 m. gruodžio 13
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų
poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir Direktyva 2011/92) 2 straipsnio išaiškinimo. Šie prašymai pateikti
sprendžiant Koridonijos ir Loro Pičeno savivaldybių (Italija), Marcello Bartolini ir kitų asmenų ginčus su
Mačeratos provincija (Italija) dėl sprendimų, kuriais ši provincija pripažino VBIO1 Società Agricola Srl (toliau
– VBIO1) ir VBIO2 Società Agricola Srl (toliau – VBIO2) elektros energijos gamybos iš biodujų įrenginius
atitinkančiais aplinkosaugos reikalavimus, kai vertinimo procedūros buvo atliktos pastačius ir pradėjus
eksploatuoti šiuos įrenginius ir pirmasis leidimas panaikintas (1 ir 2 punktai).
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad VBIO1 ir VBIO2 teikė Markės regionui (Italija) prašymus
suteikti leidimą minėtų savivaldybių teritorijose statyti elektros energijos gamybos iš biodujų, gaunamų iš
biomasės anaerobinio skaidymo proceso, įrenginius ir juos eksploatuoti. Jie taip pat pateikė informaciją
apie šiuos projektus Mačeratos provincijai, kad ši preliminariai patikrintų, ar reikalingas poveikio aplinkai
vertinimas. Tačiau šios procedūros buvo nutrauktos, nes įsigaliojus naujam teisiniam reguliavimui poveikio
aplinkai vertinimo reikalavimas nebebuvo taikomas tokiems projektams. Todėl sprendimu Markės regionas
išdavė leidimą statyti ginčo įrenginius ir juos eksploatuoti. Tačiau teismai panaikino šiuos leidimus, be kita
ko, konstatavę, kad pasikeitęs minėtas nacionalinis reguliavimas nesuderinamas su Direktyvos 2011/92
reikalavimais. Atsižvelgdamos į šiuos panaikinimus, VBIO1 ir VBIO2 sustabdė įrenginius ir pateikė Mačeratos
provincijai prašymą preliminariai patikrinti, ar reikalingas šių įrenginių poveikio aplinkai vertinimas.
Mačeratos provincija nusprendė, kad tokie vertinimai reikalingi, ir, juos atlikusi, konstatavo, kad šis
įrenginys atitinka aplinkosaugos reikalavimus. Šie sprendimai buvo apskųsti teismui (8–26 punktai).
Šis teismas nutarė sustabdyti bylų nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar
tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėse bylose, pagal SESV 191 straipsnį ir Direktyvos 2011/92 2 straipsnį
draudžiama padėtį, kai įrenginio projekto poveikio aplinkai vertinimas, reikalaujamas pagal 1985 m. birželio
27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo,
iš dalies pakeistą 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (toliau – ir
Direktyva 85/337), neatliktas, ištaisyti, jei išduotas šio įrenginio leidimas panaikinamas, atliekant tokį
vertinimą po to, kai šis įrenginys jau pastatytas ir pradėtas eksploatuoti1 (28 punktas).
Dėl galimybės atlikti poveikio aplinkai vertinimą po to, kai įrenginys buvo pradėtas eksploatuoti
neatlikus šio vertinimo, nors jį atlikti buvo privaloma
Dėl galimybės padėtį, kai projekto poveikio aplinkai vertinimas, reikalaujamas pagal Direktyvą 85/337,
neatliktas, ištaisyti a posteriori tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėse bylose,
Teisingumo Teismas priminė, kad šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog reikalaujama atlikti šį
projektų, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, apibrėžtų jos 4 straipsnyje, siejamame su tos pačios
direktyvos I ar II priedais, vertinimą prieš išduodant leidimą (32 punktas). Išankstinis tokio vertinimo
pobūdis pateisina būtinybę, jog priimdama sprendimus kompetentinga valdžios institucija atsižvelgtų į
poveikį aplinkai esant kuo ankstesnei visų techninio planavimo ir sprendimų priėmimo procesų stadijai, nes
tikslas yra užkirsti kelią taršai ar trukdžiams nuo pat pradžių, o ne vėliau bandyti kovoti su jų padariniais (33
1

