
 

 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO 

PRAKTIKOS APŽVALGA 

2014 M. LAPKRIČIO 1 D.–2014 M. GRUODŽIO 31 D. 

APŽVALGĄ PARENGĖ  
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO  

TEISINĖS ANALIZĖS IR INFORMACIJOS DEPARTAMENTAS  



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 11 01–2014 12 31 

 

2 

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOS APŽVALGA 
(2014 m. lapkričio 1 d.–2014 m. gruodžio 31 d.) 

 

LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖ ............................................................................... 5 

2014 m. gruodžio 2 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas ...................................................... 5 
Dėl duomenų, susijusių su prieglobsčio prašytojo baime būti persekiojamam dėl seksualinės 
orientacijos, vertinimo ............................................................................................................................. 5 

2014 m. gruodžio 11 d. prejudicinis sprendimas .................................................................................. 7 
Dėl teisės būti išklausytam prieš priimant sprendimą grąžinti neteisėtai valstybėje esantį asmenį ....... 7 

2014 m. gruodžio 18 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas .................................................. 10 
Dėl sprendimo grąžinti neteisėtai šalyje esantį trečiosios šalies pilietį sustabdymo, kai paduodamas 
skundas dėl tokio sprendimo ................................................................................................................. 10 
Dėl sunkia liga sergančio trečiosios šalies piliečio išsiuntimo ................................................................ 11 

2014 m. gruodžio 18 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas .................................................. 12 
Dėl reikalavimo turėti vizą Sąjungos piliečio šeimos nariui, turinčiam valstybės narės išduotą leidimą 
gyventi šalyje .......................................................................................................................................... 13 
Dėl Jungtinės Karalystės taikomų pasienio kontrolės priemonių pagrįstumo ....................................... 14 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA ................................................................................................. 15 

2014 m. lapkričio 12 d. prejudicinis sprendimas ................................................................................ 15 
Dėl nacionalinių finansų priežiūros institucijų pareigos saugoti profesinę paslaptį – informaciją, 
susijusią su neteisėtą veiklą vykdžiusia likviduojama investicine įmone ............................................... 15 

2014 m. gruodžio 11 d. prejudicinis sprendimas ................................................................................ 16 
Dėl asmens duomenų tvarkymo, kai daromas vaizdo įrašas ant privataus namo įrengta kamera, 
nukreipta į viešąjį kelią ........................................................................................................................... 17 

PARAMA .................................................................................................................................. 18 

2014 m. gruodžio 18 d. prejudicinis sprendimas ................................................................................ 18 
Dėl sprendimo sumažinti skirtą paramą, nesant tam konkrečios teisės normos nacionalinėje teisėje 19 
Dėl aplinkybių, kurias būtina įvertinti priimant sprendimą grąžinti paramą ......................................... 20 

KONKURENCIJA ........................................................................................................................ 20 

2014 m. lapkričio 12 d. sprendimas................................................................................................... 20 
Dėl vienodo požiūrio į vertikaliai integruotus ir vertikaliai neintegruotus ūkio subjektus, 
apskaičiuojant baudą pažeidimą padariusiems ūkio subjektams .......................................................... 21 

APMOKESTINIMAS ................................................................................................................... 22 

2014 m. gruodžio 11 d. prejudicinis sprendimas ................................................................................ 22 
Dėl formalių reikalavimų nesilaikymo, kaip prielaidos paneigti teisę į PVM atskaitą atvirkštinio 
apmokestinimo atveju ........................................................................................................................... 23 

2014 m. gruodžio 18 d. prejudicinis sprendimas ................................................................................ 24 
Dėl atsisakymo pripažinti teisę į PVM atskaitą dalyvavimo į sukčiavimą įtrauktame sandoryje atveju, 
nesant konkrečių nuostatų šiuo klausimu nacionalinės teisės sistemoje ............................................. 25 
Dėl teisės į PVM atskaitą pasinaudojimo vienoje valstybėje narėje, kai sukčiavimo sandoriai tiekimo 
grandinėje byloje sudaryti kitoje valstybėje narėje ............................................................................... 25 

SOCIALINĖ POLITIKA ................................................................................................................. 26 

2014 m. lapkričio 5 d. prejudicinis sprendimas .................................................................................. 26 
Dėl apdraustųjų socialiniu draudimu asmenų galimybės pasirinkti, kad nebūtų atsižvelgta į draudimo 
laikotarpius, įgytus kitoje valstybėje narėje ........................................................................................... 27 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 11 01–2014 12 31 

 

3 

 

2014 m. lapkričio 6 d. prejudicinis sprendimas .................................................................................. 28 
Dėl valstybės narės, kurioje dirba darbuotojas migrantas, kompetentingos įstaigos diskrecijos teisės 
sumažinti išmokas šeimai, jeigu gyvenamosios vietos valstybėje narėje nepateiktas prašymas gauti 
išmokas šeimai ....................................................................................................................................... 28 

2014 m. lapkričio 11 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas .................................................. 29 
Dėl valstybės narės galimybės ekonomiškai neaktyviems kitų valstybių piliečiams visiškai arba iš dalies 
nesuteikti teisės gauti tam tikras „specialias neįmokines išmokas pinigais“ ......................................... 30 
Dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo ................................................................... 31 

VIEŠOJI TARNYBA ..................................................................................................................... 32 

2014 m. lapkričio 13 d. prejudicinis sprendimas ................................................................................ 32 
Dėl nevienodo požiūrio dėl amžiaus, kai iš pretendentų į tarnybą vietos policijoje reikalaujama būti ne 
vyresniems nei 30 metų ......................................................................................................................... 33 

2014 m. gruodžio 18 d. prejudicinis sprendimas ................................................................................ 35 
Dėl nediskriminavimo nutukimo pagrindu principo užimtumo ir profesinėje srityje ............................ 36 
Dėl nutukimo kaip ,,negalios“ pagal Direktyvą 2000/78........................................................................ 36 

APELIACINIS SKUNDAS.............................................................................................................. 37 

2014 m. gruodžio 9 d. didžiosios kolegijos sprendimas ...................................................................... 37 
Dėl akto, kuriuo pateikta peticija laikoma priimta, tačiau perduodama nagrinėti kitam 
kompetentingam subjektui, ginčijimo Teisingumo Teisme ................................................................... 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir 
Teisingumo Teismas, ESTT) procesinių sprendimų santraukos. Šis dokumentas yra skirtas tik informavimui ir 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neprisiima atsakomybės už šių procesinių dokumentų vertimus. 
Oficialius ir išsamius sprendimų tekstus galite rasti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 11 01–2014 12 31 

 

4 

 

svetainėje http://curia.europa.eu/ ir Europos Sąjungos teisės interneto svetainėje http://eur-lex.europa.eu/. 

http://curia.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖ 

 
2014 m. gruodžio 2 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas 

A, B, C prieš Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
(C-148/13 iki C-150/13) 

 
Terminai: Direktyva 2004/83/EB – Būtiniausi pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos statuso 

suteikimo reikalavimai – 4 straipsnis – Faktų ir aplinkybių įvertinimas – Vertinimo tvarka – Tam tikrų 
įrodymų pripažinimas – Kompetentingų nacionalinės valdžios institucijų įgaliojimų apimtis – Baimė būti 
persekiojamam dėl seksualinės orientacijos – Skirtumai tarp apribojimų, susijusių su pareiškimų ir 
dokumentų ar kitų įrodymų dėl tvirtinamos prieglobsčio prašytojo seksualinės orientacijos tikrinimais, ir 
apribojimų, kurie taikomi tikrinant tokius su kitomis persekiojimo priežastimis susijusius įrodymus – 
Direktyva 2005/85/EB – Būtiniausi pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos reikalavimai 
valstybėse narėse – 13 straipsnis – Asmeninio pokalbio reikalavimai – Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija – 1 straipsnis – Žmogaus orumas – 7 straipsnis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 
3. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo:  
 
A, B ir C, trečiųjų šalių piliečiai, kiekvienas pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi (suteikti 

prieglobstį) Nyderlanduose. Grįsdami savo prašymus, jie teigė, kad bijo būti persekiojami savo kilmės 
šalyse, pirmiausia dėl savo homoseksualumo. Tačiau kompetentingos institucijos atmetė jų prašymus tuo 
pagrindu, kad jų seksualinė orientacija nebuvo įrodyta. Pareiškėjai pateikė skundus dėl šių sprendimų. 
Nagrinėdama bylą Raad van State (Valstybės taryba, Nyderlandai) abejoja, ar ES teisė nustato kokias nors 
ribas dėl prieglobsčio prašytojų seksualinės orientacijos tikrinimo. Raad van State nuomone, vien tik 
prieglobsčio prašytojui pateikiami klausimai gali tam tikru požiūriu pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos (toliau – ir Chartija) nuostatomis garantuojamas teises (22–41 punktai). 