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad SESV 191 straipsnis, kurio 2 dalyje nustatyti bendri aplinkosaugos
srities tikslai, nėra reikšmingas atsakant į pateiktus klausimus. Be to, dėl to, ar, siekiant atsakyti į pateiktą klausimą,
reikia atsižvelgti į Direktyvą 85/337, kuri galiojo VBIO1 ir VBIO2 pirmojo prašymo suteikti leidimą pateikimo metu, ar į
Direktyvą 2011/92, kuri galiojo jų antrojo prašymo pateikimo metu, kai pirmasis joms suteiktas leidimas buvo
panaikintas, ši Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad bet kuriuo atveju šių dviejų direktyvų nuostatos,
kurios yra ar gali būti reikšmingos, visų pirma jų 2 straipsnio 1 dalis, yra iš esmės identiškos (29 ir 31 punktai).
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punktas). Tačiau nei Direktyvoje 85/337, nei Direktyvoje 2011/92 nėra nuostatų, susijusių su tokios
išankstinio vertinimo pareigos neįvykdymo pasekmėmis (34 punktas).
Kita vertus, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal ESS 4 straipsnyje įtvirtintą lojalaus
bendradarbiavimo principą valstybės narės turi panaikinti neteisėtas šio Sąjungos teisės pažeidimo
pasekmes. Taigi kompetentingos nacionalinės institucijos, neviršydamos savo kompetencijos, privalo imtis
visų reikiamų priemonių, kad ištaisytų padėtį, kai poveikio aplinkai vertinimas neatliktas, pavyzdžiui,
panaikinti ar sustabdyti jau išduotą leidimą, kad būtų atliktas toks vertinimas (35 punktas). Be to, susijusi
valstybė narė privalo atlyginti bet kokią žalą, kuri kyla neatlikus pagal Sąjungos teisę reikalaujamo poveikio
aplinkai vertinimo (36 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad pagal Sąjungos teisę nedraudžiama, jog nacionalinėse
nuostatose tam tikrais atvejais būtų leista ištaisyti jai prieštaraujančias operacijas ar neteisėtus veiksmus
(37 punktas). Tokiai ištaisymo galimybei turi būti taikoma sąlyga, kad ji nesuteiks suinteresuotiesiems
asmenims galimybės apeiti Sąjungos nuostatų ar jų netaikyti; be to, ši galimybė turi likti išimtinė (38
punktas). Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, kad teisės aktu, pagal kurį leidimo ištaisyti, kuris gali būti
išduotas net ir nesant jokių išimtinių aplinkybių, pasekmės yra tokios pat, kaip ir išankstinio leidimo dėl
planuojamos veiklos pasekmės, pažeidžiami Direktyvos 85/337 reikalavimai (39 punktas). Tas pat
pasakytina apie teisės aktą, pagal kurį, nereikalaujant įvertinti a posteriori ir nesant jokių konkrečių išimtinių
aplinkybių, leidžiama laikyti, kad projekto, kurio poveikio aplinkai vertinimas turėjo būti atliktas pagal
Direktyvos 85/337 2 straipsnio 1 dalį, vertinimas buvo atliktas; taip yra ir tuomet, jei šis aktas taikytas tik
projektams, kurių leidimų nebegalima tiesiogiai apskųsti, nes baigėsi nacionalinėje teisėje nustatytas
terminas ieškiniui pareikšti (40 punktas). Be to, atliekant vertinimą po to, kai įrenginys pastatytas ir
pradėtas eksploatuoti, negalima apsiriboti būsimu jo poveikiu aplinkui – reikia taip pat atsižvelgti į poveikį
aplinkai, atsiradusį užbaigus įrenginį (41 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
Jeigu pagal Direktyvą 85/337 reikalaujamas poveikio aplinkai vertinimas neatliktas, pagal Sąjungos
teisę, pirma, reikalaujama, kad valstybės narės pašalintų neteisėtas šio neatlikimo pasekmes, ir, antra,
nedraudžiama ištaisyti padėties atliekant šio poveikio vertinimą po to, kai atitinkamas įrenginys jau
pastatytas ir pradėtas eksploatuoti, jeigu:
– šį ištaisymą leidžiančios nacionalinės taisyklės nesudaro galimybės suinteresuotiesiems asmenims
apeiti Sąjungos teisės taisyklių ar jų nesilaikyti ir
– ištaisant padėtį atliktu vertinimu atsižvelgta ne tik į būsimą, bet ir į užbaigus įrenginį atsiradusį jo
poveikį aplinkai.
Prieiga internete
UŽSIENIEČIŲ TEISINĖ PADĖTIS
2017 m. gegužės 10 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-133/15
H.C. Chavez-Vilchez ir kt.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 20 straipsnio išaiškinimo.
Aštuoni pagrindinėje byloje nagrinėjami ginčai susiję su socialinės paramos ir vaiko išmokų prašymais,
kuriuos pagal atitinkamai Socialinės paramos įstatymą ir Vaiko išmokų įstatymą kompetentingoms
Nyderlandų institucijoms pateikė trečiųjų šalių piliečiai, t. y. vieno ar kelių vaikų, kurie yra Nyderlandų
piliečiai ir kurių tėvas taip pat turi Nyderlandų pilietybę, motinos. Visus šiuos vaikus jų tėvai pripažino, bet
vaikai iš esmės gyvena su savo motinomis. Kiekviename iš pagrindinėje byloje nagrinėjamų ginčų
suinteresuotųjų asmenų pateiktus prašymus skirti socialinės paramos ir vaiko išmokas kompetentingos
institucijos atmetė motyvuodamos tuo, kad, nesant leidimo gyventi šalyje, pagal nacionalinės teisės aktus
jie neturi jokios teisės gauti tokią paramą ir išmokas. Laikotarpiais, apimančiais 2010–2013 m., už kuriuos
prašė socialinės paramos ir vaiko išmokų, nė viena iš apeliančių pagrindinėje byloje neturėjo leidimo gyventi
Nyderlanduose. Vienos iš jų, laukdamos sprendimo dėl prašymo suteikti leidimą gyventi šalyje, Nyderlandų
teritorijoje vis dėlto gyveno teisėtai, kitos gyveno neteisėtai, bet joms nebuvo taikyta jokia palydėjimo iki
sienos priemonė. Galiausiai apeliantės neturėjo leidimo dirbti (20, 29–30 punktai).
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Kadangi skundai, kuriais buvo ginčijami sprendimai neskirti joms prašomos paramos ir išmokų,
pirmosios instancijos nacionalinių teismų sprendimais buvo atmesti, apeliantės pagrindinėje byloje
apskundė tuos teismo sprendimus Socialinės apsaugos ir valstybės tarnautojų bylų apeliaciniam teismui.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kilo klausimas, ar apeliantės pagrindinėje byloje,
kurios visos yra trečiųjų šalių pilietės, gali kaip vaiko, Sąjungos piliečio, motinos kiekvienos iš jų atveju teisę
gyventi šalyje kildinti iš SESV 20 straipsnio. Jis manė, kad, jeigu taip yra, suinteresuotieji asmenys galėtų
remtis Socialinės paramos įstatymo ir Vaiko išmokų įstatymo nuostatomis, leidžiančiomis Nyderlandų
piliečiais laikyti Nyderlanduose teisėtai gyvenančius užsieniečius ir tam tikrais atvejais gauti socialinę
paramą ir vaiko išmokas pagal šiuos įstatymus, ir tuo tikslu nereikia jokio Migracijos ir natūralizacijos
tarnybos sprendimo, kuriuo jiems suteikiamas leidimas gyventi šalyje, ar dokumento, patvirtinančio
gyvenimo šalyje teisėtumą. Kaip nurodė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, iš 2011 m.
kovo 8 d. Sprendimo Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124) ir 2011 m. lapkričio 15 d. Sprendimo Dereci ir
kt. (C-256/11, EU:C:2011:734) matyti, kad apeliantės pagrindinėje byloje iš SESV 20 straipsnio gali kildinti
teisę gyventi Nyderlanduose, išplaukiančią iš jų vaikų, Sąjungos piliečių, teisės gyventi šalyje, jeigu jų
situacija tokia, kaip aprašytoji tuose sprendimuose. Kiekviename iš pagrindinėje byloje nagrinėjamų ginčų
reikia nustatyti, ar aplinkybės yra tokios, kad šie vaikai faktiškai būtų priversti išvykti iš Sąjungos teritorijos,
jeigu jų motinoms būtų atsisakyta suteikti teisę gyventi šalyje. Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausė, kokią reikšmę, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo
jurisprudenciją, reikia teikti tam, kad tėvas, Sąjungos pilietis, gyvena Nyderlanduose arba apskritai
Sąjungoje (31–33 punktai).
Dėl atsisakymo suteikti teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje trečiosios šalies pilietybę
turinčiam vienam iš tėvų, kuris kasdien faktiškai rūpinasi nepilnamečiu vaiku, ES piliečiu, jei neatmetama
galimybė, kad kitas iš tėvų, turintis priimančiosios valstybės narės pilietybę, gali faktiškai pasirūpinti
vaiku
Pirmuoju ir antruoju prejudiciniais klausimais, kuriuos Teisingumo Teismas nusprendė nagrinėti
kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės norėjo sužinoti, ar
SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybei narei draudžiama vienam iš tėvų,
trečiosios šalies piliečiui, kuris kasdien faktiškai rūpinasi nepilnamečiu vaiku, šios valstybės narės piliečiu,
atsisakyti suteikti teisę gyventi savo teritorijoje, jeigu neatmestina galimybė, kad kitas iš tėvų, turintis tos
pačios valstybės narės pilietybę, gali kasdien faktiškai rūpintis vaiku. Tas teismas siekė sužinoti, ar tai, kad
trečiosios šalies pilietis teisiškai, finansiškai arba emociškai nėra visiškai atsakingas už vaiką, yra svarbu šiuo
atveju (59 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal suformuotą Teisingumo Teismo jurisprudenciją su ginčais
pagrindinėje byloje susiję vaikai, kaip valstybės narės piliečiai, gali remtis taip pat ir prieš valstybę narę,
kurios pilietybę jie turi, su jų kaip Sąjungos piliečių statusu susijusiomis teisėmis, kurias jiems suteikia
SESV 20 straipsnis. Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad pagal SESV 20 straipsnį draudžiamos
nacionalinės priemonės, įskaitant sprendimus atsisakyti suteikti teisę gyventi šalyje Sąjungos piliečio šeimos
nariams, kuriomis iš Sąjungos piliečių atimama galimybė veiksmingai naudotis tuo, kas sudaro jų statuso
suteikiamų teisių esmę. Nagrinėjamu atveju, jeigu dėl atsisakymo pagrindinėje byloje suteikti trečiųjų šalių
pilietėms teisę gyventi šalyje jos būtų priverstos išvykti iš Sąjungos teritorijos (tai turi patikrinti prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas), tai galėtų lemti teisių, kurias jų vaikams suteikia Sąjungos
piliečio statusas, konkrečiai – teisės gyventi šalyje, apribojimą, nes vaikai gali būti priversti vykti kartu su
savo motinomis, taigi apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos. Dėl to, kad motinos galbūt privalėtų išvykti iš
Sąjungos teritorijos, vaikai negalėtų veiksmingai naudotis pagrindinėmis jų turimo Sąjungos piliečio statuso
teikiamomis teisėmis (60–61, 65 punktai).
Siekiant nagrinėjamu atveju įvertinti grėsmę, ar atitinkamas vaikas, Sąjungos pilietis, būtų priverstas
išvykti iš Sąjungos teritorijos ir dėl to netektų teisės faktiškai pasinaudoti pagrindinėmis teisėmis, kurias jam
suteikia SESV 20 straipsnis, jeigu vienam iš jo tėvų, trečiosios šalies piliečiui, būtų atsisakyta suteikti teisę
gyventi atitinkamoje valstybėje narėje, kiekviename iš pagrindinėje byloje nagrinėjamų ginčų reikia
nustatyti, kuris tėvas faktiškai globoja vaiką ir ar egzistuoja vaiko ir vieno iš jo tėvų, trečiosios šalies piliečio,
faktinis priklausomumo ryšys. Atlikdamos šį vertinimą kompetentingos institucijos turi atsižvelgti į teisę į
pagarbą šeimos gyvenimui, įtvirtintą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje, o šis
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straipsnis turi būti aiškinamas kartu su pareiga atsižvelgti į viršesnį vaiko interesą, kaip nurodyta minėtos
Chartijos 24 straipsnio 2 dalyje. Tokio vertinimo tikslais aplinkybė, kad kitas iš tėvų, Sąjungos pilietis, iš tiesų
gali ir yra pasirengęs vienas kasdien faktiškai prižiūrėti vaiką, yra svarbi, bet jos vienos nepakanka tam, kad
būtų galima konstatuoti, jog tarp vieno iš tėvų, trečiosios šalies piliečio, ir vaiko nėra tokio priklausomumo
ryšio, kad vaikas būtų priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos, jeigu šiam trečiosios šalies piliečiui būtų
atsisakyta suteikti teisę gyventi šalyje. Tokia išvada, siekiant užtikrinti viršesnį atitinkamo vaiko interesą, turi
būti daroma atsižvelgus į visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes, visų pirma jo amžių, fizinį ir emocinį
išsivystymą, emocinio ryšio su vienu iš tėvų, Sąjungos piliečiu, ir kitu iš tėvų, trečiosios šalies piliečiu, laipsnį
ir grėsmę, kurią išsiskyrimas su pastaruoju sukeltų šio vaiko pusiausvyrai (70–71 punktai).
Dėl pareigos įrodyti, kad kitas iš tėvų, priimančiosios valstybės narės pilietis, negali faktiškai
rūpintis vaiku
Trečiuoju prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
siekė sužinoti, ar SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybei narei draudžiama
trečiosios šalies piliečio, vieno iš nepilnamečio vaiko, šios valstybės narės piliečio, tėvų, kuris kasdien
faktiškai rūpinasi šiuo vaiku, teisę gyventi savo teritorijoje susieti su šio piliečio pareiga įrodyti, kad kitas iš
tėvų, minėtos valstybės narės pilietis, negali kasdien faktiškai rūpintis vaiku (73 punktas).
Teisingumo Teismo nuomone, jeigu trečiosios šalies pilietis, vienas iš nepilnamečio vaiko, valstybės
narės piliečio, tėvų, kuris kasdien faktiškai rūpinasi šiuo vaiku, ketina šios valstybės narės kompetentingų
institucijų prašyti SESV 20 straipsniu grindžiamos išvestinės teisės gyventi šalyje, jis turi pateikti įrodymų,
leidžiančių įvertinti, ar įvykdytos šio straipsnio taikymo sąlygos, visų pirma tos, kuriose nustatyta, kad dėl
sprendimo, kuriuo vienam iš tėvų, trečiosios šalies piliečiui, atsisakoma suteikti teisę gyventi šalyje, vaikas
negalėtų veiksmingai pasinaudoti pagrindinėmis Sąjungos piliečio statuso teikiamomis teisėmis ir būtų
priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos. Vis dėlto, nors iš esmės vienas iš tėvų, trečiosios šalies
pilietis, turi nurodyti aplinkybes, kurios patvirtintų, kad jis teisę gyventi šalyje grindžia SESV 20 straipsniu,
visų pirma tas, kurios rodo, jog, nesuteikus teisės gyventi šalyje, vaikas bus priverstas apskritai išvykti iš
Sąjungos teritorijos, vertindamos sąlygas, būtinas tam, kad šiam trečiosios šalies piliečiui galėtų būti
suteikta tokia teisė gyventi šalyje, kompetentingos nacionalinės institucijos turi užtikrinti, kad su
įrodinėjimo pareiga susijusios nacionalinės teisės normos, kaip antai aptariamos pagrindinėje byloje
nagrinėjamuose ginčuose, taikymas negalėtų pakenkti praktiniam SESV 20 straipsnio veiksmingumui. Taigi
tokios su įrodinėjimo pareiga susijusios nacionalinės teisės normos taikymas neatleidžia atitinkamos
valstybės narės institucijų nuo pareigos remiantis trečiosios šalies piliečio pateikta informacija atlikti
reikalingus tyrimus, siekiant nustatyti, kur gyvena vienas iš tėvų, šios valstybės narės pilietis, ir išnagrinėti,
pirma, ar šis iš tiesų gali ir yra pasirengęs vienas kasdien faktiškai prižiūrėti vaiką, ir, antra, ar egzistuoja toks
vaiko ir vieno iš jo tėvų, trečiosios šalies piliečio, priklausomumo ryšys, kad dėl sprendimo, kuriuo
pastarajam atsisakoma suteikti teisę gyventi šalyje, vaikas negalėtų veiksmingai pasinaudoti pagrindinėmis
jo turimo Sąjungos piliečio statuso teikiamomis teisėmis ir būtų priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos
teritorijos (75–77 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad, siekiant įvertinti, ar vaikas, Europos Sąjungos
pilietis, būtų priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos ir dėl to netektų galimybės faktiškai
pasinaudoti pagrindinėmis teisėmis, kurias jam suteikia šis straipsnis, jeigu vienam iš jo tėvų, trečiosios
šalies piliečiui, būtų atsisakyta suteikti teisę gyventi atitinkamoje valstybėje narėje, aplinkybė, kad kitas iš
tėvų, Sąjungos pilietis, iš tiesų gali ir yra pasirengęs vienas kasdien faktiškai prižiūrėti vaiką, yra svarbi, bet
jos vienos nepakanka tam, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp vieno iš tėvų, trečiosios šalies piliečio, ir
vaiko nėra tokio priklausomumo ryšio, kad tokio atsisakymo atveju vaikas būtų priverstas taip pat išvykti.
Toks vertinimas, siekiant užtikrinti viršesnį atitinkamo vaiko interesą, turi būti atliekamas atsižvelgiant į
visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes, visų pirma vaiko amžių, fizinį ir emocinį išsivystymą, emocinio ryšio su
vienu iš tėvų, Sąjungos piliečiu, ir kitu iš tėvų, trečiosios šalies piliečiu, laipsnį ir grėsmę, kurią išsiskyrimas su
pastaruoju sukeltų vaiko pusiausvyrai.
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2. SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybei narei nedraudžiama trečiosios
šalies piliečio, vieno iš nepilnamečio vaiko, šios valstybės narės piliečio, tėvų, kuris kasdien faktiškai rūpinasi
šiuo vaiku, teisės gyventi savo teritorijoje susieti su šio trečiosios šalies piliečio pareiga pateikti informaciją,
įrodančią, kad dėl sprendimo, kuriuo vienam iš tėvų, trečiosios šalies piliečiui, atsisakoma suteikti teisę
gyventi šalyje, vaikas negalėtų veiksmingai pasinaudoti pagrindinėmis Sąjungos piliečio statuso teikiamomis
teisėmis ir būtų priverstas apskritai išvykti iš Sąjungos teritorijos. Tačiau atitinkamos valstybės narės
kompetentingos institucijos, remdamosi trečiosios šalies piliečio pateikta informacija, turi atlikti reikalingus
tyrimus, kad atsižvelgdamos į visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes galėtų įvertinti, ar sprendimas atsisakyti
suteikti tokią teisę turės tokių pasekmių.
Prieiga internete
2017 m. liepos 26 d. prejudicinis sprendimas byloje C-225/16
Mossa Ouhrami
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir
tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98) 11 straipsnio 2 dalies išaiškinimo (1 punktas).
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Alžyre gimusiam Mossa Ouhrami, kuris yra šios trečiosios šalies
pilietis, iškeltą baudžiamąją bylą, nes jis gyveno Nyderlanduose 2011 ir 2012 m., nors žinojo, kad paskelbtas
nepageidaujamu užsieniečiu pagal 2002 m. priimtą sprendimą (2 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmuoju klausimu iš esmės siekė sužinoti, ar
Direktyvos 2008/115 11 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad šioje nuostatoje numatytas draudimo
atvykti laikotarpis, kuris iš principo neviršija penkerių metų, turi būti skaičiuojamas nuo šio draudimo atvykti
priėmimo datos arba nuo datos, kai suinteresuotasis asmuo faktiškai išvyko iš valstybių narių teritorijos,
arba nuo bet kokios kitos datos. Šis klausimas kilo nagrinėjant pagrindinę bylą dėl sprendimo, kuris buvo
priimtas prieš pasibaigiant Direktyvos 2008/115 perkėlimo terminui ir kuriuo M. Ouhrami buvo paskelbtas
nepageidaujamu, nes dėl šio sprendimo suinteresuotajam atsirado pareiga, pirma, išvykti iš Nyderlandų ir,
antra, nebūti šioje valstybėje narėje dešimt metų iš eilės. Neginčijama, kad priėmus minėtą sprendimą
M. Ouhrami niekada neišvyko iš Nyderlandų ir kad pasibaigus šiam perkėlimo terminui jis buvo nuteistas
pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose laisvės atėmimo bausme už to paties sprendimo nevykdymą
(33–34 punktai).
Dėl momento, nuo kurio turi būti skaičiuojama draudimo atvykti trukmė
Teisingumo Teismas nurodė, kad Direktyva 2008/115 taikoma sprendimų uždrausti atvykti, priimtų
pagal nacionalines nuostatas, galiojusias iki šios direktyvos taikymo atitinkamoje valstybėje narėje pradžios,
pasekmėms, kurių atsiranda po šios datos. Nors šioje direktyvoje nėra jokios nuostatos, kurioje numatoma
pereinamojo laikotarpio tvarka sprendimams uždrausti atvykti, priimtiems prieš tai, kai ji buvo taikoma, iš
suformuotos jurisprudencijos matyti, kad, išskyrus išimtį, nauja taisyklė iš karto taikoma būsimoms
situacijos, atsiradusios galiojant senoms taisyklėms, pasekmėms. Iš to matyti, kad Direktyvos 2008/115
nuostatos taikomos sprendimui uždrausti atvykti, kuris nagrinėjamas pagrindinėje byloje (35–36 punktai).
Pagal Direktyvos 2008/115 11 straipsnio 2 dalį draudimo atvykti trukmė nustatoma kiekvienu atveju
tinkamai atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju susijusias aplinkybes ir iš esmės neviršija penkerių metų. Ji
vis dėlto gali viršyti penkerius metus, jei trečiosios šalies pilietis kelia rimtą grėsmę viešajai tvarkai,
valstybės ar nacionaliniam saugumui. Nors Direktyvoje 2008/115 aiškiai nenustatyta momento, nuo kurio
turi būti skaičiuojama draudimo atvykti trukmė, iš jo tikslo ir, kalbant bendriau, iš šios direktyvos tikslo, kurį
sudaro bendrų normų ir procedūrų nustatymas siekiant užtikrinti veiksmingą neteisėtai esančių trečiųjų
šalių piliečių grąžinimą laikantis jų pagrindinių teisių, ir to, kad nėra nuorodos į nacionalinę teisę, matyti,
kad šio momento nustatymas neturi būti paliktas kiekvienos valstybės narės diskrecijai (37, 40 punktai).
Direktyvos 2008/115 11 straipsnio tikslui ir bendram šia direktyva siekiamam tikslui būtų pakenkta,
jeigu piliečio atsisakymas vykdyti pareigą grįžti ir bendradarbiauti per išsiuntimo procedūrą jam leistų
visiškai arba iš dalies išvengti draudimo atvykti teisinių pasekmių, ir taip būtų, jeigu tokio draudimo atvykti
laikotarpis galėtų prasidėti ir pasibaigti vykstant šiai procedūrai. Iš Direktyvos 2008/115 teksto, sistemos ir
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tikslo matyti, kad draudimo atvykti laikotarpis prasideda tik nuo datos, kurią suinteresuotasis asmuo
faktiškai išvyksta iš valstybių narių teritorijos (52–53 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai
esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 11 straipsnio 2 dalis turi būti
aiškinama taip, kad šioje nuostatoje numatytas draudimo atvykti laikotarpis, kuris iš principo neviršija
penkerių metų, turi būti skaičiuojamas nuo datos, kai suinteresuotasis asmuo faktiškai išvyko iš valstybių
narių teritorijos.
Prieiga internete
2017 m. gegužės 4 d. prejudicinis sprendimas byloje C-17/16
Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL prieš Administration des douanes et droits indirects
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės
3 straipsnio 1 dalies ir 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006,
nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų
kodeksas), 4 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.
Prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti,
ar Reglamento Nr. 1889/2005 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad šioje nuostatoje numatyta pareiga
deklaruoti taikoma valstybės narės oro uosto tarptautinio tranzito zonoje tokiomis aplinkybėmis, kaip
nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kai fizinis asmuo atvyko į šią zoną išlipęs iš trečiosios valstybės orlaivio ir
pasilieka joje iki įlaipinimo į kitą orlaivį, skrisiantį į kitą trečiąją valstybę (18 punktas).
Dėl pareigos deklaruoti grynuosius pinigus, kurių suma yra 10 000 eurų ar daugiau, taikymo
valstybės narės oro uosto tarptautinio tranzito zonoje
Teisingumo Teismas nurodė, kad Sąjungos teritorija atitinka ESS 52 straipsnyje ir SESV
355 straipsnyje, kuriuose apibrėžiama Sutarčių teritorinė taikymo sritis, nurodytą geografinę erdvę.
Valstybių narių oro uostai yra šios geografinės erdvės ir kartu Sąjungos teritorijos dalis. Ne tik Reglamento
Nr. 1889/2005 nuostatomis leidžiama jo 3 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą deklaruoti taikyti šių oro
uostų tarptautinio tranzito zonose, pagal ESS 52 straipsnį ir SESV 355 straipsnį šios zonos nepašalinamos iš
Sutarčių teritorinės taikymo srities ir jose nenumatyta išimtis dėl šių zonų. Iš to matyti, kad kai fizinis asmuo
iš vietos, kuri nėra ESS 52 straipsnyje ir SESV 355 straipsnyje nurodytos geografinės erdvės dalis, vyksta į
vietą, kuri yra šios dalis, jis atvyksta į Sąjungą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1889/2005
3 straipsnio 1 dalį. Taip yra tuo atveju, kai asmuo, kuris, kaip O. El Dakkak, išlipa iš atvykusio iš trečiosios
šalies orlaivio valstybės narės teritorijoje esančiame oro uoste ir lieka šio oro uosto tarptautinio tranzito
zonoje iki įlaipinimo į kitą orlaivį skristi į kitą trečiąją šalį (22–27 punktai).
Valstybių narių oro uostų tarptautinio tranzito zonos neturi būti pašalinamos iš Reglamento
Nr. 1889/2005 3 straipsnio 1 dalies taikymo srities, todėl jeigu fizinis asmuo, kuris išlipa iš orlaivio, atvykusio
iš trečiosios šalies, valstybės narės teritorijoje esančiame oro uoste ir lieka šio oro uosto tarptautinio
tranzito zonoje iki įlaipinimo į kitą orlaivį skristi į kitą trečiąją šalį, turi grynųjų pinigų, kurių suma yra
10 000 eurų ar daugiau, atvykdamas į Sąjungą jis turi pareigą deklaruoti, numatytą Reglamento
Nr. 1889/2005 3 straipsnio 1 dalyje. Šiuo atveju valstybės narės turi imtis priemonių, kurios leistų
suinteresuotiesiems asmenims įvykdyti šią pareigą tokiomis sąlygomis, kuriomis būtų užtikrinamas visiškas
šių asmenų teisinis saugumas (41–42 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų
pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškintina taip, kad šioje
nuostatoje numatyta pareiga deklaruoti taikoma valstybės narės oro uosto tarptautinio tranzito zonoje.
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Prieiga internete
SOCIALINĖ POLITIKA
2017 m. liepos 13 d. prejudicinis sprendimas byloje C-89/16
Radosław Szoja prieš Sociálna poisťovňa
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1;
2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba, 5 sk., 5 t., p. 72), iš dalies pakeisto 2012 m. gegužės 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 465/2012 (OL L 149, 2012, p. 4) (toliau – Pagrindinis
reglamentas), 13 straipsnio 3 dalies ir 72 straipsnio, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009,
p. 1), iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 465/2012 (toliau – Įgyvendinimo reglamentas), 14 ir 16 straipsnių ir
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 34 straipsnio 1 ir 2 dalių išaiškinimo. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant Radosław Szoja, Lenkijos piliečio, kuris savarankiškai dirba Lenkijos
Respublikos teritorijoje ir pagal darbo sutartį Slovakijos Respublikos teritorijoje, ir Sociálna poisťovňa
(Socialinio draudimo įstaiga, Slovakija; toliau – Slovakijos socialinio draudimo įstaiga) ginčą dėl to, kad jam
netaikyta Slovakijos sveikatos, pensijos ir nedarbo draudimų sistema (1–2 punktai).
R. Szoja yra Lenkijos pilietis, kuris dirba pagal darbo sutartį Lenkijoje ir savarankiškai Slovakijoje, kur
jis nuo 2013 m. vasario 1 d. įrašytas į nacionalinį apdraustųjų asmenų registrą (18 punktas). Dėl to, jog
ieškovas pagrindinėje byloje gyvena Lenkijoje, kur taip pat dirba, Lenkijos socialinio draudimo įstaiga
nusprendė, kad jam nuo 2012 m. liepos 1 d. taikomi Lenkijos socialinio draudimo teisės aktai pagal
Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį, siejamą su Įgyvendinimo reglamento 14 straipsnio 5 dalies
b punktu, tokį sprendimą motyvuojant tuo, kad R. Szoja Slovakijos teritorijoje vykdoma veikla yra nedidelės
apimties (19–20 punktas). Lenkijos įstaiga 2013 m. balandžio 22 d. pagal Įgyvendinimo reglamento
16 straipsnio 3 dalį informavo Slovakijos socialinio draudimo įstaigą, kad R. Szoja nuo 2013 m. vasario 1 d.
taikomi Lenkijos teisės aktai. Slovakijos socialinio draudimo įstaiga neginčijo šio laikino sprendimo dėl
taikytinos teisės, todėl šis nustatymas tapo galutinis pagal Įgyvendinimo reglamento 16 straipsnio 3 dalį
(21–22 punktai). Tuo remdamasi Slovakijos įstaiga nusprendė, kad R. Szoja nuo 2013 m. vasario 1 d.
nedraudžiamas Slovakijos darbdavio privalomuoju sveikatos, pensijų draudimu ir nedarbo draudimu. Šį
sprendimą patvirtino Slovakijos socialinio draudimo įstaigos skundų tarnyba, kurios sprendimą R. Szoja
apskundė teismui (23–25 punktai).
Šiomis aplinkybėmis pagrindinę bylą nagrinėjantis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir
pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus (29 punktas).
Dėl asmeniui, kuris įprastai pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirba skirtingose valstybėse narėse,
taikytinų nacionalinių teisės aktų
Teisingumo Teismas nurodė, jog pirmąjį klausimą reikia suprasti kaip pateiktą siekiant sužinoti, ar
Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad, siekiant nustatyti asmeniui, kaip
antai ieškovui pagrindinėje byloje, kuris įprastai pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirba skirtingose
valstybėse narėse, pagal šią nuostatą taikytinus nacionalinės teisės aktus, reikia atsižvelgti į Įgyvendinimo
reglamento 14 straipsnio 5b dalyje ir 16 straipsnyje nustatytus reikalavimus (33 punktas).
Teismas nurodė, jog iš Pagrindinio reglamento 1 ir 45 konstatuojamųjų dalių matyti, kad jo tikslas –
suderinti valstybių narių nacionalines socialinės apsaugos sistemas, siekiant užtikrinti veiksmingą asmenų
judėjimą, ir taip prisidėti prie Sąjungoje judančių asmenų gyvenimo ir darbo sąlygų lygio pagerinimo
(34 punktas). Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas vienos taikytinos teisės principas,
pagal kurį asmenims, kuriems skirtas šis reglamentas, taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai. Šiuo
principu siekiama išvengti kelių valstybių narių teisės aktų taikymo vienu metu ir panaikinti nevienodą
vertinimą, kuris yra Sąjungoje judantiems asmenims taikomų teisės aktų dalinio ar visiško sutapimo
pasekmė (šiuo klausimu žr. 2006 m. kovo 9 d. sprendimo Piatkowski, C-493/04, EU:C:2006:167, 21 punktą)
(35 punktas). Remiantis pirmąja prielaida, pateikta Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje siekiant
nustatyti asmeniui, kuris įprastai pagal darbo sutartį dirba vienos valstybės narės teritorijoje ir savarankiškai
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dirba kitos valstybės narės teritorijoje, taikomus teisės aktus, šiam asmeniui taikomi valstybės, kurioje jis
dirba pagal darbo sutartį, teisės aktai. Vadinasi, situacijoje, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai
nustatyta, kad R. Szoja vienu metu pagal darbo sutartį dirba Slovakijoje ir savarankiškai Lenkijoje, jis turi
būti laikomas patenkančiu į šios pirmosios prielaidos, numatytos Pagrindinio reglamento 13 straipsnio
3 dalyje, taikymo sritį (36–37 punktai). Taip yra todėl, kad Įgyvendinimo reglamento, kurio tikslas yra
nustatyti Pagrindinio reglamento taikymo taisykles, 14 straipsnio 5b dalyje numatyta, kad, nustatant
taikytinus teisės aktus pagal Pagrindinio reglamento 13 straipsnį, neatsižvelgiama į nedidelės apimties
veiklą (38 punktas). Pagal Lenkijos socialinio draudimo įstaigos sprendimą R. Szoja Slovakijos teritorijoje
vykdoma veikla yra nedidelės apimties ir taikytinų teisės aktų nustatymas tapo galutinis atsižvelgiant į
Įgyvendinimo reglamento 16 straipsnio 3 dalį (39 punktas). Todėl tokiam asmeniui kaip R. Szoja, kuris pagal
darbo sutartį ir savarankiškai dirba skirtingose valstybėse narėse, taikytinus teisės aktus pagal Pagrindinio
reglamento 13 straipsnio 3 dalį reikia nustatyti atsižvelgiant į Įgyvendinimo reglamento 14 straipsnio
5b punktą, kuris netaikomas nedidelės apimties veiklai (40 punktas).
Be to, Teismas priminė, kad, kaip matyti iš Įgyvendinimo reglamento 14 straipsnio 5b punkto, šio
reglamento 16 straipsnis taikomas visiems atvejams, numatytiems šiame 14 straipsnyje. Todėl tokiu atveju,
koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, taip pat reikia atsižvelgti į minėto reglamento 16 straipsnį, kuriame
nustatyta tvarka, kurios turi būti laikomasi nustatant taikytinus teisės aktus pagal Pagrindinio reglamento
13 straipsnį (41 punktas). Teismas priminė, kad Pagrindiniame reglamente numatytos kolizinės normos yra
privalomos valstybėms narėms ir negali būti leidžiama, kad į šių normų taikymo sritį patenkantys socialiniu
draudimu apdrausti asmenys galėtų neutralizuoti jų poveikį, turėdami galimybę išvengti jų taikymo (šiuo
klausimu žr. 2010 m. spalio 14 d. sprendimo van Delft ir kt., C-345/09, EU:C:2010:610, 52 punktą)
(42 punktas).
Teismas įvertino, jog į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Pagrindinio reglamento 13 straipsnio
3 dalis turi būti aiškinama taip, kad siekiant nustatyti asmeniui, kaip antai ieškovui pagrindinėje byloje, kuris
įprastai pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirba skirtingose valstybėse narėse, pagal šią nuostatą taikytinus
teisės aktus, reikia atsižvelgti į Įgyvendinimo reglamento 14 straipsnio 5b dalyje ir 16 straipsnyje nustatytus
reikalavimus (44 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaug
byloje, kuris įprastai pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirba skirtingose valstybėse narėse, pagal šią
nuostatą taikytinus nacionalinės teisės aktus, reikia atsižvelgti į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, iš
dalies pakeisto Reglamentu Nr. 465/2012, 14 straipsnio 5b dalyje ir 16 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
Prieiga internete
APMOKESTINIMAS
2017 m. liepos 13 d. prejudicinis sprendimas byloje C-151/16
UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos
2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (toliau –
ir Direktyva), 14 straipsnio 1 dalies c punkto2 išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant UAB „Vakarų