 
Dėl duomenų, susijusių su prieglobsčio prašytojo baime būti persekiojamam dėl seksualinės 

orientacijos, vertinimo 
 
Pirmiausia Teisingumo Teismas nurodė, kad priešingai, nei teigia pareiškėjai pagrindinėse bylose, t. y. 

kad kompetentingos valdžios institucijos, atsakingos už prieglobsčio prašymo, grindžiamo prieglobsčio 
prašytojo baime būti persekiojamam dėl seksualinės orientacijos, nagrinėjimą, turėtų šio prieglobsčio 
prašytojo nurodytą orientaciją laikyti tik šio prašytojo pareiškimais įrodytu faktu, šiuo klausimu reikia 
pažymėti, kad tokie pareiškimai, atsižvelgiant į ypatingas aplinkybes, kuriomis pateikiami prašymai suteikti 
prieglobstį, gali būti laikomi tik atspirties tašku nagrinėjant Direktyvos 2004/831 4 straipsnyje numatytus 
faktus ir aplinkybes (49 punktas). Tačiau procedūros, kurias kompetentingos valdžios institucijos taiko 
vertindamos pareiškimus ir dokumentus ar kitus įrodymus, pateiktus tokiems prašymams pagrįsti, turi 
atitikti direktyvų 2004/83 ir 2005/852 nuostatas ir Chartija garantuojamas pagrindines teises, kaip antai 
teisę į pagarbą žmogaus orumui ir teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (53 punktas). Be to, šis 
įvertinimas turi būti atliekamas individualiai ir atsižvelgiant į prašytojo asmeninę padėtį ir aplinkybes, 
įskaitant tokius veiksnius kaip biografijos faktai, lytis ir amžius, kad pagal asmenines prašytojo aplinkybes 
būtų įvertinta, ar prieš jį ar ją vykdyti ar galimi veiksmai galėtų būti persekiojimas arba jie būtų susiję su 
smurtu (57 punktas). Teismas nurodė tokias gaires dėl nacionalinių institucijų naudojamų metodų: 

                                                 
1
 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo 

pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio 

būtiniausių standartų. 
2
 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 2005/85/EB, nustatanti būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso 

suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse. 
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Dėl pareiškimų ir dokumentų ar kitų įrodymų vertinimo tvarkos kiekvienoje pagrindinėje byloje 
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tikrinimai, pagrįsti apklausomis, kuriomis siekiama nustatyti, ar 
atitinkamas prieglobsčio prašytojas žino homoseksualų interesus ginančias organizacijas ir turi išsamią 
informaciją apie šias organizacijas, reikštų, kad, kaip teigė pareiškėjas pagrindinėje byloje C-150/13, 
minėtos valdžios institucijos pagrindžia savo vertinimus stereotipinėmis sampratomis apie homoseksualų 
elgesį ir nesiremia kiekvieno prieglobsčio prašytojo konkrečia padėtimi (60 punktas). Šiuo klausimu 
priminta, kad pagal Direktyvos 2004/83 4 straipsnio 3 dalies c punktą kompetentingos valdžios institucijos 
įpareigojamos atlikti vertinimą individualiai ir atsižvelgti į prašytojo asmeninę padėtį, o pagal Direktyvos 
2005/85 13 straipsnio 3 dalies a punktą tos pačios valdžios institucijos įpareigojamos vesti pokalbį 
atsižvelgdamos į asmenines ar bendrąsias su prieglobsčio prašymu susijusias aplinkybes (61 punktas). 

Pirmiausia, prašymų suteikti pabėgėlio statusą vertinimas, pagrįstas vien su homoseksualais 
susijusiomis stereotipinėmis sampratomis, neatitinka minėtų nuostatų reikalavimų, nes neleidžia toms 
valdžios institucijoms atsižvelgti į atitinkamo prieglobsčio prašytojo individualią ir asmeninę padėtį. Todėl 
vien tai, kad prieglobsčio prašytojas nesugeba atsakyti į tokius klausimus, negali būti pakankamas pagrindas 
daryti išvadą, kad prašytojas yra nepatikimas (62, 63 punktai). 

Antra, nacionalinėms valdžios institucijoms turint teisę, jei reikia, atlikti apklausas, kuriomis siekiama 
įvertinti faktus ir aplinkybes dėl prieglobsčio prašytojo nurodytos seksualinės orientacijos, klausimai apie šio 
prašytojo seksualinės praktikos detales prieštarauja Chartijos garantuojamoms pagrindinėms teisėms ir 
pirmiausia jos 7 straipsnyje įtvirtintai teisei į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (64 punktas). 

Trečia, kalbant apie nacionalinėms valdžios institucijoms suteiktą galimybę sutikti, kad, kaip siūlė kai 
kurie pareiškėjai pagrindinėse bylose, būtų atlikti homoseksualiniai aktai ir taip šie prašytojai būtų 
atitinkamai „ištirti“, kad galėtų įrodyti savo homoseksualumą, arba priimti tokius šių prašytojų pateiktus 
įrodymus, kaip jų intymių aktų vaizdo įrašai, Teismas pažymėjo, kad tokia informacija, be to, kad ji nebūtinai 
turi įrodomąją galią, dar galėtų pažeisti žmogaus orumą, kurio gerbimas užtikrinamas pagal Chartijos 1 
straipsnį. Be to, leidimas pateikti arba priimti tokio pobūdžio įrodymus turėtų skatinamąjį poveikį kitiems 
prašytojams, o tai de facto reikštų, jog pastarieji privalo pateikti tokių įrodymų (65, 66 punktai). 

Ketvirta, atsižvelgiant į tai, kad su asmens privačia sritimi ir pirmiausia jo seksualumu susiję klausimai 
yra opūs, negali būti padaryta išvada apie nepatikimumą vien dėl to, kad šis asmuo, nenorėdamas atskleisti 
savo gyvenimo intymių aspektų, ne iš karto informavo apie savo homoseksualumą (69 punktas). 

Be to, Direktyvos 2004/83 4 straipsnio 1 dalyje numatytas reikalavimas „kuo greičiau“ pateikti visą 
informaciją, kurios reikia prašymui dėl tarptautinės apsaugos pagrįsti, sušvelninamas kompetentingoms 
valdžios institucijoms nustatytu reikalavimu – pagal Direktyvos 2005/85 13 straipsnio 3 dalies a punktą ir 
Direktyvos 2004/83 4 straipsnio 3 dalį šios valdžios institucijos privalo vesti pokalbį atsižvelgdamos į 
asmenines ar bendrąsias su prieglobsčio prašymu susijusias aplinkybes, pirmiausia į prašytojo 
pažeidžiamumą, ir šį prašymą vertinti individualiai, atkreipdamos dėmesį į kiekvieno prašytojo individualią 
padėtį ir asmenines aplinkybes (70 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė: 
 
1. Direktyvos 2004/83/EB 4 straipsnio 3 dalies c punktas ir Direktyvos 2005/85/EB 13 straipsnio 

3 dalies a punktas turi būti aiškinami taip, kad pagal šias nuostatas draudžiama, jog kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos, kurių veiklai taikoma teisminė kontrolė, tikrindamos su prieglobsčio 
prašytojo (kurio prašymas pateisinamas baime būti persekiojamam dėl seksualinės orientacijos) nurodyta 
seksualine orientacija susijusius faktus ir aplinkybes, įvertintų šio prašytojo pareiškimus ir dokumentus ar 
kitus įrodymus, pateiktus jo prašymui pagrįsti, remdamosi apklausomis, pagrįstomis vien su homoseksualais 
susijusiomis stereotipinėmis sampratomis. 

2. Direktyvos 2004/83 4 straipsnis, nagrinėjamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisų 
chartijos 7 straipsnį, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama, jog atlikdamos tokį tikrinimą 
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos vykdytų išsamias apklausas apie prieglobsčio prašytojo 
seksualinę praktiką. 

3. Direktyvos 2004/83 4 straipsnis, nagrinėjamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisų 
chartijos 1 straipsnį, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama, jog atlikdamos minėtą tikrinimą 
nurodytos valdžios institucijos priimtų tokius įrodymus, kaip atitinkamo prieglobsčio prašytojo 
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homoseksualių aktų atlikimas, jo sutikimas būti „ištirtam“, kad įrodytų savo homoseksualumą, arba net šio 
prašytojo atliekamų tokių aktų vaizdo įrašai. 

4. Direktyvos 2004/83 4 straipsnio 3 dalis ir Direktyvos 2005/85 13 straipsnio 3 dalies a punktas turi 
būti aiškinami taip, kad pagal šias nuostatas draudžiama, jog per šį patikrinimą kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos darytų išvadą, kad atitinkamo prieglobsčio prašytojo pareiškimai 
nepatikimi vien dėl to, kad šis prašytojas savo seksualinės orientacijos, kokios jis teigia esąs, nenurodė 
pirmą kartą, kai jam buvo suteikta galimybė paaiškinti persekiojimo priežastis. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428311315617&uri=CELEX:62013CJ0148 
 

2014 m. gruodžio 11 d. prejudicinis sprendimas 
Khaled Boudjlida prieš Préfet des Pyrénées-Atlantiques  

(C-249/13) 
 

Terminai: Vizos, prieglobstis, imigracija ir kitos politikos sritys, susijusios su laisvu asmenų judėjimu – 
Direktyva 2008/115/EB – Neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – Teisės į gynybą 
principo laikymasis – Trečiosios šalies piliečio, neteisėtai esančio šalyje, teisė būti išklausytam prieš priimant 
sprendimą, kuris gali paveikti jo interesus – Sprendimas grąžinti – Teisė būti išklausytam prieš priimant 
sprendimą grąžinti  

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 
3. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo:  
 
K. Boudjlida, Alžyro pilietis, atvyko į Prancūziją studijuoti aukštojoje mokykloje. Jis Prancūzijos 

teritorijoje gyveno teisėtai, nes turėjo leidimą gyventi šalyje su žyma „studentas“, kuris buvo pratęsiamas 
kas metus. K. Boudjlida neprašė pratęsti paskutinio jam išduoto leidimo gyventi šalyje, taip pat neprašė 
išduoti naujo leidimo. Būdamas Prancūzijos teritorijoje neteisėtai, 2013 m. sausio 7 d. K. Boudjlida kreipėsi 
su prašymu užregistruoti jį kaip savarankišką veiklą vykdantį verslininką. 2013 m. sausio 15 d. K. Boudjlida 
atvykus į paskirtą susitikimą, pasienio policija dėl neteisėto buvimo šalyje iškvietė jį į savo būstinę tą pačią 
dieną ar kitos dienos rytą, kad išnagrinėtų jo buvimo teisėtumą. 2013 m. sausio 15 d. K. Boudjlida 
savanoriškai atvyko pagal šį iškvietimą ir buvo šių tarnybų išklausytas apie jo padėtį, susijusią su teise 
gyventi Prancūzijoje. Apklausa, trukusi 30 minučių, buvo susijusi su K. Boudjlida prašymu užregistruoti jį 
kaip savarankišką veiklą vykdantį verslininką, 2007 m. rugsėjo 26 d. atvykimo į Prancūziją aplinkybėmis, 
gyvenimo šalyje būnant studentu sąlygomis nuo atvykimo dienos ir šeiminiais ryšiais bei jo nuomone 
klausimu, ar sutiktų išvykti iš Prancūzijos teritorijos, jeigu prefektūra priimtų tokį sprendimą. Po minėtos 
apklausos Atlanto Pirėnų departamento prefektas 2013 m. sausio 15 d. priėmė ginčijamą sprendimą 
įpareigoti išvykti K. Boudjlida iš Prancūzijos, suteikiant 30 dienų laikotarpį savanoriškai grįžti į Alžyrą. K. 
Boudjlida šį sprendimą apskundė Prancūzijos teismams. Bylą nagrinėjantis teismas pateikė Teisingumo 
Teismui klausimus dėl teisės būti išklausytam apimties (18–27 punktai). 

 
 
Dėl teisės būti išklausytam prieš priimant sprendimą grąžinti neteisėtai valstybėje esantį asmenį 
 
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar neteisėtai šalyje 

esančio trečiosios šalies piliečio, dėl kurio reikia priimti sprendimą grąžinti, teisę būti išklausytam per bet 
kokią procedūrą reikia aiškinti taip, kad ji apima teisę turėti galimybę išsinagrinėti visas aplinkybes, kuriomis 
remiamasi kaip jam nepalankiomis sprendžiant jo teisės gyventi šalyje klausimą, pareikšti savo nuomonę 
žodžiu ar raštu praėjus pakankamai apmąstymams skirto laiko ir pasinaudoti pasirinkto patarėjo pagalba 
per apklausą (28 punktas). 

Teisingumo Teismas priminė, kad pagal nusistovėjusią jo praktiką teisės į gynybą užtikrinimo 
principas yra bendrasis Sąjungos teisės principas, o teisė būti išklausytam per bet kokią procedūrą yra jo 
sudedamoji dalis (30 punktas). 
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Pagal nusistovėjusią teismo praktiką taisykle, jog asmeniui, kurio nenaudai priimamas sprendimas, 
turi būti sudaryta galimybė pateikti pastabas prieš jį priimant, siekiama užtikrinti, kad kompetentinga 
valdžios institucija turėtų galimybę deramai atsižvelgti į visas svarbias aplinkybes. Kad užtikrintų veiksmingą 
atitinkamo asmens apsaugą, šia taisykle pastarajam, be kita ko, suteikiama galimybė ištaisyti klaidą ar 
pateikti su asmenine situacija susijusios informacijos, palankios tam, kad sprendimas būtų arba nebūtų 

priimtas, ir vienokiam ar kitokiam jo turiniui (žr. sprendimų Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, 49 punktą ir 
Mukarubega, C-166/13, EU:C:2014:2336, 47 punktą). Ši teisė taip pat reiškia, kad administracija skiria 
reikiamą dėmesį taip pateiktoms suinteresuotojo asmens pastaboms, rūpestingai ir nešališkai nagrinėja visą 
su atitinkamu atveju susijusią informaciją ir nurodo išsamius motyvus (žr. sprendimų Technische Universität 
München, C-269/90, EU:C:1991:438, 14 punktą ir Sopropé, EU:C:2008:746, 50 punktą), nes pareiga nurodyti 
pakankamai išsamius ir konkrečius sprendimo motyvus, kad suinteresuotasis asmuo galėtų suprasti, kodėl 
jo prašymas buvo atmestas, yra teisės į gynybą gerbimo principo padarinys (Sprendimo M., C-277/11, 
EU:C:2012:744, 88 punktas). Pagal Teisingumo Teismo praktiką reikalaujama paisyti teisės būti išklausytam, 
net kai taikytinuose teisės aktuose toks formalumas nėra aiškiai numatytas (žr. sprendimų Sopropé, 
EU:C:2008:746, 38 punktą; M., EU:C:2012:744, 86 punktą ir G. ir R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, 32 
punktą). Pareiga paisyti sprendimų adresatų, kurių interesams šie sprendimai turi didelę įtaką, teisės į 
gynybą iš principo tenka valstybių narių administracinėms institucijoms, kai jos imasi priemonių, 
patenkančių į Sąjungos teisės taikymo sritį (Sprendimo G. ir R., EU:C:2013:533, 35 punktas). Jei Sąjungos 
teisėje nėra nustatytos nei sąlygos, kuriomis turi būti paisoma neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių 
teisės į gynybą, nei šios teisės nepaisymo pasekmės, šios sąlygos ir pasekmės nustatomos nacionalinėje 
teisėje su sąlyga, kad patvirtintos atitinkamos priemonės yra tapačios priemonėms, taikomoms privatiems 
asmenims esant panašioms nacionalinės teisės reguliuojamoms situacijoms (lygiavertiškumo principas), ir 
kiek dėl jų naudojimasis Sąjungos teisėje nustatytomis teisėmis netaps praktiškai neįmanomas arba 
pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas) (Sprendimo Mukarubega, EU:C:2014:2336, 51 punktas ir 
jame nurodyta teismo praktika) (37–41 punktai).  

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, konstatavus asmens buvimo šalyje neteisėtumą, 
kompetentingos nacionalinės institucijos, vadovaudamosi šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi ir 
nepažeisdamos jos 6 straipsnio 2–5 dalyse nustatytų išimčių, turi priimti sprendimą grąžinti (šiuo klausimu 
žr. sprendimų El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, 35 punktą; Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, 
31 punktą ir Mukarubega, EU:C:2014:2336, 57 punktą). Taip pat teisės būti išklausytam prieš priimant 
sprendimą grąžinti tikslas yra leisti suinteresuotajam asmeniui išreikšti savo nuomonę dėl jo buvimo šalyje 
teisėtumo ir dėl galimo minėtos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies išimčių, numatytų jos 6 straipsnio 2–5 
dalyse, taikymo. Be to, taikant Direktyvos 2008/115 5 straipsnį „Negrąžinimas, vaiko interesai, šeimos 
gyvenimas ir sveikatos būklė“, įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės privalo, pirma, tinkamai 
atsižvelgti į atitinkamo trečiosios šalies piliečio vaiko interesus, šeimos gyvenimą ir sveikatos būklę ir, antra, 
paisyti negrąžinimo principo. Remiantis tuo darytina išvada, kad jeigu kompetentinga nacionalinė institucija 
ketina priimti sprendimą grąžinti, ji būtinai turi laikytis Direktyvos 2008/115 5 straipsnyje nustatytų 
įpareigojimų ir šiuo klausimu išklausyti suinteresuotąjį asmenį. Šiuo klausimu suinteresuotajam asmeniui 
tenka pareiga per apklausą bendradarbiauti su kompetentinga nacionaline institucija, kad jai būtų pateikta 
visa reikšminga informacija apie jo asmeninę ir šeiminę padėtį, visų pirma informacija, dėl kurios būtų 
galima pateisinti sprendimo grąžinti nepriėmimą. Galiausiai iš teisės būti išklausytam prieš priimant 
sprendimą grąžinti išplaukia, kad kompetentingos nacionalinės įstaigos turi pareigą leisti suinteresuotajam 
asmeniui pareikšti savo nuomonę dėl jo grąžinimo tvarkos (būtent grąžinimo termino ir savanoriško ar 
priverstinio grąžinimo pobūdžio). Iš to visų pirma matyti, kad Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 1 dalyje 
numatomas atitinkamas laikotarpis savanoriškai išvykti, trunkantis nuo septynių iki trisdešimties dienų, kurį 
valstybės narės privalo, kaip nurodyta šios nuostatos 2 dalyje, atitinkamam laikotarpiui pratęsti, kiekvienu 
atveju atsižvelgdamos į atskiro atvejo konkrečias aplinkybes, pavyzdžiui, buvimo trukmę, ar esama mokyklą 
lankančių vaikų ir kitų šeimos bei socialinių ryšių (46–51 punktai). 

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad teisę būti išklausytam prieš priimant sprendimą grąžinti reikia 
aiškinti ne taip, kad prieš apklausą, surengtą siekiant priimti tokį sprendimą, ši institucija privalo įspėti tą 
asmenį apie tai, kad ketina priimti sprendimą jį grąžinti, ir nurodyti jam aplinkybes, kuriomis ketina grįsti šį 
sprendimą, ar suteikti apmąstymams skirto laiko prieš gaudama asmens pastabas, bet taip, kad šis pilietis 
turi turėti galimybę pateikti savo nuomonę dėl buvimo šalyje neteisėtumo ir motyvus, kurie, vadovaujantis 
nacionaline teise, gali pateisinti tai, kad atitinkama institucija susilaikys nuo sprendimo grąžinti priėmimo. 
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Tačiau svarbu priminti, kad išimtis taikoma tuo atveju, kai trečiosios šalies pilietis negalėjo pagrįstai 
numatyti, kuriais įrodymais prieš jį gali būti remiamasi, arba tuo atveju, kai objektyviai jis galėtų pateikti 
atsakomuosius argumentus tik atlikęs tam tikras patikras ar veiksmus, kad, pavyzdžiui, gautų pateisinančius 
dokumentus. Tačiau bet kuriuo atveju neginčijama, kad trečiosios šalies pilietis, neteisėtai būnantis šalyje, 
turi turėti galimybę, jei nori, ginčyti administracijos atliktą jo situacijos įvertinimą pareikšdamas ieškinį (55–
57 punktai).  

Šiuo atveju pagrindinėje byloje iš pasienio policijos surašyto K. Boudjlida apklausos protokolo matyti, 
kad 2013 m. sausio 15 d. jis buvo pakviestas atvykti į policijos būstinę arba tą pačią 2013 m. sausio 15 d., 
arba 2013 m. sausio 16 d. rytą, kad „būtų išnagrinėta [jo] teisė gyventi šalyje“. Jis pats savo noru nusprendė 
atvykti 2013 m. sausio 15 d. Taigi jis taip pat nusprendė nepasinaudoti policijos suteiktu vienos dienos 
apmąstymams skirtu terminu ir nesikreipti į patarėją teisės klausimais. 

Kalbant apie klausimą, ar teisė būti išklausytam, kaip antai taikoma pagal Direktyvą 2008/115, apima 
teisę pasinaudoti patarėjo paslauga per apklausą, Teisingumo Teismas priminė, kad teisinės pagalbos teisė 
numatyta šios direktyvos 13 straipsnyje tik po sprendimo grąžinti priėmimo ir tik siekiant apskųsti ar 
peržiūrėti sprendimus, susijusius su grąžinimu, kompetentingame teisme arba kitoje administracinėje 
institucijoje ar kompetentingoje įstaigoje, sudarytoje iš narių, kurie yra nešališki ir naudojasi 
nepriklausomumo apsaugos priemonėmis. Pagal šio 13 straipsnio 4 dalį reikalaujama tam tikromis 
aplinkybėmis suteikti nemokamą teisinę pagalbą suinteresuotojo asmens prašymu. Tačiau trečiosios šalies 
pilietis, neteisėtai būnantis šalyje, vis dėlto gali savo lėšomis kreiptis į patarėją teisės klausimais, jeigu tik 
šios teisės įgyvendinimas neturi įtakos tinkamai procedūros eigai ir nekenkia veiksmingam šios direktyvos 
įgyvendinimui. (64, 65 punktai). Šiuo atveju pagrindinėje byloje per apklausą K. Boudjlida neprašė leidimo 
kreiptis į patarėją teisės klausimais. 