2

„Be Direktyvoje 92/12/EEB [1992 m. vasario 25 d. Europos Tarybos direktyva dėl bendros tvarkos, susijusios su
akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (OL L 76, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis
leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 179)] pateiktų bendrųjų nuostatų, atleidžiančių nuo mokesčio apmokestinamus
produktus, ir, nepažeisdamos kitų Bendrijos nuostatų, valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos
užtikrinti teisingą tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui [bet kokiam
sukčiavimui mokesčių srityje, mokesčių vengimui arba piktnaudžiavimui], atleidžia nuo apmokestinimo šiuos
11 / 28

Teismų praktikos departamentas

2017 05 01–2017 08 31

Baltijos laivų statykla“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ginčą dėl sprendimo atsisakyti grąžinti akcizą (1–2 punktai).
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ Estijos įmonės užsakymu
pastatė kroviniams gabenti skirtą jūrinį laivą. Įmonė įsigijo 80 600 litrų degalų, supylė juos tiesiai į laivo, dėl
kurio kilo ginčas, kuro bakus ir sumokėjo už juos akcizą. Dalis šių degalų buvo sunaudota laivo bandymams
prieš pristatant jį užsakovui. Priėmimo–perdavimo protokolu UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ perdavė
užsakovui nuosavybės teisę, visas teises ir interesus į laivą, dėl kurio kilo ginčas, taip pat jame buvusią
įrangą ir atsargas, įskaitant 73 030 litrų per iki pristatymo atliktus laivo bandymus nesunaudotų degalų.
Gavęs šį laivą, užsakovas organizavo jo plaukimą be krovinio iš Klaipėdos uosto į Štralzundo uostą
(Vokietija). Ten į laivą buvo pakrautas jo pirmasis komercinis krovinys, kurį laivas už atlygį nugabeno į
Santanderio uostą (Ispanija) (12–15 punktai).
UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą grąžinti akcizą,
sumokėtą už į minėto laivo kuro bakus supiltus degalus, kuriuos užsakovas išgabeno iš Lietuvos teritorijos.
Tačiau mokesčių administratorius atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, nurodęs, kad patiekdama nurodytus
degalus užsakovui UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ nesurašė nacionalinėje teisėje numatytos formos ir
turinio apskaitos dokumentų ir neturėjo nustatyta tvarka išduotos licencijos vykdyti degalų tiekimą laivams
(16 ir 17 punktai).
Ginčui dėl tokio mokesčių administratoriaus sprendimo pasiekus Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą prašydamas išaiškinti, ar
Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje
numatytas atleidimas nuo mokesčio taikomas degalams, panaudotiems nuplukdyti laivui be krovinio iš
vienos (šiuo atveju laivo statybos vietos) valstybės narės uosto į kitos valstybės narės uostą, kad ten į laivą
būtų pakrautos prekės, kurias paskui reikia nugabenti į trečios valstybės narės uostą (22 punktas).
Dėl navigacijoje naudojamų degalų atleidimo nuo akcizo, kai laivas plaukia neatlygintinai, bet šis
plaukimas yra būtina sąlyga vėlesniam komerciniam plaukimui
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia nurodė, kad iš Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1
dalies c punkto formuluotės matyti, jog šioje nuostatoje numatytam atleidimui nuo mokesčio keliama
sąlyga, kad energetikos produktai būtų naudojami kaip degalai navigacijai Sąjungos vandenyse (25 punktas).
Dėl šioje nuostatoje numatytos sąvokos „navigacija“ ši Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad šioje
nuostatoje numatytas atleidimas nuo mokesčio taikomas bet kokiai komercinės navigacijos operacijai,
neatsižvelgiant į šios navigacijos tikslą (26 punktas). Todėl, taikant nurodytą atleidimą nuo mokesčio, laivo
vykdomos kelionės Sąjungos vandenyse tikslas nėra svarbus, kai kalbama apie navigaciją, apimančią už
užmokestį teikiamą paslaugą (27 punktas), t. y. pagal minėtą sąvoką „navigacija“ reikalaujama, kad
paslaugų už atlygį teikimas būtų neatsiejamas nuo laivo judėjimo (28 punktas). Atitinkamai, navigacijos
operacijų, tiesiogiai neskirtų teikti paslaugoms už atlygį, negalima prilyginti laivo naudojimui komerciniais
tikslais, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą ir ją taikant, todėl joms netaikomas minėtas atleidimas nuo
mokesčio (30 punktas).
Dėl pagrindinės bylos, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad laivo plaukimas iš Klaipėdos uosto į
Štralzundo uostą buvo pirmas būtinas ir neišvengiamas navigacijos komerciniais tikslais etapas, nes
vienintelis šio plaukimo tikslas buvo pakrauti prekes į laivą pastarajame uoste, kad vėliau jos būtų
nugabentos į Santanderio uostą, ir kad be nurodyto plaukimo šios prekių gabenimo paslaugos nebūtų
įmanoma suteikti (35 punktas). Todėl buvo konstatuota, kad aptariamą plaukimą reikia laikyti navigacijos
operacija, tiesiogiai skirta paslaugoms už atlygį teikti, nagrinėjamu atveju – prekėms gabenti, todėl degalai,
sunaudoti tam, kad laivas galėtų įvykdyti šį plaukimą, buvo panaudoti „navigacijai“, kaip tai suprantama
pagal Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktą (36 punktas).

produktus: <...> energetikos produktus, tiekiamus kaip laivų degalai navigacijos Bendrijos vandenyse tikslais (įskaitant
žvejybą), išskyrus privačius pramoginius laivus, ir laive gaminamą elektros energiją“.
12 / 28