Galiausiai K. Boudjlida ir Komisija nurodė trumpą pagrindinėje byloje nagrinėjamos apklausos trukmę, 
t. y. 30 minučių. Teisingumo Teismas konstatavo, kad klausimas, ar trečiosios šalies piliečio, neteisėtai 
esančio šalyje, apklausos trukmė turi įtakos teisei būti išklausytam, kuri taikoma pagal Direktyvą 2008/115, 
nėra lemiamas. Iš tiesų svarbu žinoti, ar toks pilietis turėjo pakankamą galimybę būti išklausytas dėl savo 
buvimo šalyje teisėtumo ir asmeninės padėties (o šiuo atveju taip ir buvo) (67 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė: 
 
1. Teisė būti išklausytam per bet kokią procedūrą, taikomą pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo 
standartų ir tvarkos valstybėse narėse, būtent pagal jos 6 straipsnį, turi būti aiškinama kaip apimanti 
neteisėtai šalyje esančio trečiosios valstybės piliečio teisę prieš priimant sprendimą jį grąžinti pareikšti savo 
nuomonę dėl jo buvimo šalyje teisėtumo ir dėl galimo šios direktyvos 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2–5 dalių 
taikymo bei dėl grąžinimo tvarkos. 

2. Tačiau teisė būti išklausytam per bet kokią procedūrą, taikomą pagal Direktyvą 2008/115, būtent 
pagal jos 6 straipsnį, turi būti aiškinama kaip neįpareigojanti kompetentingos nacionalinės institucijos prieš 
tokiam sprendimui priimti surengtą apklausą įspėti šį pilietį apie tai, kad ketina priimti sprendimą jį grąžinti, 
ir nurodyti jam aplinkybes, kuriomis ketina grįsti šį sprendimą, ar suteikti laiko apmąstymams prieš imdama 
rinkti asmens pastabas, nes šis pilietis turi galimybę deramai ir realiai pateikti savo nuomonę dėl buvimo 
šalyje neteisėtumo ir motyvų, kurie, vadovaujantis nacionaline teise, gali pateisinti tai, kad ši institucija 
susilaikytų nuo sprendimo grąžinti priėmimo. 

3. Teisė būti išklausytam per bet kokią procedūrą, taikomą pagal Direktyvą 2008/115, būtent pagal 
jos 6 straipsnį, turi būti aiškinama taip, kad trečiosios šalies pilietis, neteisėtai esantis šalyje, prieš 
kompetentingai nacionalinei administravimo institucijai priimant sprendimą dėl jo grąžinimo gali kreiptis į 
patarėją teisės klausimais, kad pasinaudotų jo pagalba per šios institucijos apklausą, su sąlyga, kad ši teisė 
neturės įtakos tinkamam grąžinimo procedūros vykdymui ir nepakenks veiksmingam Direktyvos 2008/115 
įgyvendinimui. 

4. Tačiau teisė būti išklausytam per bet kokią procedūrą, taikomą pagal Direktyvą 2008/115, būtent 
pagal jos 6 straipsnį, turi būti aiškinama kaip neįpareigojanti valstybių narių užtikrinti šią pagalbą teikiant 
nemokamą teisinę pagalbą. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428311442131&uri=CELEX:62013CJ0249 
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2014 m. gruodžio 18 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas 

Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve prieš Moussa Abdida 
 (C-562/13) 

 
Terminai: Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 19 straipsnio 2 dalis ir 47 straipsnis – 

Direktyva 2004/83/EB – Būtiniausi pabėgėlių statuso ar papildomos apsaugos statuso suteikimo 
standartai – Papildomą apsaugą galintis gauti asmuo – 15 straipsnio b dalis – Prašytojo kankinimas, 
nežmoniškas ar žeminantis elgesys arba baudimas jo kilmės šalyje – 3 straipsnis – Palankesni standartai – 
Sunkia liga sergantis prašytojas – Tinkamo gydymo nebuvimas kilmės šalyje – Direktyva 2008/115/EB – 
Neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – 13 straipsnis – Stabdomąjį poveikį turinti 
teisminė teisių gynimo priemonė – 14 straipsnis – Garantijos laukiant grąžinimo – Būtiniausi poreikiai 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 
3. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo:  
 
2009 m. balandžio 15 d. M. Abdida, Nigerio pilietis, remdamasis Belgijos nacionaliniu įstatymu, 

pateikė prašymą leisti gyventi šalyje dėl sveikatos priežasčių; jis nurodė, kad serga ypač sunkia liga. 2009 m. 
gruodžio 4 d. šis prašymas pripažintas priimtinu, todėl M. Abdida iš Centre public d’action sociale 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (toliau – CPAS) gavo socialinę paramą. 2011 m. birželio 6 d. sprendimu M. 
Abdida pateiktas prašymas leisti gyventi šalyje buvo atmestas, grindžiant tuo, kad jo kilmės šalyje yra 
sveikatos priežiūros infrastruktūra, sudaranti galimybes gydyti ligonius, sergančius tokia liga kaip jo. Šis 
sprendimas M. Abdida buvo įteiktas kartu su nurodymu išvykti iš Belgijos teritorijos. M. Abdida apskundė šį 
sprendimą bei sprendimą nutraukti socialinę paramą.  

Šiomis aplinkybėmis Cour du travail de Bruxelles, nagrinėjantis ginčą, nusprendė sustabdyti bylos 
nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą: „Ar direktyvos [2004/83, 2005/85 ir 
2003/9] turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas valstybė narė, kuri numato, kad užsienietis, „sergantis liga, 
kuri kelia realų pavojų jo gyvybei ar sveikatai arba realią grėsmę patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį, kai 
jo kilmės šalyje nėra jokio tinkamo gydymo“, turi teisę į papildomą apsaugą, kaip tai suprantama pagal 
Direktyvos [2004/83] 15 straipsnio [b punktą], yra įpareigojama: 

– numatyti galimybę dėl administracinio sprendimo, kuriuo atsisakoma leisti gyventi šalyje ir (arba) 
suteikti papildomą apsaugą ir įpareigojama išvykti iš šalies teritorijos, pasinaudoti stabdomąjį poveikį 
turinčia teisių gynimo priemone, 

– užtikrinti, kad pagal jos socialinės paramos ar priėmimo sistemas bus tenkinami kiti nei su sveikata 
susiję būtiniausi pareiškėjo poreikiai, kol bus išnagrinėtas dėl šio administracinio sprendimo pateiktas 
skundas? (21–30 punktai). 

 
Dėl sprendimo grąžinti neteisėtai šalyje esantį trečiosios šalies pilietį sustabdymo, kai paduodamas 

skundas dėl tokio sprendimo 
 
Teisingumo Teismas visų pirma pažymėjo, kad nacionalinio teismo nurodytos direktyvos nėra 

taikytinos šiuo atveju, kadangi pagal pagrindinėje byloje nagrinėjamus nacionalinės teisės aktus pateikti 
prašymai nėra tarptautinės apsaugos prašymai. Tačiau Teisingumo Teismas konstatavo, kad minėtas 
sprendimas yra administracinis aktas, kuriuo trečiosios šalies piliečio gyvenimas šalyje pripažįstamas 
neteisėtu ir nurodoma prievolė grįžti. Taigi, jis turi būti laikomas „sprendimu grąžinti“, kaip tai suprantama 
pagal Direktyvos 2008/1153 3 straipsnio 4 punktą. Šios direktyvos 13 ir 14 straipsniuose numatytos taisyklės 
dėl teisių gynimo priemonių siekiant apskųsti ar persvarstyti sprendimus, susijusius su grąžinimu, ir trečiųjų 
šalių piliečiams, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, suteikiamų garantijų tol, kol jie bus grąžinti. Todėl 
reikia nustatyti, ar minėti straipsniai aiškintini taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal 
kuriuos neturi stabdomojo poveikio skundas, pateiktas dėl sprendimo grąžinti, kaip antai nagrinėjamo 

                                                 
3
 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų 

šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse.  
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pagrindinėje byloje, ir nenumatoma užtikrinti atitinkamo trečiosios šalies piliečio pagrindinių poreikių tol, 
kol bus išnagrinėtas dėl šio sprendimo paduotas skundas (39–41 punktai).  

Šios direktyvos 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šį skundą nagrinėti kompetenciją turintis teismas 
ar institucija gali laikinai sustabdyti skundžiamo sprendimo grąžinti vykdymą, išskyrus atvejus, kai laikinas 
sustabdymas jau taikomas pagal nacionalinės teisės aktus. Remiantis tuo darytina išvada, jog minėta 
direktyva neįpareigoja, kad jos 13 straipsnio 1 dalyje numatyta teisių gynimo priemonė būtinai turėtų 
stabdomąjį poveikį (44 punktas). 

 
Dėl sunkia liga sergančio trečiosios šalies piliečio išsiuntimo 
 
Vis dėlto nustatant, kas turi būti būdinga šiai teisių gynimo priemonei, reikia atsižvelgiant į Chartijos 

47 straipsnį, kuriuo patvirtinamas veiksmingos teisminės gynybos principas (šiuo klausimu žr. Sprendimo 
Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, 37 punktą ir Sprendimo Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, 59 
punktą) ir pagal kurį kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės, garantuojamos Sąjungos teisės, yra pažeistos, 
turi teisę į veiksmingą jų gynybą teisme šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis. Šiuo atžvilgiu reikia 
pažymėti, kad Chartijos 19 straipsnio 2 dalyje konkrečiai nurodyta, kad niekas negali būti perkeltas, išsiųstas 
ar išduotas į valstybę, kurioje gali patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį. Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktikos, į kurią, siekiant išaiškinti Chartijos 19 straipsnio 2 dalį, reikia atsižvelgti pagal Chartijos 52 
straipsnio 3 dalį, matyti, kad nors kitos valstybės piliečiai, dėl kurių priimtas sprendimas išsiųsti, iš principo 
negali remtis teise likti valstybės teritorijoje tam, kad galėtų toliau naudotis šios valstybės teikiamomis 
socialine, medicinine ar kita parama ir paslaugomis, sprendimas sunkia fizine ar psichine liga sergantį 
užsienietį išsiųsti į šalį, kurioje yra mažiau šios ligos gydymo galimybių nei minėtoje valstybėje, gali kelti 
klausimą, ar nepažeistas EŽTK 3 straipsnis, tik ypač išskirtiniais atvejais, kai egzistuoja privalomosios 
humanitarinės priežastys neišsiųsti asmens (žr., be kita ko, 2008 m. gegužės 27 d. EŽTT sprendimo N. prieš 
Jungtinę Karalystę, 42 punktą). Ypač išskirtiniais atvejais, kai išsiuntus sunkia liga sergantį trečiosios šalies 
pilietį į šalį, kurioje nėra tinkamo gydymo, būtų pažeistas draudimo išsiųsti arba grąžinti užsienietį principas, 
valstybės narės pagal Direktyvos 2008/115 5 straipsnį, siejamą su Chartijos 19 straipsnio 2 dalimi, negali 
vykdyti šio išsiuntimo (45–48 punktai). Todėl sprendimas grąžinti, kuris reiškia, kad sunkia liga sergantis 
trečiosios šalies pilietis bus išsiųstas į šalį, kurioje nėra tinkamo gydymo, tam tikrais atvejais gali pažeisti 
Direktyvos 2008/115 5 straipsnį. Šiems ypač išskirtiniams atvejams būdinga, kad trečiosios šalies piliečio 
išsiuntimas į šalį, kur egzistuoja rimta grėsmė jam patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį, gali lemti ypač 
didelę ir nepataisomą žalą. Tokiomis sąlygomis siekiant, kad būtų veiksminga teisių gynimo priemonė dėl 
sprendimo grąžinti, kurį įvykdžius atitinkamam trečiosios šalies piliečiui gali kilti rimta grėsmė, kad smarkiai 
ir nepataisomai pablogės jo sveikatos būklė, būtina, kad ši teisių gynimo priemonė turėtų stabdomąjį 
poveikį siekiant užtikrinti, kad sprendimas grąžinti nebūtų įvykdytas anksčiau, nei kompetentinga institucija 
išnagrinės kaltinimą dėl Direktyvos 2008/115 5 straipsnio, siejamo su Chartijos 19 straipsnio 2 dalimi, 
pažeidimo (49–50 punktai). 

Dėl pagrindinių trečiosios šalies piliečio, kurio padėtis tokia, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, 
poreikių užtikrinimo Teismas pažymėjo, kad nors iš Direktyvos 2008/115 12 konstatuojamosios dalies 
matyti, kad neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, kurių dar negalima išsiųsti, būtiniausių poreikių 
tenkinimo sąlygos turėtų būti apibrėžtos pagal nacionalinės teisės aktus, vis dėlto šie teisės aktai turi atitikti 
iš direktyvos kylančias pareigas (54 punktas). Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad valstybės narės 
privalo sunkia liga sergančiam trečiosios šalies piliečiui, apskundusiam sprendimą grąžinti, kurį įvykdžius gali 
kilti rimta grėsmė, kad smarkiai ir nepataisomai pablogės jo sveikatos būklė, užtikrinti šios direktyvos 14 
straipsnyje įtvirtintas garantijas laukiant išsiuntimo. Konkrečiai kalbant, tokiu atveju, kaip nagrinėjamasis 
pagrindinėje byloje, atitinkama valstybė narė pagal minėtos direktyvos 14 straipsnio 1 dalies b punktą 
privalo kiek įmanoma užtikrinti pagrindinius sunkia liga sergančio trečiosios šalies piliečio poreikius, jeigu jis 
pats neturi lėšų jiems tenkinti. Iš tiesų esant tokiai situacijai nebūtų realiai užtikrinta neatidėliotina 
medicinos pagalba ir būtinas ligų gydymas, kaip numatyta Direktyvos 2008/115 14 straipsnio 1 dalies 
b punkte, jeigu kartu nebūtų užtikrinti būtiniausi atitinkamo trečiosios šalies piliečio poreikiai. Vis dėlto 
Teismas pažymėjo, kad valstybės narės turi nustatyti, kaip turi būti užtikrinti šie būtiniausi trečiosios šalies 
piliečio poreikiai (58–61 punktai). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė: 
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Direktyvos 2008/115/EB 5 ir 13 straipsnius, siejamus su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 

19 straipsnio 2 dalimi ir 47 straipsniu, taip pat šios direktyvos 14 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti 
taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos: 

– neturi stabdomojo poveikio skundas, pateiktas dėl sprendimo, kuriuo sunkiai sergančiam trečiosios 
šalies piliečiui nurodoma išvykti iš valstybės narės teritorijos, kai įvykdžius šį sprendimą šiam trečiosios 
šalies piliečiui gali kilti rimta grėsmė, kad smarkiai ir nepataisomai pablogės jo sveikatos būklė, ir 

– nenumatyta, kad kiek įmanoma bus užtikrinti būtiniausi to trečiosios šalies piliečio poreikiai siekiant 
garantuoti, kad jis iš tikrųjų gaus neatidėliotiną medicininę pagalbą ir būtiną gydymą laikotarpiu, per kurį ši 
valstybė narė privalo atidėti šio trečiosios šalies piliečio išsiuntimą, jam pasinaudojus teisių gynimo 
priemone dėl jo atžvilgiu priimto sprendimo grąžinti. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428311388359&uri=CELEX:62013CJ0562 
 

2014 m. gruodžio 18 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas 
byloje The Queen, prašoma Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, 

Natasha Caley McCarthy Rodriguez, prieš Secretary of State for the Home Department 
(C-202/13) 

 
Terminai: Europos Sąjungos pilietybė – Direktyva 2004/38/EB – Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 

teisė laisvai judėti ir gyventi valstybės narės teritorijoje – Teisė atvykti – Sąjungos piliečio šeimos narys, 
trečiosios valstybės pilietis, turintis valstybės narės išduotą leidimą gyventi šalyje – Nacionalinės teisės 
aktai, pagal kuriuos atvykti į nacionalinę teritoriją galima tik iš anksto gavus leidimą atvykti – 
Direktyvos 2004/38/EB 35 straipsnis – Protokolo (Nr. 20) dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
26 straipsnio tam tikrų aspektų taikymo Jungtinei Karalystei ir Airijai 1 straipsnis. 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi:  
3.5. Kiti klausimai dėl užsieniečių teisinio statuso  
 
Teisingumo Teismas konstatavo: 
 
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant S. A. McCarthy, H. P. McCarthy Rodriguez ir jų vaiko Natasha Caley 

McCarthy Rodriguez ginčą su Secretary of State for the Home Department (toliau – Secretary of State) dėl 
atsisakymo suteikti H. P. McCarthy Rodriguez teisę įvažiuoti į Jungtinę Karalystę be vizos (2 punktas). 

S. A. McCarthy yra susituokęs su H. P. McCarthy Rodriguez. Natasha Caley McCarthy Rodriguez yra 
šios poros vaikas. Šie trys asmenys nuo 2010 m. nuolat gyvena Marbeljoje (Ispanija) ir reguliariai keliauja į 
Jungtinę Karalystę, kur jie turi namą. S. A. McCarthy turi Jungtinės Karalystės ir Airijos pilietybes. 
H. P. McCarthy Rodriguez, Kolumbijos pilietė, turi 2010 m. Ispanijos institucijų pagal Direktyvos 2004/38 
10 straipsnį išduotą leidimo gyventi šalyje kortelę; šios kortelės galiojimas baigiasi 2015 m. Pagal Jungtinės 
Karalystės teisės normas, būtent 2006 m. taisyklių 11 straipsnį, kad galėtų atvykti į Jungtinę Karalystę, 
H. P. McCarthy Rodriguez privalo iš anksto gauti šeimos nariui išduodamą EEE leidimą. Šis leidimas galioja 
šešis mėnesius ir gali būti pratęstas, jeigu leidimo turėtojas asmeniškai atvyksta į Jungtinės Karalystės 
diplomatinę atstovybę užsienyje ir užpildo formą, kurioje pateikiami duomenys, susiję su prašymą 
pateikusio asmens ištekliais ir profesine padėtimi. Taigi kiekvieną kartą norėdama pratęsti minėtą šeimos 
nariui išduodamą leidimą H. P. McCarthy Rodriguez privalo iš Marbeljos vykti į Jungtinės Karalystės 
diplomatinę atstovybę Madride (Ispanija) (20–22 punktai). 

Yra buvę, kad tam tikros oro bendrovės neleido H. P. McCarthy Rodriguez lipti į lėktuvą, skrendantį į 
Jungtinę Karalystę, kai ji pateikė tik leidimo gyventi šalyje kortelę, bet ne pagal Jungtinės Karalystės teisės 
normas reikalaujamą šeimos nariui išduodamą EEE leidimą. Tokia praktika pagrįsta su 1999 m. Imigracijos ir 
prieglobsčio įstatymo 40 straipsnio taikymu susijusiomis Secretary of State paskelbtomis instrukcijomis 
vežėjams, vežantiems asmenis į Jungtinę Karalystę. Pagal šias instrukcijas jie raginami nevežti keleivių, 
trečiųjų šalių piliečių, neturinčių Jungtinės Karalystės institucijų išduotos leidimo gyventi šalyje kortelės ar 
kelionės dokumentų, pavyzdžiui, galiojančio šeimos nariui išduodamo EEE leidimo (23 punktas). 

2012 m. pagrindinės bylos ieškovai prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme 
pareiškė ieškinį Jungtinei Karalystei, siekdami, kad būtų pripažinta, jog ši valstybė narė neįvykdė 
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įsipareigojimo perkelti Direktyvos 2004/38 5 straipsnio 2 dalį į nacionalinę teisę (24 punktas). Nagrinėjant 
šią bylą High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) nusprendė 
sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tam tikrus prejudicinius klausimus (28 punktas). 