Teismų praktikos departamentas

2017 05 01–2017 08 31

Dėl atsisakymo atleisti laivų navigacijai naudojamus degalus nuo akcizo dėl to, kad šių degalų
tiekėjas neturėjo licencijos jų tiekti bei neišrašė pagal nacionalinę teisę reikalaujamų dokumentų
Nacionalinis teismas taip pat siekė sužinoti, ar Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi
būti aiškinamas kaip draudžiantis valstybės narės teisės aktą, pagal kurį neleidžiama pasinaudoti šioje
nuostatoje numatytu atleidimu nuo mokesčio tuo pagrindu, kad energetikos produktai į laivą patiekti
nesilaikant šiame akte numatytų formalių reikalavimų, nors šis tiekimas tenkina visas aptariamoje
nuostatoje numatytas atleidimo taikymo sąlygas (41 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ir Direktyvos 2003/96 struktūra, ir jos tikslas yra
grindžiami principu, jog energetikos produktai apmokestinami pagal faktinį jų panaudojimą (42 punktas).
Atleidimo nuo mokesčio pareigos besąlyginio pobūdžio niekaip negali paneigti diskrecija, valstybėms
narėms suteikiama pagal įvadinę frazę, vartojamą minėto 14 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią valstybės narės
atleidžia nuo mokesčio „savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir aiškų tokių
išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui mokesčių srityje, mokesčių vengimui arba
piktnaudžiavimui“ (44 punktas). Be to, Teisingumo Teismas taip pat nusprendė, kad naudodamosi
įgaliojimais nustatyti atleidimo nuo mokesčio, numatyto Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalyje, sąlygas
valstybės narės turi laikytis Sąjungos teisinės sistemos dalimi esančių bendrųjų teisės principų, tarp kurių
yra, be kita ko, proporcingumo principas (45 punktas).
Taigi, nacionalinių institucijų atsisakymas atleisti nuo akcizo energetikos produktus tik dėl to, kad
neįvykdytos tam tikros sąlygos, kurių šiam atleidimui taikyti reikia laikytis pagal nacionalinę teisę,
netikrinant, remiantis pateiktais įrodymais, ar esminiai reikalavimai naudoti šiuos energetikos produktus
tikslais, suteikiančiais teisę į atleidimą nuo mokesčio, yra įvykdyti, viršija tai, kas būtina užtikrinti šio
atleidimo nuo mokesčio teisingą ir aiškų taikymą ir užkirsti kelią sukčiavimui mokesčių srityje, mokesčių
vengimui arba piktnaudžiavimui (46 punktas). Taigi nacionalinės teisės aktas, kaip antai nagrinėjamas
pagrindinėje byloje, pagal kurį Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punkte numatyto atleidimo nuo
mokesčio taikymas susietas su sąlyga, kad suinteresuotasis degalų tiekėjas turėtų licenciją, suteikiančią jam
teisę tiekti degalus laivams, ir laikytųsi tam tikrų formalumų, prieštarauja šios direktyvos bendrai struktūrai
ir tikslui, nes pagal jį teisė į šį atleidimą susieta su reikalavimu laikytis formalių sąlygų, nesusijusių su
atitinkamų energetinių produktų faktiniu panaudojimu (47 punktas). Taip pat šios sąlygos visai nebūtinos
užtikrinant šio atleidimo nuo mokesčio teisingą ir aiškų taikymą ir užkertant kelią sukčiavimui mokesčių
srityje, mokesčių vengimui arba piktnaudžiavimui (48 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
1. Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje
numatytas atleidimas nuo mokesčio taikomas degalams, panaudotiems nuplukdyti laivui be krovinio iš
vienos (šiuo atveju laivo statybos vietos) valstybės narės uosto į kitos valstybės narės uostą, kad ten į laivą
būtų pakrautos prekės, kurias paskui reikia nugabenti į trečios valstybės narės uostą.
2. Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip draudžiantis valstybės
narės teisės aktą, kaip antai nagrinėjamą pagrindinėje byloje, pagal kurį neleidžiama pasinaudoti šioje
nuostatoje numatytu atleidimu nuo mokesčio tuo pagrindu, kad energetikos produktai į laivą patiekti
nesilaikant šiame akte numatytų formalių reikalavimų, nors šis tiekimas tenkina visas aptariamoje
nuostatoje numatytas atleidimo taikymo sąlygas.
Prieiga internete
2017 m. gegužės 16 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-682/15
Berlioz Investment Fund SA prieš Directeur de l’administration des contributions directes
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvos
2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios Direktyvą
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77/799/EEB (toliau – ir Direktyva 2011/16) 1 straipsnio 1 dalies3 ir 5 straipsnio4 bei Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 47 straipsnio5 išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas
nagrinėjant Berlioz Investment Fund SA (toliau – Berlioz) ir mokesčių administratoriaus ginčą dėl piniginės
sankcijos, kurią bendrovei Berlioz ši institucija skyrė už atsisakymą suteikti informaciją atsakant į prašymą,
gautą keičiantis informacija su Prancūzijos mokesčių administracija (1 ir 2 punktai).
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad Berlioz yra pagal Liuksemburgo teisę įsteigta akcinė bendrovė; ji
gavo dividendų, kuriuos išmokėjo jos dukterinė bendrovė, pagal Prancūzijos teisę įsteigta paprastoji akcinė
bendrovė Cofima, ir kurie nebuvo apmokestinti prie šaltinio. Atlikdama tyrimą, ar neapmokestinimas,
kuriuo pasinaudojo Confima, atitiko Prancūzijos teisėje nustatytas sąlygas, Prancūzijos mokesčių
administracija kreipėsi į Liuksemburgo mokesčių administraciją, prašydama pateikti informacijos apie
Berlioz, be kita ko, pagal Direktyvą 2011/16. Gavęs šį prašymą Liuksemburgo mokesčių administratorius
priėmė sprendimą, kuriame nurodė, kad Prancūzijos mokesčių administracija tikrina Cofima mokesčių
situaciją ir kad jai reikia informacijos, kad galėtų priimti sprendimą dėl bendrovės Cofima bendrovei Berlioz
išmokėtų dividendų apmokestinimo prie pajamų šaltinio. Remdamasis nacionaline teise šiame sprendime jis
įpareigojo Berlioz pateikti jam tam tikrą informaciją. Berlioz įvykdė beveik visus sprendime dėl įpareigojimo
išdėstytus prašymus, tačiau nepateikė savo asocijuotų narių vardų, pavardžių ir adresų, kiekvieno iš jų
turimo kapitalo dydžio ir procentinės jo dalies, nes, šios bendrovės vertinimu, ši informacija nebuvo, kaip
galima numatyti, reikalinga, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2011/16, kad Prancūzijos mokesčių
administracija, atlikdama patikrinimą, galėtų įvertinti, ar jos dukterinės bendrovės sumokėti dividendai
turėjo būti apmokestinti prie pajamų šaltinio. Dėl atsisakymo pateikti šią informaciją Liuksemburgo
mokesčių administratorius skyrė Berlioz 250 000 EUR administracinę baudą (21–28 punktai).
Ginčui dėl tokio mokesčių administratoriaus sprendimo pasiekus apeliacinės instancijos teismą, šis
nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu, be kita ko, išaiškinti, ar
Direktyvos 2011/16 1 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnį reikia aiškinti taip: informacijos, kurios viena iš kitos
prašo valstybės narės, „numatomas reikalingumas“ yra sąlyga, kurią prašymas suteikti informaciją turi
atitikti, kad valstybei narei, į kurią kreipiamasi, kiltų pareiga dėl jo imtis veiksmų, ir sykiu tai yra asmeniui
skirto šios valstybės narės sprendimo dėl įpareigojimo teisėtumo sąlyga (60 punktas).
Dėl „numatomo reikalingumo“, kaip privalomos sąlygos prašymui suteikti informaciją, pateiktam
įgyvendinant valstybių narių bendradarbiavimą apmokestinimo srityje
Pagal Direktyvos 2011/16 1 straipsnio 1 dalį, susijusią su šios direktyvos tikslu, valstybės narės
bendradarbiauja viena su kita siekdamos keistis informacija, kuri, „kaip galima numatyti, gali būti
reikalinga“ besikreipiančiajai administracijai, atsižvelgiant į jos valstybės narės mokesčių teisės nuostatas
(61 punktas). Šio Europos Sąjungos teisės akto 5 straipsnyje pateikiama nuoroda į šią informaciją,
numatant, kad besikreipiančiosios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, pateikia
besikreipiančiajai institucijai visą 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, kurią ji turi arba kurią ji gauna
atlikusi administracinius tyrimus. Taigi, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, šiame 5 straipsnyje nustatoma
institucijos, į kurią kreipiamasi, prievolė (62 punktas).
Vertindama šias nuostatas, Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, jog iš šių nuostatų
formuluotės matyti, kad žodžiai „kaip galima numatyti, gali būti reikalinga“ apibūdina savybę, kurią turi
turėti prašoma informacija. Direktyvos 2011/16 5 straipsnyje numatyta institucijos, į kurią kreipiamasi,
prievolė bendradarbiauti su besikreipiančiąja institucija neapima šios savybės neturinčios informacijos