Savo pirmuoju ir antruoju klausimais, kuriuos Teisingumo Teismas nusprendė nagrinėti kartu, 
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausė, ar Direktyvos 2004/38 35 straipsnį 
ir Protokolo Nr. 20 1 straipsnį reikia aiškinti taip: pagal šias nuostatas valstybė narė, siekdama bendros 
prevencijos tikslo, gali nustatyti, kad Sąjungos piliečio šeimos nariai, kurie nėra valstybės narės piliečiai ir 
kurie turi galiojančią pagal Direktyvos 2004/38 10 straipsnį kitos valstybės narės institucijų išduotą leidimo 
gyventi šalyje kortelę, gali atvykti į jos teritoriją tik turėdami nacionalinėje teisėje numatytą leidimą atvykti, 
kaip antai šeimos nariui išduodamą EEE leidimą (29 punktas). 

Visų pirma Teisingumo Teismas nusprendė, kad S. A. McCarthy ir H. P. McCarthy Rodriguez yra šios 
Direktyvos 2004/38 „naudos gavėjai“ pagal jos 3 straipsnio 1 dalį (38 punktas). 

Antra, svarstant, ar Direktyva 2004/38 suteikia H. P. McCarthy Rodriguez teisę atvykti į Jungtinę 
Karalystę, kai ji vyksta iš kitos valstybės narės, pažymėta, kad šios direktyvos 5 straipsniu reglamentuojama 
teisė ir sąlygos atvykti į valstybių narių teritoriją. Pagal šio 5 straipsnio 1 dalį „valstybės narės suteikia <...> 
Sąjungos piliečiams ir [galiojantį] pasą turintiems šeimos nariams[, kurie nėra valstybės narės piliečiai,] teisę 
įvažiuoti į jų teritoriją“ (39 punktas). Direktyvos 2004/38 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta, 
kad „pagal šią direktyvą iš tokių šeimos narių, kurie turi 10 straipsnyje nurodytą galiojančią leidimo gyventi 
šalyje kortelę, nereikalaujama turėti vizos“. Iš šios direktyvos 8 konstatuojamosios dalies aišku, kad ši išimtis 
numatyta, siekiant palengvinti Sąjungos piliečio šeimos narių, trečiųjų šalių piliečių, laisvą judėjimą 
(40 punktas). Šiuo klausimu konstatuota, kad Direktyvos 2004/38 5 straipsnyje minimos „valstybės narės“ ir 
neišskiriama atvykimo valstybė narė, be kita ko, numatant, kad šios direktyvos 10 straipsnyje nurodytos 
galiojančios leidimo gyventi šalyje kortelės turėjimas atleidžia Sąjungos piliečio šeimos narius, kurie neturi 
valstybės narės pilietybės, nuo pareigos gauti atvykimo vizą. Taigi šiame 5 straipsnyje nėra nieko, iš ko būtų 
galima spręsti, kad Sąjungos piliečio šeimos narių, kurie neturi valstybės narės pilietybės, teisė atvykti 
apima tik kitas valstybes nares nei ta, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis (41 punktas). Tokiomis 
aplinkybėmis pripažinta, kad pagal Direktyvos 2004/38 5 straipsnį asmeniui, Sąjungos piliečio šeimos nariui, 
kurio padėtis tokia pati kaip H. P. McCarthy Rodriguez, netaikoma pareiga gauti vizą ar panaši pareiga, kad 
jis galėtų atvykti į valstybės narės, iš kurios kilęs šis Sąjungos pilietis, teritoriją (42 punktas). 

 
Dėl reikalavimo turėti vizą Sąjungos piliečio šeimos nariui, turinčiam valstybės narės išduotą 

leidimą gyventi šalyje 
 
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad valstybės narės negali Sąjungos piliečio šeimos nariams, kurie 

nėra valstybės narės piliečiai ir kurie turi galiojančią pagal Direktyvos 2004/38 10 straipsnį išduotą leidimo 
gyventi šalyje kortelę, nesuteikti šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytos teisės atvykti į jų teritoriją 
be vizos, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms neatlikus individualaus atskiro atvejo nagrinėjimo. 
Todėl jos privalo pripažinti tokią leidimo gyventi šalyje kortelę, kai siekiama atvykti į jų teritoriją be vizos, 
nebent su individualiu atveju susiję konkretūs įrodymai kelia abejonių dėl tos kortelės tikrumo ir joje 
pateikiamų duomenų tikslumo ir leidžia daryti išvadą, kad piktnaudžiaujama teise arba sukčiaujama (pagal 
analogiją žr. Sprendimo Dafeki, C-336/94, EU:C:1997:579, 19 ir 21 punktus) (53 punktas). Šiuo klausimu 
Teisingumo Teismas patikslino, kad siekiant įrodyti piktnaudžiavimą būtinas, pirma, objektyvių aplinkybių, iš 
kurių matyti, kad nors formaliai Sąjungos teisės akte numatytos sąlygos įvykdytos, šio akto tikslas 
nepasiektas, visetas ir, antra, subjektyvus elementas, kurį sudaro siekis gauti naudos iš Sąjungos teisės akto, 
dirbtinai sukuriant sąlygas, numatytas šiai naudai gauti (Sprendimo Vengrija / Slovakija, C-364/10, 
EU:C:2012:630, 58 punktas ir jame nurodyta teismo praktika ir Sprendimo O. ir B., EU:C:2014:135, 
58 punktas) (54 punktas). 

Nesant aiškios Direktyvos 2004/38 nuostatos, aplinkybė, kad valstybė narė susiduria su daug atvejų, 
kai trečiųjų šalių piliečiai piktnaudžiauja teise arba sukčiauja sudarydami fiktyvias santuokas ar 
naudodamiesi suklastotomis leidimo gyventi šalyje kortelėmis (būtent tuo remiasi Jungtinė Karalystė), 
negali pateisinti priemonės, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, patvirtinimo, kai ši priemonė 
pagrįsta bendrosios prevencijos pagrindais ir atmetamas bet koks konkretus paties atitinkamo asmens 
elgesio vertinimas (55 punktas). Patvirtinus priemonę, kuria siekiama plačiai paplitusių piktnaudžiavimo 
teise arba sukčiavimo atvejų bendrosios prevencijos tikslo, kaip šiuo atveju, valstybės narės gali atsisakyti 
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pripažinti Direktyva 2004/38 Sąjungos piliečio šeimos nariams, kurie neturi valstybės narės pilietybės, 
aiškiai suteiktą teisę vien dėl jų priklausymo tam tikrai asmenų grupei, nors tie šeimos nariai realiai atitinka 
šioje direktyvoje numatytas sąlygas. Be to, vertinamas ir atvejis, kai ši teisė pripažįstama tik asmenims, 
turintiems tam tikrų valstybių narių išduotas leidimo gyventi šalyje korteles, kaip numatė Jungtinė Karalystė 
(56 punktas). Taigi, tokios priemonės, kadangi taikomos automatiškai, sudaro sąlygas valstybėms narėms 
netaikyti Direktyvos 2004/38 nuostatų ir nepaisyti pačios pagrindinės Sąjungos piliečių teisės laisvai judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje ir išvestinių teisių, kuriomis naudojasi šių piliečių šeimos nariai, kurie 
neturi valstybės narės pilietybės, esmės (57 punktas).  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Direktyvos 2004/38 35 straipsnį reikia aiškinti taip: pagal jį valstybė 
narė, siekdama bendros prevencijos tikslo, negali nustatyti, kad Sąjungos piliečio šeimos nariai, kurie nėra 
valstybės narės piliečiai ir kurie turi galiojančią pagal šios direktyvos 10 straipsnį kitos valstybės narės 
institucijų išduotą leidimo gyventi šalyje kortelę, gali atvykti į jos teritoriją tik turėdami nacionalinėje teisėje 
numatytą leidimą atvykti, kaip antai šeimos nariui išduodamą EEE leidimą (58 punktas). 

 
Dėl Jungtinės Karalystės taikomų pasienio kontrolės priemonių pagrįstumo  
 
 Kadangi Jungtinė Karalystė nedalyvauja įgyvendinant Šengeno acquis nuostatas dėl pasienio 

kontrolės panaikinimo ir asmenų judėjimo, įskaitant bendrą vizų politiką, Protokolo Nr. 20 1 straipsnyje 
nustatyta, kad Jungtinė Karalystė turi teisę prie savo sienų su kitomis valstybėmis narėmis asmenims, 
norintiems įvažiuoti į jos teritoriją, taikyti tokias kontrolės priemones, kokios, kaip ji pati mano, būtinos 
patikrinti valstybių narių piliečių ir jų išlaikomų asmenų, kurie naudojasi Sąjungos teisės aktų suteiktomis 
teisėmis, teisei įvažiuoti į Jungtinę Karalystę, ir nuspręsti, ar išduoti kitiems asmenims leidimą įvažiuoti į 
Jungtinę Karalystę (60 punktas). Šios kontrolės priemonės taikomos „prie sienų“; jos skirtos patikrinti, ar 
asmenys, norintys atvykti į Jungtinės Karalystės teritoriją, turi teisę atvykti pagal Sąjungos teisės nuostatas 
arba, jei jie tokios teisės neturi, ar reikia jiems suteikti teisę į šią teritoriją atvykti. Tad jų tikslas – neteisėto 
Jungtinės Karalystės sienų su kitomis valstybėmis narėmis kirtimo prevencija (61 punktas). 

Taigi Sąjungos piliečio šeimos narių, kurie neturi valstybės narės pilietybės ir nori atvykti į Jungtinės 
Karalystės teritoriją, remdamiesi Direktyvoje 2004/38 numatyta teise atvykti, atveju pagal Protokolo Nr. 20 
1 straipsnį taikomos kontrolės priemonės apima būtent patikrinimą, ar atitinkamas asmuo turi šios 
direktyvos 5 straipsnyje nurodytus dokumentus. Šiuo atžvilgiu, nors Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
pagal Sąjungos teisę išduoti leidimai gyventi šalyje yra patvirtinamojo pobūdžio ir jais teisės nesuteikiamos 
(Sprendimo Dias, C-325/09, EU:C:2011:498, 49 punktas ir Sprendimo O. ir B., C-456/12, EU:C:2014:135, 
60 punktas), valstybės narės iš principo turi pripažinti pagal Direktyvos 2004/38 10 straipsnį išduotą leidimo 
gyventi šalyje kortelę teisės atvykti į jų teritoriją be vizos tikslais. 