3

„Šia direktyva nustatomos taisyklės ir tvarka, kuriomis vadovaudamosi valstybės narės bendradarbiauja viena su kita
siekdamos keistis informacija, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga administruojant valstybių narių
nacionalinius įstatymus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą.“
4
„Besikreipiančiosios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, pateikia besikreipiančiajai institucijai visą
1 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, kurią ji turi arba kurią ji gauna atlikusi administracinius tyrimus.“
5
„Kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės, garantuojamos Sąjungos teisės, yra pažeistos, turi teisę į veiksmingą jų
gynybą teisme šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
Kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą
įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Kiekvienas asmuo turi turėti galimybę gauti teisinę pagalbą, būti
ginamas ir atstovaujamas. <…>“.
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suteikimo (63 punktas); prašomos informacijos „numatomas reikalingumas“ yra sąlyga, kurią turi tenkinti
dėl jos pateikiamas prašymas (64 punktas).
Dėl to, kas ir kaip įvertina, ar prašoma informacija turi šią savybę, ir ar asmuo, iš kurio institucija, į
kurią kreipiamasi, siekia gauti besikreipiančiosios institucijos prašomą informaciją, gali remtis šios savybės
nebuvimu, Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į Direktyvos 2011/16 9 konstatuojamosios dalies tekstą,
kuriame „numatomo reikalingumo“ standartu siekiama numatyti, kad būtų kuo plačiau keičiamasi
informacija mokesčių klausimais, ir paaiškinti, kad valstybės narės negali laisvai vykdyti „atsitiktinės
paieškos“ arba prašyti informacijos, kuri greičiausiai nėra susijusi su atitinkamo mokesčių mokėtojo
mokesčių reikalais (65 ir 66 punktai). Numatomo reikalingumo sąvokos tikslas – sudaryti sąlygas
besikreipiančiajai institucijai gauti visą informaciją, kurios, jos manymu, jai reikia tyrimui atlikti; vis dėlto jai
neleidžiama akivaizdžiai peržengti šio tyrimo ribų ar pernelyg apsunkinti institucijos, į kurią kreipiasi (68
punktas). Svarbu, kad vykdydama tyrimą besikreipiančioji institucija galėtų apibrėžti informaciją, kurią,
atsižvelgdama į savo nacionalinę teisę, mano esant reikalingą, kad pagal Direktyvos 2011/16 1
konstatuojamąją dalį galėtų tinkamai apskaičiuoti mokėtinus mokesčius (69 punktas). Taigi būtent ši
tyrimui, dėl kurio pateiktas prašymas suteikti informaciją, vadovaujanti institucija turi pagal bylos
aplinkybes įvertinti šiam tyrimui prašomos informacijos numatomą reikalingumą, atsižvelgdama į
procedūros eigą ir, kaip nurodyta Direktyvos 2011/16 17 straipsnio 1 dalyje, išnaudojusi įprastinius
informacijos šaltinius, kuriais galėjo pasinaudoti (70 punktas).
Kita vertus, Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad, nors besikreipiančioji institucija šiuo
klausimu turi diskreciją, vis dėlto ji negali prašyti informacijos, kurios nagrinėjamam tyrimui visai nereikia
(71 punktas). Tokiu atveju, kai institucija, į kurią kreiptasi, vis dėlto prireikus priima asmeniui skirtą
sprendimą dėl įpareigojimo, kad iš jo gautų prašomą informaciją, jam turi būti pripažinta teisė kreiptis į
teismą dėl minėto prašymo suteikti informaciją neatitikties Direktyvos 2011/16 5 straipsniui ir tuo prašymu
grindžiamo sprendimo dėl įpareigojimo neteisėtumo (73 punktas).
Dėl nacionalinių kompetentingų (mokesčių) institucijų atliekamo vertinimo, ar pateiktas prašymas
atitinka „numatomo reikalingumo“ sąlygą
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas taip pat teiravosi, ar Chartijos
47 straipsnį reikia aiškinti taip: kai asmuo pateikia skundą dėl institucijos, į kurią kreipiamasi, skirtos
sankcijos už tai, kad jis neįvykdė sprendimo dėl įpareigojimo, kurį ji priėmė gavusi Direktyva 2011/16
grindžiamą besikreipiančiosios institucijos prašymą suteikti informaciją, nacionalinis teismas turi neribotą
kompetenciją patikrinti šio sprendimo dėl įpareigojimo teisėtumą. Be to, jis klausia, ar Direktyvos 2011/16 1
straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnį bei Chartijos 47 straipsnį reikia aiškinti taip: šiomis nuostatomis draudžiama
institucijos, į kurią kreipiamasi, atliekamą besikreipiančiosios institucijos prašymo suteikti informaciją
teisėtumo patikrinimą susiaurinti iki atitikties formaliems reikalavimams kontrolės; pagal jas nagrinėdamas
tokį skundą nacionalinis teismas privalo patikrinti, ar prašoma informacija atitinka numatomo reikalingumo
sąlygą, atsižvelgdamas į visus šios informacijos aspektus, taip pat ir pagal Direktyvos 2011/16 17 straipsnį
(75 punktas).
Šiais klausimais Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad pirma, besikreipiančioji institucija
naudojasi diskrecija, vertindama iš institucijos, į kurią kreipiamasi, prašomos informacijos numatomą
reikalingumą, todėl pastaroji gali atlikti tik siauros apimties patikrinimą (76 punktas). Atsižvelgiant į
Direktyva 2011/16 nustatytą mokesčių institucijų bendradarbiavimo mechanizmą, kuris, kaip matyti iš
Direktyvos 2011/16 2, 6 ir 8 konstatuojamųjų dalių, grindžiamas taisyklėmis, skirtomis valstybių narių
tarpusavio pasitikėjimui sukurti, kad būtų galima veiksmingai ir sparčiai bendradarbiauti, institucija, į kurią
kreipiamasi, iš principo turi pasitikėti besikreipiančiąja institucija ir daryti prielaidą, kad gautas prašymas
suteikti informaciją atitinka besikreipiančiosios institucijos nacionalinę teisę ir yra būtinas jos tyrimo
poreikiams tenkinti. Institucija, į kurią kreipiamasi, apskritai neturi išsamių žinių apie besikreipiančiojoje
valstybėje susiklosčiusias faktines ir teisines aplinkybes ir negalima reikalauti, kad ji tokių žinių turėtų.
Institucija, į kurią kreipiamasi, negali savo pačios vertinimu dėl prašomos informacijos galimo naudingumo
pakeisti besikreipiančiosios institucijos vertinimo (77 punktas). Institucija, į kurią kreipiamasi, vis dėlto turi
patikrinti, ar prašoma informacija nėra visiškai nereikalinga besikreipiančiosios institucijos vykdomam
tyrimui (78 punktas). Šiuo klausimu, kaip matyti iš Direktyvos 2011/16 9 konstatuojamosios dalies, reikia
remtis jos 20 straipsnio 2 dalimi, kurioje minimi šiam patikrinimui svarbūs elementai. Jie apima, pirma, tokią
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informaciją, kurią turi pateikti besikreipiančioji institucija, kaip asmens, dėl kurio atliekamas tyrimas ar
patikrinimas, tapatybė ir mokesčių tikslas, dėl kurio prašoma informacijos, ir, antra, prireikus bet kurio
asmens, kuris, manoma, turi prašomos informacijos, kontaktinius duomenis, taip pat bet kokius duomenis,
kurie galėtų padėti institucijai, į kurią kreipiamasi, rinkti informaciją (79 punktas). Atitinkamai, kad
institucija, į kurią kreipiamasi, galėtų atlikti tokį patikrinimą, besikreipiančioji institucija turi tinkamai
nurodyti motyvus, iš kurių būtų aišku, kokiu tikslu prašoma informacijos vykdant mokesčių procedūrą dėl
prašyme suteikti informaciją įvardyto mokesčių mokėtojo (80 punktas). Taigi, kaip pažymėjo Teisingumo
Teismas, institucijos, į kurią kreipiamasi, atliekamas patikrinimas apima ne tik trumpą formalų prašymo
suteikti informaciją atitikties reikalavimams patikrinimą, atsižvelgiant į minėtus elementus, – atlikdama tokį
patikrinimą ši institucija turi taip pat turėti galimybę įsitikinti, kad prašoma informacija nėra visiškai
nereikalinga, kiek tai susiję su atitinkamo mokesčių mokėtojo ir informaciją galbūt turinčio trečiojo asmens
tapatybe ir nagrinėjamo mokesčių tyrimo poreikiais (82 punktas).
Dėl nacionalinio teismo atliekamo vertinimo, ar pateiktas prašymas atitinka „numatomo
reikalingumo“ sąlygą
Kiek tai susiję su teismo kontrole, kai asmuo pateikia skundą dėl sankcijos, kuri jam skirta remiantis
institucijos, į kurią kreipiamasi, sprendimu dėl įpareigojimo, priimto, kad būtų vykdomas besikreipiančiosios
institucijos prašymas suteikti informaciją, Teisingumo Teismas nurodė, jog tokį skundą nagrinėjantis teismas
gali ne tik įvertinti šios sankcijos proporcingumą ir prireikus ją pakeisti, bet ir patikrinti minėto sprendimo
teisėtumą (83 punktas). Tačiau teismas turi tik įsitikinti, kad sprendimas dėl įpareigojimo grindžiamas
pakankamai motyvuotu besikreipiančiosios institucijos prašymu suteikti informaciją, kuri nėra akivaizdžiai
visiškai nereikalinga, kiek tai susiję su atitinkamu mokesčių mokėtoju ir informaciją galbūt turinčiu trečiuoju
asmeniu bei siekiamais mokesčių tikslais (86 punktas).
Be to, vykdydamas teisminę kontrolę valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teismas turi turėti galimybę
susipažinti su valstybei narei, į kurią kreipiamasi, skirtu besikreipiančiosios valstybės narės prašymu suteikti
informaciją. Tačiau susijęs asmuo neturi teisės susipažinti su visu šiuo prašymu suteikti informaciją, nes tai
slaptas dokumentas pagal Direktyvos 2011/16 16 straipsnį. Kad toks asmuo galėtų išsamiai išdėstyti savo
poziciją dėl prašomos informacijos numatomo reikalingumo nebuvimo, iš esmės užtenka, kad jis turėtų šios
direktyvos 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją (101 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
<...>
1. Direktyvos 2011/16 1 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnį reikia aiškinti taip: informacijos, kurios viena iš
kitos prašo valstybės narės, „numatomas reikalingumas“ yra sąlyga, kurią prašymas suteikti informaciją turi
atitikti, kad valstybei narei, į kurią kreipiamasi, kiltų pareiga dėl jo imtis veiksmų, ir sykiu tai yra asmeniui
skirto šios valstybės narės sprendimo dėl įpareigojimo ir sprendimo skirti sankciją už šio sprendimo
neįvykdymą teisėtumo sąlyga.
2. Direktyvos 2011/16 1 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnį reikia aiškinti taip: institucijos, į kurią
kreipiamasi, atliekamas šia direktyva grindžiamo besikreipiančiosios institucijos prašymo suteikti
informaciją teisėtumo patikrinimas turi apimti ne tik šio prašymo atitikties formaliems reikalavimams
kontrolę – atlikdama tokį patikrinimą ši institucija turi taip pat turėti galimybę įsitikinti, kad prašoma
informacija nėra visiškai nereikalinga, kiek tai susiję su atitinkamo mokesčių mokėtojo ir informaciją galbūt
turinčio trečiojo asmens tapatybe bei nagrinėjamo mokesčių tyrimo poreikiais. Šias Direktyvos 2011/16
nuostatas ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reikia aiškinti taip: kai asmuo pateikia
skundą dėl institucijos, į kurią kreipiamasi, skirtos sankcijos už tai, kad jis neįvykdė sprendimo dėl
įpareigojimo, kurį ji priėmė gavusi Direktyva 2011/16 grindžiamą besikreipiančiosios institucijos prašymą
suteikti informaciją, įgyvendindamas savo kompetenciją nacionalinis teismas gali ne tik pakeisti skirtą
sankciją, bet ir patikrinti šio sprendimo dėl įpareigojimo teisėtumą. Kiek tai susiję su minėto sprendimo
teisėtumo sąlyga – prašomos informacijos numatomu reikalingumu, – teismas gali patikrinti tik tai, ar nėra
akivaizdaus tokio reikalingumo nebuvimo.
3. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antrą pastraipą reikia aiškinti taip:
vykdydamas teisminę kontrolę valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teismas turi turėti galimybę susipažinti
su valstybei narei, į kurią kreipiamasi, skirtu besikreipiančiosios valstybės narės prašymu suteikti
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informaciją. Tačiau susijęs asmuo neturi teisės susipažinti su visu šiuo prašymu suteikti informaciją, nes tai
slaptas dokumentas pagal Direktyvos 2011/16 16 straipsnį. Kad toks asmuo galėtų išsamiai išdėstyti savo
poziciją dėl prašomos informacijos numatomo reikalingumo nebuvimo, iš esmės užtenka, kad jis turėtų šios
direktyvos 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.
Prieiga internete
VARTOTOJŲ APSAUGA
2017 m. liepos 20 d. prejudicinis sprendimas byloje C-357/16
UAB „Gelvora“ prieš Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą
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 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005, p. 22) išaiškinimo (1
punktas).
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant UAB „Gelvora“ ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
(toliau – Tarnyba) ginčą dėl Tarnybos nutarimo, kuriuo minėtai bendrovei skirta bauda už nesąžiningą
komercinę veiklą (2 punktas).
UAB „Gelvora“, privati skolų išieškojimo bendrovė, su bankais sudarė reikalavimų perleidimo sutartis
ir pagal jas įgijo reikalavimo teises, atsiradusias iš reikalavimus perleidusių bankų su vartotojais sudarytų
vartojimo kredito sutarčių. Remdamasi reikalavimų perleidimo sutartimis, UAB „Gelvora“ ėmėsi išieškojimo
iš skolininkų veiksmų, kai kuriais atvejais tuo pat metu antstoliai vykdė priverstinio išieškojimo procedūras
pagal galutinius teismo sprendimus. Tokiomis aplinkybėmis keturi vartotojai padavė Tarnybai skundą dėl
UAB „Gelvora“. Tarnyba pripažino, kad UAB „Gelvora“ pažeidė nacionalinės teisės nuostatas, susijusias su
komercinės veiklos, laikomos nesąžininga, draudimu. Tarnyba konstatavo, kad UAB „Gelvora“ vykdant
prekybos veiklą pažeista Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalis, ir jai skyrė 3 475,44 EUR baudą. UAB „Gelvora“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė
skundą, kuriuo prašė panaikinti Tarnybos nutarimą. 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu tas teismas atmetė
UAB „Gelvora“ skundą kaip nepagrįstą. Teismas, be kita ko, pripažino, kad skolininkų ir UAB „Gelvora“
santykiai buvo vartojimo santykiai, ir nusprendė, kad ši bendrovė buvo komercinės veiklos subjektas,
teikiantis vartotojams produktą ar paslaugą – skolų administravimą. UAB „Gelvora“ dėl to sprendimo
padavė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui – Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui (10–16 punktai).
Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą
ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus (17 punktas).
Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo skolų išieškojimo bendrovės ir
įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį nevykdančio skolininko, kurio skola buvo perleista šiai
bendrovei, teisiniams santykiams
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas priminė, kad, viena vertus, šios direktyvos 2 straipsnio d punkte
vartojant ypač plačią formuluotę „komercinė veikla“ apibrėžta kaip „bet kuris prekybininko [komercinės
veiklos subjekto] atliekamas veiksmas, neveikimas, elgesys arba pareiškimas, komercinis pranešimas,
įskaitant reklamą ir prekybą, tiesiogiai susijęs su produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba tiekimu
vartotojams“ (2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574, 27 punktas).
Kita vertus, pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 3 straipsnio 1 dalį, siejamą su
13 konstatuojamąja dalimi, ši direktyva taikoma nesąžiningai komercinei veiklai, kurią įmonė vykdo, net ir
nesant jokių sutartinių santykių, prieš sudarant sutartį ar ją sudarius arba sutarties sudarymo metu ar ją
vykdant. Taigi žodžių junginys „tiesiogiai susijęs su produkto <...> pardavimu“ apima visus veiksmus, kurių
imamasi ne tik dėl sutarties sudarymo, bet ir dėl jos vykdymo, ir, be kita ko, veiksmus, kurių imamasi
siekiant, kad už produktą būtų sumokėta (19–21 punktai).
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Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad UAB „Gelvora“ perleisti
reikalavimai atsirado teikiant paslaugą, t. y. suteikiant kreditą, ir už tai atlyginama grąžinant kreditą
įmokomis, taikant iš anksto nustatytą palūkanų normą. Taigi skolų išieškojimo paslaugos, kaip antai
nagrinėjamos pagrindinėje byloje, gali būti laikomos „produktu“, kaip jis suprantamas pagal Nesąžiningos
komercinės veiklos direktyvos 2 straipsnio c punktą. Be to, šios išvados nepaneigia prejudiciniuose
klausimuose nurodyta aplinkybė, kad išieškojimo veiksmų imasi juridinis asmuo, įgijęs reikalavimo teisę į
vartotojo skolą, pirminiam kreditoriui perleidus šią teisę, ir šio vartotojo atžvilgiu veikiantis kaip komercinės
veiklos subjektas. Nors skolų išieškojimo bendrovė, kaip antai UAB „Gelvora“, neteikia vartotojui pačios
vartojimo kredito paslaugos, jos vykdoma veikla, t. y. jai perleistų skolų išieškojimas, patenka į „komercinės
veiklos“, kuri gali būti nesąžininga, sąvoką, kaip ji suprantama pagal Nesąžiningos komercinės veiklos
direktyvą, nes veiksmai, kurių ji imasi, gali turėti įtakos vartotojo sprendimui dėl mokėjimo už produktą (22–
25 punktai).
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad, viena vertus, vartotojo skolos išieškojimo sąlygos gali
būti tokios svarbios, kad gali turėti lemiamą įtaką vartotojo sprendimui sudaryti kredito sutartį, ypač kai
veiksmai, kurių imamasi išieškant skolą, yra tokių formų, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje. Kita
vertus, atmetus galimybę taikyti Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, kiek tai susiję su kredito
grąžinimo veiksmais reikalavimų perleidimo atveju, gali būti pakenkta pagal šią direktyvą vartotojams
suteiktos apsaugos veiksmingumui, nes komercinės veiklos subjektai galėtų mėginti atskirti išieškojimo
etapą, kad nebūtų taikomos minėtoje direktyvoje įtvirtintos apsaugos nuostatos. Galiausiai dėl tos pačios
priežasties aplinkybė, kad teismo sprendimu buvo patvirtina, jog skola turi būti sumokėta, ir kad skolų
išieškojimo bendrovė vykstant šiai vykdymo procedūrai ėmėsi savarankiškų išieškojimo veiksmų, neturi
jokios įtakos teikiamam atsakymui. Be to, kad, ėmusis tokių veiksmų tuo metu, kai antstolis oficialiai atlieka
vykdymo procedūrą, vartotojas gali būti suklaidintas dėl jo atžvilgiu vykdomos procedūros pobūdžio,
siekiant užtikrinti pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą vartotojui garantuojamos apsaugos
veiksmingumą reikia, jog komercinės veiklos subjektui, nusprendusiam veikti savarankiškai, kad išieškotų
skolas, būtų taikomos šios direktyvos nuostatos dėl veiksmų, kurių jis imasi savo iniciatyva vykstant
priverstinio vykdymo procedūrai (27–30 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nusprendė:
2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti 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“) turi būti aiškinama
taip, kad į jos materialinę taikymo sritį patenka skolų išieškojimo bendrovės ir įsipareigojimų pagal
vartojimo kredito sutartį nevykdančio skolininko, kurio skola buvo perleista šiai bendrovei, teisiniai
santykiai. Į sąvoką „produktas“, kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio c punktą, patenka
veikla, kurią tokia bendrovė vykdo siekdama išieškoti skolą. Šiuo atžvilgiu neturi reikšmės aplinkybė, kad
skola buvo patvirtinta teismo sprendimu ir šis sprendimas buvo perduotas vykdyti antstoliui.
Prieiga internete
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2017 m. gegužės 4 d. prejudicinis sprendimas byloje C-13/16
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde
prieš Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“
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 –
Direktyva 95/46) 7 straipsnio f punkto išaiškinimo (1 punktas).
2012 m. gruodžio mėn. Rygoje įvyko kelių eismo įvykis. Taksi vairuotojas kelkraštyje sustabdė
automobilį. Pro šalį važiuojant Rīgas satiksme troleibusui, ant galinės sėdynės sėdintis keleivis atidarė taksi
dureles, jomis kliudė ir apgadino troleibusą. Dėl eismo įvykio buvo pradėtas tyrimas administracine tvarka ir
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buvo konstatuota, kad padarytas administracinis teisės pažeidimas (12 punktas). Rīgas satiksme kreipėsi į
nacionalinę policiją, prašydama pateikti informaciją apie asmenį, kuris dėl eismo įvykio buvo nubaustas
administracine tvarka, atsiųsti taksi vairuotojo ir keleivio įvykio aplinkybių paaiškinimų kopijas ir nurodyti
taksi keleivio vardą, pavardę, tapatybės numerį ir adresą. Rīgas satiksme nacionalinei policijai paaiškino, kad
prašoma informacija bus naudojama tik civiline tvarka reiškiant reikalavimus šiam asmeniui (14 punktas).
Nacionalinė policija iš dalies patenkino Rīgas satiksme prašymą, t. y. nurodė keleivio vardą ir pavardę, tačiau
atsisakė pateikti šio keleivio tapatybės dokumento numerį ir adresą. Ji taip pat nepateikė su eismo įvykiu
susijusių asmenų paaiškinimų kopijos (15 punktas). Sprendimą nacionalinė policija grindė tuo, kad tik bylos
dėl administracinės teisės pažeidimo šalys gali gauti su ja susijusią informaciją (16 punktas).
Rīgas satiksme nacionalinės policijos sprendimą tiek, kiek juo atsisakoma atskleisti eismo įvykyje
dalyvavusio keleivio tapatybės numerį ir adresą, apskundė Administratīvā rajona tiesa (Administracinis
apylinkės teismas, Latvija). 2014 m. gegužės 16 d. sprendimu šis teismas patenkino Rīgas satiksme skundą ir
įpareigojo nacionalinę policiją pateikti informaciją apie to keleivio tapatybės numerį ir gyvenamosios vietos
adresą (17 punktas). Savo ruožtu nacionalinė policija pateikė kasacinį skundą prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusiame teisme (18 punktas). Savo klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 95/46 7 straipsnio f punktas turi būti aiškinamas
kaip nustatantis pareigą perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai, kad ši galėtų pareikšti civilinį ieškinį dėl
žalos, kurią padarė asmuo, kurio duomenys saugotini, atlyginimo, ir ar aplinkybė, kad šis asmuo yra
nepilnametis, gali turėti įtakos aiškinant šią nuostatą (23 punktas).
Dėl duomenų valdytojo teisės patenkinti prašymą perduoti už kelių eismo įvykį atsakingo asmens
duomenis siekiant pareikšti ieškinį
Teisingumo Teismas konstatavo, kad iš Direktyvos 95/46 struktūros ir jos 7 straipsnio formuluotės
matyti, jog Direktyvos 95/46 7 straipsnio f punktu nenustatoma pareiga, bet įtvirtinama teisė tvarkyti
duomenis, pavyzdžiui, perduoti trečiajai šaliai duomenis, kurie reikalingi jos siekiamam teisėtam interesui
įgyvendinti. Kaip savo išvadoje pabrėžė generalinis advokatas, tokį aiškinimą taip pat patvirtina kiti su
asmens duomenimis susiję Sąjungos teisės dokumentai (šiuo klausimu dėl asmens duomenų tvarkymo
elektroninių ryšių sektoriuje žr. 2008 m. sausio 29 d. sprendimo Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, 54 ir
55 punktus) (26 punktas).
Vis dėlto Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal Direktyvos 95/46 7 straipsnio f punktą
nedraudžiamas toks perdavimas, jeigu tai daroma remiantis nacionaline teise, paisant šia nuostata įtvirtintų
sąlygų (27 punktas). Šiuo klausimu Direktyvos 95/46 7 straipsnio f punkte numatytos trys kumuliacinės
sąlygos, kad asmens duomenų tvarkymas būtų teisėtas, t. y. pirma, jei tvarkyti asmens duomenis reikia dėl
teisėtų interesų, kurių siekia duomenų valdytojas arba trečioji šalis (trečiosios šalys), kuriai(-ioms)
atskleidžiami duomenys, antra, kai asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įgyvendinti teisėtą interesą,
trečia, kai duomenų subjekto pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesnės nei šie interesai (28 punktas).
Dėl sąlygos, susijusios su teisėto intereso siekimu, Teisingumo Teismas nurodė, jog nėra jokių
abejonių, kad trečiosios šalies interesas gauti asmeninės informacijos apie asmenį, kuris padarė žalos jo
nuosavybei, siekiant kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, yra teisėtas interesas (šiuo klausimu žr. 2008 m.
sausio 29 d. sprendimo Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, 53 punktą). Šią analizę patvirtina ir Direktyvos
95/46 8 straipsnio 2 dalies e punktas, kuriame numatytas draudimas tvarkyti tam tikrus asmens duomenis,
pavyzdžiui, atskleidžiančius rasinę kilmę ar politines pažiūras, netaikytinas, jeigu tvarkyti duomenis būtina
siekiant nustatyti, įvykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (29 punktas).
Dėl sąlygos, susijusios su būtinybe tvarkyti duomenis, Teisingumo Teismas priminė, kad nukrypimai
nuo asmens duomenų apsaugos ir jos apribojimai neturi viršyti to, kas griežtai būtina (žr. 2010 m. lapkričio
9 d. sprendimo Volker und Markus Schecke ir Eifert, C-92/09 ir C-93/09, EU:C:2010:662, 86 punktą; 2013 m.
lapkričio 7 d. Sprendimo IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, 39 punktą ir 2014 m. gruodžio 11 d. Sprendimo
Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, 28 punktą). Šiuo atžvilgiu konstatuota, kad, remiantis tuo, ką nurodė
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, nepakanka atskleisti tik žalą sukėlusio asmens
vardo ir pavardės, kad būtų galima tiksliai jį identifikuoti siekiant kreiptis į teismą. Taigi aiškiai matyti, kad
šiuo tikslu taip pat būtina gauti šio asmens adresą ir (arba) tapatybės numerį (30 punktas).
Galiausiai dėl atitinkamų priešingų teisių ir interesų derinimo sąlygos Teisingumo Teismas pažymėjo,
kad ji iš principo priklauso nuo konkrečių kiekvieno atvejo aplinkybių (šiuo klausimu žr. 2011 m. lapkričio
19 / 28

Teismų praktikos departamentas

2017 05 01–2017 08 31

24 d. sprendimo Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C-468/10 ir C-469/10,
EU:C:2011:777, 40 punktą ir 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Breyer, C-582/14, EU:C:2016:779, 62 punktą)
(31 punktas).
Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas nusprendė, jog galima atsižvelgti į tai, kad duomenų subjekto
pagrindinių teisių pažeidimo ribojimo, kurį lemia jo duomenų tvarkymas, sunkumas gali skirtis, nelygu tai, ar
atitinkami duomenys jau įtraukti į viešą šaltinį (šiuo klausimu žr. 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C-468/10 ir C-469/10, EU:C:2011:777, 44
punktą) (32 punktas).
Galiausiai Teisingumo Teismas pažymėjo, kad duomenų subjekto amžius gali būti viena iš aplinkybių, į
kurias reikia atsižvelgti atliekant šį vertinimą. Vis dėlto konstatuota, kad (tai dar turi patikrinti nacionalinis
teismas) tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, neatrodo pateisinama atsisakyti
nukentėjusiajam asmeniui atskleisti asmens duomenis, kurie būtini norint pareikšti ieškinį dėl žalos
atlyginimo šią žalą sukėlusiam asmeniui, arba prireikus asmenims, kurie turi tėvų valdžią, dėl to, kad šis
asmuo nepilnametis (33 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnio f punktas turi būti aiškinamas kaip nenustatantis pareigos perduoti
asmens duomenų trečiajai šaliai, kad ši galėtų pareikšti civilinį ieškinį dėl žalos, kurią padarė asmuo, kurio
duomenys saugotini, atlyginimo. Tačiau pagal šios direktyvos 7 straipsnio f punktą nedraudžiama to
padaryti remiantis nacionaline teise.
Prieiga internete
REGISTRAI
2017 m. gegužės 31 d. prejudicinis sprendimas byloje C-420/15
Baudžiamoji byla prieš U
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau –
ir SESV, Sutartis) 18, 20, 45, 49 ir 56 straipsnių išaiškinimo. Prašymas pateiktas baudžiamojoje byloje prieš
Europos Komisijos pareigūną Italijos pilietį U, iškeltoje dėl to, kad jis Belgijoje vairavo Italijoje įregistruotą
transporto priemonę (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: U 2013 m. lapkričio 22 d. Briuselyje (Belgijoje) patikrino
policija, kai jis vairavo jam priklausančią Italijoje įregistruotą transporto priemonę (7 punktas). U pagrindinė
gyvenamoji vieta yra Belgijoje ir jis turi Italijos ir Belgijos vairuotojo pažymėjimus (8 punktas). Teisme U
paaiškino, kad yra Europos Komisijos pareigūnas, kad gyvena ir Belgijoje, ir Italijoje, į pastarąją grįžta
kiekvieną savaitę, nes dėsto Pizos universitete, taip pat dėl šeiminių priežasčių, visų pirma dėl tėvo ligos. Jis
nurodė, kad yra dviejų transporto priemonių, iš kurių viena įregistruota Belgijoje, o kita – Italijoje,
savininkas ir kad Italijoje įregistruota transporto priemonė skirta naudoti daugiausia toje antroje valstybėje
narėje. Jis taip pat nurodė, kad patikrinimo dieną važiavo per Belgiją iš Italijos, kur buvo išvakarėse, nes
turėjo paimti kitą asmenį ir vykti su juo į seminarą Vokietijoje. Po šio seminaro U būtų grįžęs į Italiją, palikęs
ten šią transporto priemonę ir atskridęs į Briuselį lėktuvu (9 punktas). Belgijos teismo sprendimu U buvo
nubaustas bauda visų pirma už tai, kad, pažeisdamas 2001 m. liepos 20 d. Karaliaus dekreto nuostatas,
vairavo viešaisiais keliais Belgijoje neįregistruotą transporto priemonę (10 punktas).
Šiomis aplinkybėmis bylą nagrinėjantis teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti
Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą (12 punktas).
Dėl valstybės narės teisės aktų, pagal kuriuos valstybėje narėje gyvenantis darbuotojas privalo
šioje valstybėje narėje įregistruoti jam priklausančią, bet kitoje valstybėje narėje jau įregistruotą ir
daugiausia tos valstybės narės teritorijoje skirtą naudoti transporto priemonę
Teisingumo Teismas perfrazavo pasikreipusio teismo klausimą taip: ar SESV 45 straipsnis turi būti
aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiami valstybės narės teisės aktai, kuriais joje gyvenantis darbuotojas
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įpareigojamas įregistruoti šioje valstybėje narėje jam priklausančią ir kitoje valstybėje narėje įregistruotą
transporto priemonę, kad galėtų ją vairuoti, nors ir retkarčiais (19 punktas).
Teismas išdėstė aktualią praktiką dėl laisvo darbuotojų judėjimo ribojimo draudžiamumo pagal
SESV 45 straipsnį (20–23 punktai) ir pažymėjo, kad pagal 2001 m. liepos 20 d. Karaliaus dekreto 2 ir
3 straipsnius Belgijos valdžios institucijos skiria baudą savo gyventojams, kurie šios valstybės narės keliais
vairuoja jiems priklausančią ir kitoje valstybėje narėje įregistruotą transporto priemonę (24 punktas).
Padaryta išvada, kad toks elgesys trukdo Belgijoje gyvenančiam Sąjungos piliečiui, išvykusiam iš savo kilmės
valstybės ir įgyvendinančiam savo kaip darbuotojo teisę laisvai judėti, nors ir truputį naudotis Belgijos kelių
tinklu – t. y. vairuoti jam priklausančią ir kitoje valstybėje narėje įregistruotą transporto priemonę
(25 punktas). Teismas įvertino, jog tokia pareiga apriboja laisvą darbuotojų judėjimą (26 punktas).
Kiek tai susiję su galimu tokios kliūties pateisinimu, iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos
buvo matyti, kad U priklausanti ir Italijoje įregistruota transporto priemonė buvo skirta naudoti daugiausia
minėtoje valstybėje narėje. Jei ši transporto priemonė iš tikrųjų turėjo būti taip naudojama, o tai turi įrodyti
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, ryšio su tokią pareigą įregistruoti nustatančia
valstybe nare sąlyga nėra įvykdyta (27–28 punktas). Taigi, nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami
pagrindinėje byloje, galėtų būti leidžiami tik SESV 45 straipsnio 3 dalyje aiškiai numatytų išimčių pagrindu
arba jeigu jais būtų siekiama Sutartį atitinkančio teisėto tikslo ir jie būtų pateisinami privalomais bendro
intereso pagrindais. Vis dėlto tokiu atveju taip pat reikia, kad jų taikymas būtų tinkamas nagrinėjamam
tikslui pasiekti ir neviršytų to, kas būtina norint jį pasiekti (2005 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Komisija /
Danija, C-464/02, EU:C:2005:546, 53 punktas) (29 punktas). Tačiau prašymą priimti prejudicinį klausimą
pateikęs teismas nenurodė jokio motyvo, galinčio pateisinti laisvo darbuotojų judėjimo kliūtį, nustatytą
2001 m. liepos 20 d. Karaliaus dekreto 2 ir 3 straipsniais, kuriuos taiko Belgijos valdžios institucijos. Be to,
Belgijos vyriausybė nepateikė jokio šių nuostatų pateisinimo (30 punktas).
Teismas sprendė, jog šiomis aplinkybėmis į pateiktą klausimą reikia atsakyti taip: SESV 45 straipsnis
turi būti aiškinamas taip, kad jam prieštarauja valstybės narės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami
pagrindinėje byloje, pagal kuriuos valstybėje narėje gyvenantis darbuotojas privalo šioje valstybėje narėje
įregistruoti jam priklausančią, bet kitoje valstybėje narėje jau įregistruotą ir daugiausia tos valstybės narės
teritorijoje skirtą naudoti transporto priemonę (31 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
SESV 45 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jam prieštarauja valstybės narės teisės aktai, kaip
antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos valstybėje narėje gyvenantis darbuotojas privalo šioje
valstybėje narėje įregistruoti jam priklausančią, bet kitoje valstybėje narėje jau įregistruotą ir daugiausia tos
valstybės narės teritorijoje skirtą naudoti transporto priemonę.
Prieiga internete
2017 m. birželio 15 d. prejudicinis sprendimas byloje C-513/15
UAB „Agrodetalė“
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios
įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios
Direktyvą 74/150/EEB (OL L 171, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 31 t., p. 311), iš
dalies pakeistos 2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES (OL L 82, 2014, p. 20) (toliau –
Direktyva 2003/37), išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant UAB „Agrodetalė“ ir Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos (toliau – Vilniaus savivaldybė) ginčą dėl pastarosios sprendimo atmesti
bendrovės „Agrodetalė“ prašymą nacionaliniame traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
registre registruoti iš Baltarusijos importuotus naudotus traktorius (1–2 punktai).
Pagrindinėje byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2014 m. liepos 1 d. ir spalio 8 d. bendrovė
„Agrodetalė“ Vilniaus savivaldybei pateikė prašymus nacionaliniame traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų registre įregistruoti naudotus traktorius, pagamintus Baltarusijoje po 2009 m. liepos
1 d. (15 punktas). 2014 m. liepos 4 d. ir spalio 13 d. sprendimais Vilniaus savivaldybė atsisakė patenkinti
bendrovės „Agrodetalė“ prašymus, motyvuodama tuo, kad ši nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog
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minėti traktoriai atitinka Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių
191 punkte, įterptame Įsakymo Nr. 3D-396 1 punktu, nustatytus reikalavimus (16 punktas). Prašydama
panaikinti minėtus sprendimus bendrovė „Agrodetalė“ pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam
teismui; šis 2015 m. vasario 17 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą su prašymu ištirti minėtų Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
registravimo taisyklių 191 punkto atitiktį kelioms aukštesnės teisinės galios nacionalinės teisės aktų
nuostatoms (17 punktas).
Manydamas, kad jo nagrinėjamoje byloje kyla Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo klausimų, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui prejudicinius
klausimus (21 punktas).
Dėl valstybėje narėje pirmą kartą teikiant rinkai ir registruojant naudotus ar nenaujus traktorius,
importuotus iš trečiosios šalies, taikomų reikalavimų
Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti,
ar Direktyva 2003/37 aiškintina taip, jog valstybėje narėje teikiant rinkai ir registruojant naudotus ar
nenaujus traktorius, importuotus iš trečiosios šalies, turi būti laikomasi šioje direktyvoje numatytų
techninių reikalavimų (22 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Sąjungos teisės aktų leidėjo numatyta EB tipo patvirtinimo
procedūra grindžiama įvairių valstybių narių patvirtinimo institucijų atliktos atitikties Direktyvoje 2003/37 ir
jos II priedo B skyriuje paminėtose atskirosiose direktyvose nurodytiems reikalavimams patikros tarpusavio
pripažinimo principu (šiuo klausimu žr. 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Lahousse ir Lavichy, C-142/09,
EU:C:2010:694, 27 punktą). Jos tikslas – garantuoti ir skatinti vidaus rinkos veikimą, kartu užtikrinant kelių
saugą, aplinkos kokybę ir saugą darbe (27 punktas). Šiomis aplinkybėmis pirmiausia pažymėta, kad, siekiant
EB tipo patvirtinimo procedūros taikymo tikslų, transporto priemonių pagaminimo valstybė yra nesvarbi.
Direktyvos 20003/37 7 straipsnio 1 dalyje valstybėms narėms nustatyta pareiga registruoti naujas
patvirtinto tipo transporto priemones tik tuomet, jeigu jos turi galiojantį atitikties liudijimą, taikoma tiek
Sąjungos teritorijoje pagamintoms transporto priemonėms, tiek trečiojoje šalyje pagamintoms ir vėliau į
Sąjungos teritoriją importuotoms transporto priemonėms (28 punktas). Konstatuota, kad iš
Direktyvos 20003/37 7 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 1 dalies teksto matyti, jog jose nustatyti
transporto priemonių registravimo ir eksploatacijos pradžios reikalavimai aiškiai susiję tik su „naujomis
transporto priemonėmis“. Be to, šios direktyvos 23 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad, kiek tai
susiję su T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėmis, valstybės narės taiko minėtą direktyvą visoms
„naujoms transporto priemonėms“, pradėtoms eksploatuoti nuo 2009 m. liepos 1 d. (29 punktas).
Kiek tai susiję su Sąjungos teritorijoje pagamintomis transporto priemonėmis, Direktyvoje nustatyta
sistema, atsižvelgiant į jos ypatumus, turi būti taikoma naujoms transporto priemonėms. Todėl visoms
transporto priemonėms, kurioms, kai buvo naujos, taikyta Direktyva 20003/37 ir kurios pradėtos
eksploatuoti Sąjungoje, suteiktas EB tipo patvirtinimas (30 punktas). Vis dėlto pažymėta, kad
Direktyvoje 2003/37 nustatyta sistema siekiama užtikrinti, kad visos naujos ar naudotos transporto
priemonės, kurios priklauso tam tikroms kategorijoms ir nuo 2009 m. liepos 1 d. pirmą kartą pateikiamos
Sąjungos rinkai, kiek tai susiję su T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėmis, atitiktų šioje direktyvoje
numatytus techninius reikalavimus (31 punktas). Tokį aiškinimą patvirtina Reglamentas Nr. 167/2013, kurio
3 straipsnio 37 punkte, skirtingai nuo Direktyvos 2003/37, nurodyta, kad „nauja transporto priemonė“ turi
būti suprantama kaip „transporto priemonė, kuri anksčiau niekada nebuvo įregistruota arba pradėta
eksploatuoti“. Ir iš Direktyvos 2003/37 2 straipsnio q punkto, ir iš Reglamento Nr. 167/2013 3 straipsnio
40 punkto matyti, kad „eksploatacijos pradžia“ turi būti suprantama kaip pirmasis transporto priemonės
panaudojimas Sąjungoje (32 punktas). Šiomis aplinkybėmis manyta, kad iš trečiosios šalies importuota
naudota transporto priemonė, kuriai nebuvo suteiktas EB tipo patvirtinimas ir kuri skirta pirmą kartą
panaudoti Sąjungoje, yra „nauja transporto priemonė“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2003/37 (36
punktas).
Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, Teismas sprendė, jog į pirmąjį klausimą reikia atsakyti taip:
Direktyva 2003/37 aiškintina taip, kad valstybėje narėje pirmą kartą teikiant rinkai ir registruojant naudotus
ar nenaujus traktorius, importuotus iš trečiosios šalies, turi būti laikomasi šioje direktyvoje numatytų
techninių reikalavimų (37 punktas).
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Dėl Direktyvos 2003/37 nuostatų taikymo į Sąjungą iš trečiosios šalies importuotoms naudotoms
T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėms momento
Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti,
ar Direktyvos 2003/37 23 straipsnio 1 dalies b punktas gali būti aiškinamas taip, kad šios direktyvos
nuostatos taikomos T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėms, pagamintoms po 2009 m. liepos 1 d. (38
punktas).
Atsižvelgdamas į atsakymą, pateiktą į pirmąjį klausimą, konkrečiai – į šio sprendimo 29 punktą,
Teismas sprendė, jog į antrąjį klausimą reikia atsakyti taip: Direktyvos 2003/37 23 straipsnio 1 dalies
b punktas aiškintinas taip, kad šios direktyvos nuostatos taikomos į Sąjungą iš trečiosios šalies
importuotoms naudotoms T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėms, jeigu jos pirmą kartą pradėtos
eksploatuoti Sąjungoje nuo 2009 m. liepos 1 d. (39 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
1. 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų
ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių
mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB, iš dalies pakeista 2014 m. kovo 18 d.
Komisijos direktyva 2014/44/ES, aiškintina taip, kad valstybėje narėje pirmą kartą teikiant rinkai ir
registruojant naudotus ar nenaujus traktorius, importuotus iš trečiosios šalies, turi būti laikomasi šioje
direktyvoje numatytų techninių reikalavimų.
2. Direktyvos 2003/37, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/44, 23 straipsnio 1 dalies b punktas
aiškintinas taip, kad šios direktyvos nuostatos taikomos į Europos Sąjungą iš trečiosios šalies importuotoms
naudotoms T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėms, jeigu jos pirmą kartą pradėtos eksploatuoti
Sąjungoje nuo 2009 m. liepos 1 d.
Prieiga internete
PARAMA
2017 m. birželio 15 d. prejudicinis sprendimas byloje C-436/15
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš UAB „Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centras“
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB,
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995, p. 1; 2004 m.
specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 340) (toliau – Reglamentas 2988/95) 3 straipsnio 1 dalies
išaiškinimo.
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūros (toliau – valdymo agentūra) ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau –
bendrovė paramos gavėja) ginčą dėl dalies pastarosios iš Sanglaudos fondo gautų paramos lėšų grąžinimo.
Valdymo agentūra yra Lietuvos biudžetinė įstaiga, kuriai, kaip Reglamento Nr. 1164/94 10 straipsnio
4 dalyje nurodytai už projektų įgyvendinimą atsakingai įstaigai, pavesta nustatyti ir šalinti su Sąjungos
finansinės paramos naudojimu susijusius pažeidimus.
2001 m. gruodžio 13 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo patvirtintas projektas „Alytaus regiono
atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Lietuvoje (toliau – projektas pagrindinėje byloje), finansuotinas iš
ISPA lėšų, kaip numatyta Reglamento Nr. 1267/1999 7 straipsnio 1 dalyje; šis sprendimas iš dalies pakeistas
Komisijos 2002 m. gruodžio 23 d. sprendimu (toliau – pirminis sprendimas). Tą pačią dieną Komisija dėl šio
projekto pasirašė finansinį memorandumą pagal to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalį (toliau – finansinis
memorandumas). Lietuvos Respublika šį dokumentą pasirašė 2002 m. kovo 14 d. Finansinio memorandumo
2 straipsnyje nustatyta, kad projekto pagrindinėje byloje pabaigos data yra 2004 m. gruodžio 31 d., o jo
4 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad už projekto įgyvendinimą atsakinga įstaiga mokėjimus turi atlikti ne
vėliau nei iki 2006 m. gruodžio 31 d. Kad būtų išmokėtas galutinis projektui pagrindinėje byloje skirtos
finansinės paramos likutis, Lietuvos institucijos ne vėliau nei per šešis mėnesius nuo nurodytos datos turėjo
pateikti Komisijai galutinę audito ataskaitą.
23 / 28