Siekiant užtikrinti neteisėto sienų kirtimo prevenciją, kontrolės priemonės pagal Protokolo Nr. 20 
1 straipsnį gali apimti šių dokumentų tikrumo ir juose pateikiamų duomenų tikslumo patikrinimą, taip pat 
konkrečių įrodymų, kad piktnaudžiaujama teise arba sukčiaujama, įvertinimą (63 punktas). Vadinasi, pagal 
Protokolo Nr. 20 1 straipsnį Jungtinė Karalystė gali patikrinti, ar į jos teritoriją norintis atvykti asmuo tikrai 
atitinka atvykimo sąlygas, įskaitant numatytąsias Sąjungos teisėje. Tačiau šis 1 straipsnis neleidžia šiai 
valstybei narei apibrėžti tų asmenų, kurie turi teisę atvykti pagal Sąjungos teisę, atvykimo sąlygų ir ypač 
nustatyti jiems papildomų atvykimo sąlygų arba kitokių sąlygų nei nustatytosios pagal Sąjungos teisę 
(64 punktas). Būtent taip yra nagrinėjamu atveju. Pagrindinėje byloje nagrinėjamose nacionalinės teisės 
normose reikalaujant iš anksto gauti šeimos nariui išduodamą EEE leidimą, Sąjungos piliečio šeimos 
nariams, kurie nėra valstybės narės piliečiai ir kurie turi galiojančią pagal Direktyvos 2004/38 10 straipsnį 
išduotą leidimo gyventi šalyje kortelę, numatomas ne šios direktyvos 5 straipsnyje nustatytų atvykimo 
sąlygų patikrinimas „prie sienų“, o jas papildanti atvykimo sąlyga (65 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė: 
 
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir 

jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą 
(EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 
75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 35 straipsnį ir Protokolo (Nr. 20) dėl 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio tam tikrų aspektų taikymo Jungtinei Karalystei ir Airijai 
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1 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal šias nuostatas valstybė narė, siekdama bendros prevencijos tikslo, 
negali nustatyti, kad Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai, kurie nėra valstybės narės piliečiai ir kurie turi 
galiojančią pagal Direktyvos 2004/38 10 straipsnį kitos valstybės narės institucijų išduotą leidimo gyventi 
šalyje kortelę, gali atvykti į jos teritoriją tik turėdami nacionalinėje teisėje numatytą leidimą atvykti, kaip 
antai šeimos nariui išduodamą EEE (Europos ekonominės erdvės) leidimą. 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428671550085&uri=CELEX:62013CJ0202 

 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 
2014 m. lapkričio 12 d. prejudicinis sprendimas 

Annett Altmann ir kiti prieš Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
(C-140/13) 

 
Terminai: Teisės aktų derinimas – Direktyva 2004/39/EB – 54 straipsnis – Nacionalinių finansų 

priežiūros institucijų pareiga saugoti profesinę paslaptį – Informacija, susijusi su neteisėtą veiklą vykdžiusia 
likviduojama investicine įmone 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 38. 
Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo:  

 
2005 m. liepos 1 d. Amtsgericht Frankfurt am Main (Frankfurto prie Maino apylinkės teismas) 

nutartimi buvo pradėta Phoenix GmbH likvidavimo procedūra. Šios įmonės veikla buvo nutraukta ir nuo tol 
ji likviduojama. Phoenix verslo modelio esmę sudarė su investuotojais susijęs sukčiavimas. Buvo apgauti 
maždaug 30 000 investuotojų, o padaryta žala siekia apie 600 mln. EUR (12 punktas), 2006 m. liepos 11 d. 
Landgericht Frankfurt am Main (Frankfurto prie Maino apygardos teismas) sprendime baudžiamoje byloje 
du buvę Phoenix vadovai pripažinti kaltais dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu ir su investicijomis susijusio 
sukčiavimo, jiems skirtos laisvės atėmimo bausmės (13 punktas). 2012 m. gegužės 21 d. ieškovai 
pagrindinėje byloje kreipėsi į Vokietijos finansinių paslaugų priežiūros federalinę tarnybą (toliau – BaFin), 
kad galėtų susipažinti su dokumentais, susijusiais su Phoenix, kaip antai audito ataskaitomis, sutartimis, 
bylos dokumentais, vidaus nuomonėmis, atitinkamu susirašinėjimu ir investicinių bendrovių žalos 
atlyginimo fondo veiklos ir valdymo ataskaitomis. 2012 m. liepos 31 d. sprendimu BaFin didžia dalimi 
patenkino prašymą pateikti informacijos. Tačiau ji nesutiko leisti ieškovams pagrindinėje byloje susipažinti 
su specialia 2002 m. kovo 31 d. Ernst & Young parengta audito ataskaita, taip pat su Phoenix auditorių 
ataskaitomis, vidaus nuomonėmis, ataskaitomis, susirašinėjimu, dokumentais, susitarimais, sutartimis, 
bylos dokumentais ir raštais, susijusiais su Phoenix, ir su visomis vidaus nuomonėmis bei susirašinėjimu, 
parengtomis arba vykusiu po minėtos audito ataskaitos pateikimo. BaFin atmetė šiuos prašymus pirmiausia 
dėl to, kad, atsižvelgiant į konfidencialumo pareigą, numatytą nacionaliniuose įstatymuose, draudžiama 
leisti susipažinti su aptariama informacija (14–16 punktai). 

Nacionalinis teismas, nagrinėjantis ginčą dėl šio atsisakymo, kreipėsi į Teisingumo Teismą su 
klausimu, ar priežiūros tarnyba, kaip antai BaFin, gali dėl asmens, kuris pateikė jai prašymą leisti susipažinti 
su informacija apie konkretų finansinių paslaugų teikėją, remtis jai, be kita ko, Sąjungos teisėje keliamais 
konfidencialumo reikalavimais, jeigu finansines paslaugas siūliusios įmonės, kuriai šiuo metu iškelta 
bankroto byla ir kuri dėl nemokumo yra likviduojama, verslo modelio esmę sudarė sukčiavimas stambiu 
mastu, sąmoningai siekiant apgauti investuotojus, o šios įmonės vadovams galutiniu teismo sprendimu 
buvo skirta kelerių metų laisvės atėmimo bausmė? (20 punktas). 

 
Dėl nacionalinių finansų priežiūros institucijų pareigos saugoti profesinę paslaptį – informaciją, 

susijusią su neteisėtą veiklą vykdžiusia likviduojama investicine įmone 
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Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2004/394 54 straipsnio 1 dalyje kaip bendra taisyklė 
nustatyta pareiga saugoti profesinę paslaptį, kuria siekiama ne tik apsaugoti tiesiogiai susijusias įmones, bet 
ir tinkamo Sąjungos finansinių priemonių rinkos veikimo. Konkretūs atvejai, kada bendras draudimas 
atskleisti konfidencialią informaciją, kuriai taikoma profesinė paslaptis, nekliudo ją perduoti ar naudoti, 
išsamiai išvardyti Direktyvos 2004/39 54 straipsnyje. Taigi darytina išvada, kad, išskyrus minėtame 
straipsnyje konkrečiai išvardytus atvejus, negalima nukrypti nuo bendro draudimo atskleisti konfidencialią 
informaciją. Šiuo atveju ir atsižvelgiant į tai, kad Phoenix vykdė neteisėtą veiklą, jos vadovams buvo skirtos 
baudžiamosios teisės sankcijos ir ji buvo priverstinai likviduojama, svarbu, viena vertus, pažymėti, kad 
Direktyvos 2004/39 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma, „jeigu 
tai nesusiję su baudžiamojoje teisėje numatytais atvejais“. Kita vertus, minėtos direktyvos 54 straipsnio 2 
dalyje numatyta, kad jeigu yra paskelbtas investicinės įmonės bankrotas arba ji priverstinai likviduojama, 
„konfidenciali informacija, nesusijusi su šiame procese dalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis, gali būti 
atskleista civilinio teismo proceso ar arbitražo metu, jei tai būtina bylos nagrinėjimui [civilinių arba 
komercinių bylų nagrinėjimo metu, jei minėta informacija būtina, kad jos būtų išnagrinėtos]“. Taigi, dėl 
informacijos, susijusios su tokiomis investicinėmis įmonėmis, kurioms paskelbtas bankrotas arba jos 
priverstinai likviduojamos, pavyzdžiui, aptariamos šioje byloje, pareigos saugoti profesinę paslaptį, jeigu tai 
nesusiję su baudžiamojoje teisėje numatytais atvejais, negali būti nepaisoma tik kai įvykdytos trys sąlygos, 
būtent: konfidenciali informacija yra nesusijusi su trečiosiomis šalimis, ji atskleidžiama civilinių arba 
komercinių bylų nagrinėjimo metu ir minėta informacija būtina, kad tos bylos būtų išnagrinėtos (33–38 
punktai). Tačiau iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nematyti, kad pagrindinė byla, 
susijusi su administracine procedūra dėl prašymo leisti susipažinti su nacionalinės priežiūros institucijos 
turima informacija ir dokumentais, sietųsi su baudžiamąja teise, nes prašymas buvo pateiktas po to, kai 
Phoenix vadovams buvo paskelbti apkaltinamieji nuosprendžiai; taip pat nematyti, kad ji sietųsi su ieškovų 
pagrindinėje byloje pradėta civilinės arba komercinės teisės procedūra. Jeigu taip yra šiuo atveju, o tai turi 
patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, jokia Direktyvos 2004/39 54 straipsnio 
nuostata neleidžia nesilaikyti pareigos saugoti profesinę paslaptį. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą 
pateikusio teismo nurodytos aplinkybės, t. y. kad, pirma, atitinkamos įmonės verslo modelio esmę sudarė 
sukčiavimas stambiu mastu, sąmoningai siekiant apgauti investuotojus, ir, antra, kad keliems šios įmonės 
vadovams buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės, nedaro įtakos atsakymui į pateiktą klausimą (39–41 
punktai). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė: 
 
Direktyvos 2004/39/EB 54 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad nacionalinė priežiūros 

institucija, vykdydama administracinę procedūrą, gali remtis pareiga saugoti profesinę paslaptį prieš 
asmenį, kuris, išskyrus atvejį, susijusį su baudžiamąja teise arba civilinės arba komercinės teisės procedūra, 
pateikė jai prašymą leisti susipažinti su informacija, susijusia su likviduojama investicine įmone, net jei šios 
įmonės verslo modelio esmę sudarė sukčiavimas stambiu mastu, sąmoningai siekiant apgauti investuotojus, 
ir keliems minėtos įmonės vadovams buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428311541095&uri=CELEX:62013CJ0140 
 

2014 m. gruodžio 11 d. prejudicinis sprendimas 
František Ryneš prieš Úřad pro ochranu osobních údajů  

(C-212/13) 
 

Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 95/46/EB – Fizinių asmenų apsauga – 
Asmens duomenų tvarkymas – „Užsiėmimo tik asmenine ar namų ūkio veikla“ sąvoka 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 25. 
Bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos. 