Teismų praktikos departamentas

2017 05 01–2017 08 31

Valdymo agentūra buvo atsakinga už projekto pagrindinėje byloje sukūrimą ir buvo perkančioji
organizacija, kai buvo rengiamas viešojo pirkimo konkursas su šiuo projektu susijusioms sutartims sudaryti.
2004 m. lapkričio 10 d. valdymo agentūra su bendrove paramos gavėja pasirašė ISPA / Sanglaudos
programos įgyvendinimo sutartį dėl su projektu pagrindinėje bylose susijusių užduočių ir atsakomybės
paskirstymo. 2004 m. balandžio 22 d.–2006 m. gruodžio 6 d. valdymo agentūra, kaip perkančioji
organizacija, su bendrove paramos gavėja ir tam tikrais kitais privačiais rangovais pasirašė viešojo pirkimo
sutartis.
2004 m. gruodžio 27 d. Komisija priėmė sprendimą, iš dalies taip keičiantį, be kita ko, pirminį
sprendimą: „2 [pirminio sprendimo] straipsnis papildomas šia pastraipa: „5. Išlaidos, susijusios su projektu
[pagrindinėje byloje], bus tinkamos iki 2008 m. gruodžio 31 d.“ Finansinio memorandumo 2 straipsnis
keičiamas taip: „Pabaigos data: 2008 m. gruodžio 31 d.“
2009 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė surašė projekto pagrindinėje byloje
valstybinio audito ataskaitą.
2013 m. kovo 28 d. valdymo agentūra parengė keturias išvadas, pagal kurias tam tikros projekto
pagrindinėje byloje išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti dėl kelių pažeidimų. Ji būtent konstatavo,
kad bendrovė paramos gavėja nepagrindė ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo. 2013 m. kovo 29 d. ši
agentūra priėmė keturis įsakymus, kuriais buvo reikalaujama grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas
lėšas.
Bendrovė paramos gavėja pateikė skundą dėl nurodytų įsakymų panaikinimo pirmosios instancijos
teismui. Šis skundas buvo patenkintas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu, motyvuojant tuo, kad pasibaigė
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas ketverių metų patraukimo
atsakomybėn senaties terminas. Šiame sprendime, be kita ko, nurodyta, kad senaties termino eiga
prasidėjo 2008 m. gruodžio 31 d. (projekto pagrindinėje byloje pabaigos data ir išlaidų tinkamumo
laikotarpio paskutinė diena pagal finansinį memorandumą) ir baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d.
2014 m. gegužės 28 d. valdymo agentūra šį teismo sprendimą apskundė prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusiam teismui; ji prieštaravo tam, kad buvo pasibaigęs patraukimo atsakomybėn senaties
terminas (28–35 punktai).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė, kad ginčui išspręsti reikia išsiaiškinti
sąvoką „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgiant į tai, kad pagrindinei bylai taikomuose Sąjungos teisės aktuose vartojami įvairūs terminai,
atsakyti į klausimą, ar šioje byloje yra šią sąvoką sudarančių elementų, taip pat, kaip šios bylos aplinkybėmis
turi būti skaičiuojamas senaties terminas (39 punktas).
Dėl sąvokos ,,daugiametė programa“
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar sąvoka
„daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros
pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip projektas pagrindinėje byloje dėl atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo
finansuojamas iš Sąjungos lėšų (41 punktas).
Pirmiausia Teisingumo Teismas priminė, kad Reglamente 2988/95, kaip nurodyta jo 1 straipsnyje,
nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir administracines priemones
bei nuobaudas už Sąjungos teisės aktų pažeidimus; kaip matyti iš šio reglamento trečios konstatuojamosios
dalies, tuo siekiama, kad su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais veiksmais būtų kovojama visose
srityse (2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, 20 punktas ir jame
nurodyta jurisprudencija) (42 punktas).
Atsižvelgiant į tai, Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje ir antroje pastraipose nustatytas
ketverių metų patraukimo atsakomybėn senaties terminas skaičiuojamas nuo pažeidimo padarymo dienos,
o tęstinių ir pakartotinių pažeidimų atveju – nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas, išskyrus atvejus,
kai atskiriems sektoriams taikomuose Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose nustatytas trumpesnis
senaties terminas (2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, 21 punktas)
(43 punktas).
Daugiamečių programų atveju minėto 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje
nurodyta, kad „senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa“ (44 punktas).
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Kadangi Reglamente 2988/95 sąvoka „daugiametė programa“ neapibrėžta, šios sąvokos reikšmę
reikia apibrėžti atsižvelgiant į kiekvieno ją sudarančių terminų reikšmę, jos vartojimo kontekstą ir teisės
akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus (pagal analogiją žr. 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Firma Ernst Kollmer
Fleischimport und -export, C-59/14, EU:C:2015:660, 22 punktą ir 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo
Interservice, C-547/15, EU:C:2016:983, 20 punktą) (45 punktas).
Pirma, dėl vartojamų sąvokų reikia nurodyti, kad sąvoka „programa“ turi plačią reikšmę, o sąvokos
„programa“ ir „projektas“, kaip jos suprantamos pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį, gali būti
vartojamos pakaitomis. Sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento 2988/95
3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, yra bendra sąvoka; ją galima sutikti visose Sąjungos
politikos srityse, kuriose naudojami Sąjungos biudžeto ištekliai. Taigi nėra pagrindo glaudžiam
terminologiniam ryšiui tarp šios sąvokos ir įvairiuose dokumentuose, kuriais įsteigiami įvairūs fondai,
teikiantys finansinę paramą, vartojamų sąvokų nustatyti (46–48 punktai).
Antra, dėl konteksto, kuriame ši sąvoka vartojama, ir nagrinėjamo teisės akto tikslo reikia nurodyti,
kad, viena vertus, Reglamentu 2988/95 siekiama kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais
veiksmais. Kita vertus, šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antras sakinys yra dalis
3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų nuostatų, kuriomis, kaip matyti iš šios dalies pirmos pastraipos, siekiama
nustatyti patraukimo atsakomybėn už šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus, kuriuos
sudaro Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimai dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo,
dėl kurių Sąjungos bendrajam biudžetui ar jos valdomiems biudžetams padaroma ar galėjo būti padaryta
žala, senaties termino taikymo taisykles (49–50 punktai).
Taigi sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento 2988/95 3 straipsnio
1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas
dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius
metus ir kuris buvo finansuojamas iš Sąjungos lėšų (51 punktas).
Dėl patraukimo atsakomybėn už pažeidimus, padarytus įgyvendinant „daugiametę programą“,
senaties termino
Kitu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti
Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto patraukimo atsakomybėn už pažeidimus, padarytus
įgyvendinant „daugiametę programą“, kaip antai projektą pagrindinėje byloje, senaties termino eigos
pradžią (52 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad iš Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmos
pastraipos formuluotės matyti, jog patraukimo atsakomybėn senaties terminas skaičiuojamas nuo tos
dienos, kai buvo padarytas nustatytas pažeidimas. Pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą
tęstinių ar pakartotinių pažeidimų atveju senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas
buvo baigtas, patikslinant, kad šioje nuostatoje vartojamas žodžių junginys „pažeidimas buvo baigtas“ turi
būti suprantamas kaip nuoroda į dieną, kai buvo baigtas paskutinis tą patį pakartotinį pažeidimą sudarantis
veiksmas (2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, 66 punktas).
Pažeidimas laikytinas „tęstiniu“, jeigu tęsiasi neveikimas, dėl kurio pažeista Sąjungos teisės aktų nuostata
(šiuo klausimu žr. 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo José Martí Peix / Komisija, C-226/03 P, EU:C:2004:768,
17 punktą). Pažeidimas yra „pakartotinis“, kaip tai suprantama toje nuostatoje, jeigu jį padaro ekonominės
veiklos vykdytojas, iš visų savo vykdomų panašių operacijų, kuriomis pažeidžiama ta pati Sąjungos teisės
nuostata, gaunantis ekonominės naudos (šiuo klausimu žr. 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer &
Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, 49 punktą). Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas,
vadovaudamasis nacionalinėje teisėje įtvirtintomis įrodinėjimo taisyklėmis ir nepažeisdamas Sąjungos teisės
veiksmingumo, turi nustatyti, ar yra pirmesniame punkte primintų tęstinio ar pakartotinio pažeidimo
sudėties požymių (53–56 punktai).
Nacionalinis teismas taip pat siekė išsiaiškinti, kokį poveikį senaties termino skaičiavimui pagrindinėje
byloje turi Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje „daugiametėms
programos“ nustatyta speciali senaties termino taisyklė (57 punktas).
Pateikdamas gaires, kuriomis vadovaudamasis nacionalinis teismas galėtų nustatyti visiško
programos užbaigimo momentą (šis užbaigimas laikytinas Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros
pastraipos antrame sakinyje daugiametėms programoms nustatyto senaties termino eigos pabaiga),
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Teisingumo Teismas konstatavo, kad Reglamente 2988/95 nenustatyta tikslaus ir bendrai taikomo
daugiamečių programų visiško užbaigimo momento, nes šis momentas neišvengiamai skiriasi atsižvelgiant į
įvairius etapus ir procedūras, nustatytas siekiant užbaigti kiekvieną vykdomą programą. Taigi nustatant,
kada programa visiškai baigiama, kad būtų galima taikyti Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros
pastraipos antrame sakinyje „daugiametėms programoms“ nustatytą specialią senaties termino taisyklę,
reikia atsižvelgti į kiekvienai programai taikomas nuostatas (58–61 punktai).
Taip pat pažymėta, kad nustatant, kada programa visiškai baigiama, kaip tai suprantama pagal
Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, reikia atsižvelgti į šioje nuostatoje
nustatyto senaties termino tikslą. Iš esmės šioje nuostatoje nustatytas senaties terminas pirmiausia leidžia
užtikrinti, kad, kol programa nėra visiškai užbaigta, kompetentinga institucija gali traukti atsakomybėn už
pažeidimus, padarytus vykdant šią programą, kad būtų lengviau apsaugoti Sąjungos finansinius interesus
(šiuo klausimu žr. 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C-59/14,
EU:C:2015:660, 26 punktą). Be to, ja siekiama užtikrinti ūkio subjektų teisinį saugumą. Šie subjektai turi
galėti nustatyti, kurių operacijų senaties terminas yra galutinai pasibaigęs ir dėl kurių vis dar gali būti
traukiama atsakomybėn (2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381,
24 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija) (62 punktas). Atsižvelgiant į šį dvigubą tikslą, nustatant visiško
programos užbaigimo datą, kuri laikytina Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos
antrame sakinyje nustatyto senaties termino eigos pabaiga, reikia atsižvelgti į atitinkamos „daugiametės
programos“ pabaigos datą (63 punktas).
Dėl tokio projekto, kaip projektas pagrindinėje byloje, nurodyta, kad iš Reglamento 1164/94
10 straipsnio 6 dalies ir II priedo D straipsnio 2 dalies d punkto antros įtraukos matyti, jog Komisijos
sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas ir suteikiama parama, nurodytas su projektu susijusių darbų
pabaigos ir mokėjimų atlikimo terminas. Šiuo aspektu iš Reglamento Nr. 1386/2002 II priedo D straipsnio
1 dalies ir 2 dalies d punkto, 8 straipsnio 2 dalies b punkto i papunkčio ir Reglamento Nr. 16/2003
5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio matyti, kad tame pačiame Komisijos sprendime nustatyta nagrinėjamo
projekto išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga, siejama su už jo įgyvendinimą atsakingos įstaigos
padarytais mokėjimais. Tai reiškia, kad, praėjus Komisijos nustatytam šio sprendimo 64 ir 65 punktuose
nurodytų darbų pabaigos ir su jais susijusių mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminui, toks
projektas laikytinas visiškai užbaigtu, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies
antros pastraipos antrą sakinį, turint omenyje tai, kad Komisija gali priimti naują sprendimą ir terminą
pratęsti (63–66 punktai). Šiuo klausimu patikslinta, kad visiškas programos užbaigimas, kaip tai suprantama
pagal Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, nebūtinai lemia patraukimo
atsakomybėn už visus vykdant šią programą padarytus pažeidimus senaties termino pabaigą. Taip yra tik
pažeidimų, kurie buvo baigti daugiau nei prieš ketverius metus iki visiško programos užbaigimo, atveju;
patraukimo už šiuos pažeidimus senaties terminas pasibaigia, kai tik užbaigiama programa, išskyrus atvejus,
kai senaties termino eiga nutrūko dėl vienos iš Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečioje
pastraipoje nurodytų priežasčių. Kitaip tariant, kaip savo pastabose pažymi Komisija, remiantis senaties
terminu, nustatytu „daugiametėms programoms“ Reglamento 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros
pastraipos antrame sakinyje, senaties terminą galima tik pratęsti, bet ne sutrumpinti (68–69 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:
1. Sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio
1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas
dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius
metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.
2. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal šio reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už pažeidimą, padarytą vykdant
„daugiametę programą“, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamą projektą, senaties termino eiga
prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo dienos, turint omenyje tai, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio
1 dalies antrą pastraipą „tęstinio ar pakartotinio“ pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą
dieną, kai pažeidimas buvo baigtas.
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Be to, „daugiametė programa“ laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, šiai programai taikomose nuostatose
nurodytą jos pabaigos datą. Konkrečiai kalbant, daugiametė programa, kuriai taikomas 1994 m. gegužės
16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą, iš dalies pakeistas 1999 m.
birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999 ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1265/1999, taip pat Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos
Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos,
Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos
Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina
Europos Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų
pabaigos ir mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama
naują sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą.
Prieiga internete
TEISĖ KREIPTIS Į TEISMĄ
2017 m. liepos 26 d. prejudicinis sprendimas byloje C-670/15
Procesą inicijavo Jan Šalplachta
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos
2003/8/EB, numatančios teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą
nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (OL L 26, 2003, p. 41; 2004 m.
specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 90) (toliau – Direktyva 2003/8), 1 ir 2 straipsnių išaiškinimo. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant Jan Šalplachta inicijuotą bylą dėl jo ankstesnio darbdavio Elektroanlagen &
Computerbau GmbH jam neišmokėto darbo užmokesčio.
2013 m. rugsėjo 24 d. ir 2013 m. spalio 21 d. dokumentais J. Šalplachta, kurio gyvenamoji vieta yra
Čekijos Respublikoje, pareiškė ieškinį Arbeitsgericht Zwickau (Cvikau darbo teismas, Vokietija) ir reikalavo
priteisti iš Elektroanlagen & Computerbau jam nesumokėtą darbo užmokestį. Savo ieškinyje ieškovas
pagrindinėje byloje taip pat prašė suteikti teisinę pagalbą bylinėjantis pirmojoje instancijoje (17 punktas).
2013 m. lapkričio 27 d. dokumentu ieškovas pagrindinėje byloje paprašė į prašomą teisinę pagalbą įtraukti
ir dokumentų, įrodančių jo pajamas ir turtinę padėtį, vertimo, atlikto komercinio vertimų biuro Drezdene
(Vokietija), išlaidas (18 punktas). 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi Arbeitsgericht Zwickau (Cvikau darbo
teismas) patenkino teisinės pagalbos bylinėjantis pirmojoje instancijoje prašymą, bet atsisakė įtraukti į šią
pagalbą minėtų dokumentų vertimo išlaidas (19 punktas). 2015 m. balandžio 15 d. sprendimu
Landesarbeitsgericht Chemnitz (Chemnico apygardos darbo teismas, Vokietija) atmetė ieškovo pagrindinėje
byloje skundą dėl tokio sprendimo (20 punktas).
Ieškovas pagrindinėje byloje dėl pastarojo sprendimo pateikė kasacinį skundą Bundesarbeitsgericht
(Federalinis darbo teismas, Vokietija). Šis teismas mano, kad iš Direktyvos 2003/8 nėra pakankamai aišku, ar
ir kiek valstybė narė, kurioje vyksta teismas, turi padengti prie teisinės pagalbos prašymo pridėtų
dokumentų vertimo išlaidas, kai, kaip pagrindinėje byloje, teisinės pagalbos prašantis asmuo pats
pasirūpino šių dokumentų vertimu ir pateikė prašymą tiesiogiai bylą iš esmės nagrinėti kompetentingam
teismui, kuris taip pat kompetentingas nagrinėti ir šį prašymą kaip priimančioji institucija, kaip ji
suprantama pagal šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies b punktą. Vis dėlto jis pažymi, kad atsisakymu
įtraukti į teisinę pagalbą šių dokumentų vertimo išlaidas, darant prielaidą, kad tai yra teisės į veiksmingą
teisminę gynybą ribojimas, siekiama teisėto tikslo neužkrauti valstybės narės, kurioje vyksta teismas,
biudžetui išlaidų, kurias turi padengti kita valstybė narė, kurioje yra prašymą pateikusio asmens nuolatinė
gyvenamoji vieta ar vieta, kurioje jis paprastai gyvena.
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar
Direktyvos 2003/8 3, 8 ir 12 straipsniai kartu turi būti aiškinami taip, kad valstybės narės, kurioje vyksta
teismas ir kurioje fizinis asmuo, kurio nuolatinė ar įprasta gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje,
pateikė teisinės pagalbos kilus tarptautiniam ginčui prašymą, garantuojama teisinė pagalba apima ir šio
asmens patirtas prie šio prašymo pridėtų būtinų dokumentų vertimo išlaidas (24 punktas).
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Dėl tarptautiniame teisminiame ginče prie teisinės pagalbos prašymo pridėtų būtinų dokumentų
vertimo išlaidų atlyginimo
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal Direktyvos 2003/8 5 konstatuojamąją dalį šia direktyva
siekiama skatinti teisinės pagalbos taikymą, kilus tarptautiniams ginčams, civilinėse ir komercinėse bylose
asmenims, neturintiems pakankamai lėšų teisei į veiksmingą teisminę gynybą įgyvendinti, kaip numatyta
Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio trečioje pastraipoje (25 punktas). Iš tiesų, kaip nurodyta šios
direktyvos 6 konstatuojamojoje dalyje, bylos šalies lėšų stygius arba sunkumai, atsirandantys dėl ginčo
tarptautinio pobūdžio, negali kliudyti tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą (26 punktas).
Nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas šį prašymą priimti
prejudicinį sprendimą grindė abejonėmis dėl to, kuri valstybė narė turi padengti prie teisinės pagalbos
prašymo pridėtų būtinų dokumentų vertimo išlaidas, kai pagalbos prašantis asmuo pasinaudojo
Direktyvos 2003/8 13 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta galimybe pateikti šį prašymą tiesiogiai
priimančiajai institucijai (33 punktas).
Pirma, Teisingumo Teismas konstatavo, kad teisinė pagalba, kurią gauti turi turėti galimybę
kiekvienas fizinis asmuo, kuris yra tarptautinio ginčo šalis, remiantis šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalimi,
turi būti „tinkama“, kad būtų veiksmingai įgyvendinta teisė kreiptis į teismą (34 punktas). Šiomis
aplinkybėmis pažymėta, kad, remiantis Direktyvos 2003/8 visuma, prie teisinės pagalbos prašymo
pridedami dokumentai yra labai svarbūs. Pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalį teisinė pagalba teikiama
asmenims, kurie dėl savo ekonominės padėties iš dalies arba visiškai negali atlyginti bylinėjimosi išlaidų.
Pagal šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalį asmens ekonominę padėtį įvertina valstybės narės, kurioje vyksta
teismas, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į įvairius objektyvius veiksnius, kaip antai pajamas,
kapitalą ar šeiminę padėtį. Taigi pagalbos prašytojui nepateikus tam tikrų dokumentų, įrodančių jo
asmeninę ar finansinę padėtį, teisinės pagalbos prašymas negali būti patenkintas. Todėl šie dokumentai yra
tokios pagalbos gavimo išankstinė sąlyga (36 punktas).
Antra, Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Direktyvos 2003/8 12 straipsnį, siejamą su jos
23 konstatuojamąja dalimi, teisinę pagalbą suteikia ar atsisako suteikti valstybė narė, kurioje vyksta
teismas, „nepažeisdama [šios direktyvos] 8 straipsnio“ (37 punktas). Vis dėlto, kiek tai svarbu pagrindinėje
byloje, pažymėta, kad pagal šios direktyvos 8 straipsnio b punktą valstybė narė, kurioje yra teisinės
pagalbos prašytojo nuolatinė ar įprasta gyvenamoji vieta, suteikia teisinę pagalbą, kurios reikia pagalbos
prašymo ir būtinų patvirtinamųjų dokumentų vertimo išlaidoms padengti, „pateikiant prašymą tos
valstybės narės institucijoms“ (38 punktas). Tokiomis aplinkybėmis Direktyvos 2003/8 8 straipsnio b punkto
pabaigoje pateiktas patikslinimas turi būti suprantamas taip, kad tai nėra sąlyga, kurią teisinės pagalbos
prašytojas turi įvykdyti visais atvejais, norėdamas gauti šių išlaidų atlyginimą; šie žodžiai tik apibrėžia atvejį,
kai tokios pagalbos gavėjo išlaidos gali būti padengiamos valstybėje, kurioje yra jo nuolatinė ar įprasta
gyvenamoji vieta, tačiau neatmetama galimybė, kad, kaip pagrindinėje byloje, prašymas bus pateiktas
valstybėje narėje, kurioje vyksta teismas (39 punktas).
Trečia, Teisingumo Teismas konstatavo, kad valstybės narės, kurioje vyksta teismas, atsisakymas
padengti prie teisinės pagalbos prašymo pridėtų būtinų dokumentų vertimo išlaidas prieštarautų
Direktyvos 2003/8 tikslams, susijusiems su teisės veiksmingai kreiptis į teismą tarptautinių ginčų atveju
užtikrinimu, nes teisinės pagalbos prašytojas nukentėtų pasirinkęs pateikti pagalbos prašymą tiesiogiai
priimančiajai institucijai (41 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2003/8 3, 8 ir 12 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad valstybės narės, kurioje vyksta
teismas ir kurioje fizinis asmuo, kurio nuolatinė ar įprasta gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje,
pateikė teisinės pagalbos kilus tarptautiniam ginčui prašymą, garantuojama teisinė pagalba apima ir šio
asmens patirtas prie šio prašymo pridėtų būtinų dokumentų vertimo išlaidas.
Prieiga internete
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