                                                 
4
 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš 

dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei 

panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB. 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 11 01–2014 12 31 

 

17 

 

 
Teisingumo Teismas konstatavo:  
 
F. Ryneš ir jo šeima per keletą metų buvo ne kartą užpulti nežinomo asmens, kuris nebuvo surastas. 

Be to, keletą kartų buvo išdaužyti jo šeimai priklausančio namo langai. Siekdamas apsisaugoti F. Ryneš savo 
šeimos namo pastogėje įrengė kamerą, kuri filmavo įėjimą į šį namą, viešąjį kelią ir įėjimą į priešais esantį 

namą. Naktį iš 2007 m. spalio 6‑osios į 7‑ąją įvykdytas dar vienas išpuolis. Iš laidynės paleistu daiktu buvo 
išdaužtas minėto namo langas. Pasitelkus nagrinėjamą vaizdo stebėjimo sistemą pavyko nustatyti dviejų 
įtariamųjų tapatybę. Įrašai buvo perduoti policijai ir paskui jais buvo remtasi kaip įrodymais baudžiamajame 
procese. Vienam iš įtariamųjų paprašius Asmens duomenų apsaugos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) patikrinti 
F. Ryneš vaizdo stebėjimo sistemos teisėtumą 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu ši tarnyba konstatavo, kad 
F. Ryneš pažeidė Įstatymą Nr. 101/2000, nes: 

– kaip duomenų valdytojas jis savo name įrengta vaizdo stebėjimo sistema rinko asmenų, judančių 
gatve priešais jo namą ir įeinančių į kitoje gatvės pusėje esantį namą, asmeninius duomenis be jų sutikimo; 

– jis nepranešė duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą, apimtį, tikslus, duomenis 
tvarkantį asmenį ir apie tai, kaip šie duomenys tvarkomi, taip pat apie asmenis, kurie gali susipažinti su 
nagrinėjamais duomenimis; 

– kaip duomenų valdytojas F. Ryneš neįvykdė pareigos pranešti apie nagrinėjamą duomenų tvarkymą 
Tarnybai. 

Skundą dėl šio Tarnybos sprendimo nagrinėjantis Čekijos Vyriausiasis administracinis teismas 
nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą, ar šeimos būste 
įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos naudojimas, siekiant apsaugoti būsto savininkų turtą, sveikatą ir gyvybę, 
patenka į asmens duomenų tvarkymo kategoriją, kuriai yra netaikoma Direktyva 95/46/EB, t. y., ar toks 
duomenų tvarkymas yra atliekamas „fizinio asmens, užsiimančio tik asmenine ar namų ūkio veikla“, kaip tai 
suprantama pagal Direktyvos 95/46 <...> 3 straipsnio 2 dalį, net jei tokia sistema stebima ir viešoji erdvė?“ 
(13–18 punktai). 

 
Dėl asmens duomenų tvarkymo, kai daromas vaizdo įrašas ant privataus namo įrengta kamera, 

nukreipta į viešąjį kelią 
 
ESTT pažymėjo, kad Direktyvoje 95/46/EB pavartota sąvoka „asmens duomenys“, kaip nurodyta 

Direktyvos 95/46 2 straipsnio a punkte, apima „bet kurią informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė 
yra nustatyta arba gali būti nustatyta“. Asmeniu, „kurio tapatybė gali būti nustatyta, [laikomas] tas asmuo, 
kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač pasinaudojus <...> arba vienu ar keliais to 
asmens <...> tapatybei būdingais veiksniais“. Taigi, kamera užfiksuotas asmens atvaizdas yra asmens 
duomenys, kaip jie suprantami pagal ankstesniame punkte nurodytą nuostatą, tiek, kiek jis leidžia 
identifikuoti duomenų subjektą (21, 22 punktai). Kaip matyti visų pirma iš Direktyvos 95/46 15 ir 16 
konstatuojamųjų dalių, vaizdo stebėjimas iš principo patenka į šios direktyvos taikymo sritį kaip automatinis 
duomenų tvarkymas (24 punktas). 

Kadangi Direktyvos 95/46 nuostatas, kiek jomis, reglamentuojant asmens duomenų tvarkymą, gali 
būti keliamas pavojus pagrindinėms laisvėms, visų pirma teisei į privatų gyvenimą, būtina aiškinti 
atsižvelgiant į pagrindines teises, kurios yra įtrauktos į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (žr. 
Sprendimo Google Spain ir Google, C-131/12, EU:C:2014:317, 68 punktą), šios direktyvos 3 straipsnio 2 
dalies antroje įtraukoje įtvirtinta nukrypstanti nuostata turi būti aiškinama griežtai (29 punktas). Tiek, kiek 
vaizdo stebėjimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, apima, net jei tik iš dalies, viešąją erdvę ir 
todėl yra nukreiptas į tokiu būdu duomenis tvarkančio asmens privačios sferos išorę, jis negali būti laikomas 
išimtinai „asmenine ar namų ūkio veikla“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalies 
antrą įtrauką (33 punktas). 

Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad, prireikus, šios direktyvos nuostatomis, visų pirma jos 7 
straipsnio f punktu, 11 straipsnio 2 dalimi ir 13 straipsnio 1 dalies d ir g punktais, leidžiama atsižvelgti į 
duomenų valdytojo teisėtus interesus, kuriuos, kaip antai pagrindinėje byloje, visų pirma sudaro šio 
valdytojo ir jo šeimos turto, sveikatos ir gyvybės apsauga (34 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė: 
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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 3 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką reikia 
aiškinti taip, kad vaizdo stebėjimo darant asmenų vaizdo įrašus, saugomus nuolatinio įrašymo įrenginyje, 
kaip antai kietajame diske, sistemos, kurią fizinis asmuo įrengė ant savo šeimos namo siekdamas apsaugoti 
namo savininkų turtą, sveikatą ir gyvybę, kai šia sistema stebima ir viešoji erdvė, naudojimas nėra asmens 
duomenų tvarkymas, atliekamas užsiimant tik asmenine ar namų ūkio veikla, kaip tai suprantama pagal šią 
nuostatą. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428311495755&uri=CELEX:62013CJ0212 
 

PARAMA 
 

2014 m. gruodžio 18 d. prejudicinis sprendimas 
byloje Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) prieš Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie 
(C-599/13) 

 
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga – 

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 – 4 straipsnis – Sąjungos bendrasis biudžetas – Reglamentas (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 – 53 b straipsnio 2 dalis – Sprendimas 2004/904/EB – Europos pabėgėlių fondas 
2005–2010 m. laikotarpiui – 25 straipsnio 2 dalis – Pareigos susigrąžinti paramą pažeidimo atveju teisinis 
pagrindas 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 
33. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama; 33.2. Bylos dėl paramos iš 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų.  

 
Teisingumo Teismas konstatavo: 
 
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp Amsterdame (Nyderlandai) įsteigto susivienijimo 

Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Amsterdamo ir jo apylinkių somaliečių susivienijimas, 
toliau – Somvao) ir Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie (valstybės saugumo ir teisingumo reikalų 
sekretorius, toliau – Staatssecretaris) dėl pastarojo sprendimo sumažinti ir išieškoti dalį paramos sumos, 
suteiktos šiam susivienijimui iš Europos pabėgėlių fondo (2 punktas). 

Somvao yra susivienijimas, kuris rūpinasi somaliečių bendruomene Amsterdame ir jo apylinkėse. 
2005 m. rugpjūčio 18 d. jis pateikė paraišką dėl finansinės paramos skyrimo pagalbos pabėgėliams 
projektui, kuris turėjo būti vykdomas nuo 2005 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. gegužės 30 d. (18 punktas).  

2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Staatssecretaris pirmajai Somvao projekto daliai skyrė finansinę 
paramą, atitinkančią 45 % tinkamų finansuoti išlaidų, mokėtiną iš Europos pabėgėlių fondo. 2007 m. liepos 
27 d. sprendimu, remiantis pateikta galutine ataskaita, buvo patvirtinta minėta paramos suma (21 punktas).  

2009 m. vasario mėn. audito bendrovė Europos Komisijos (toliau – ir Komisija) pavedimu atliko 
paramos naudojimo teisėtumo patikrinimą, per kurį buvo patikrintos Somvao pateiktos projekto išlaidų 
sąskaitos. 2009 m. spalio 6 d. ši bendrovė pateikė išvadą, kad didžioji dauguma Somvao nurodytų išlaidų 
eilučių ir sąskaitų, ypač personalo išlaidos, nėra aiškiai ir tinkamai pagrįstos, todėl dalis finansinės paramos 
sumos suteikta nepagrįstai. Vadovaudamasis galutine audito ataskaita, 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimu 
Staatssecretaris pakeitė 2007 m. liepos 27 d. sprendimą dėl finansinės paramos nustatymo, sumažino 
finansinę paramą ir nurodė grąžinti permoką (22–23 punktai). 

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas kėlė klausimą, ar pagal Sąjungos teisę 
leidžiama teisiškai pagrįsti sprendimą sumažinti jau skirtos paramos dydį ir nurodyti grąžinti nepagrįstai 
išmokėtą sumą, nustačius pažeidimus, kaip antai konstatuotus jo nagrinėjamoje byloje. Kalbant konkrečiau, 
jis siekė sužinoti, ar 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių 
interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95) 4 straipsnis, 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, iš 
dalies pakeisto 2006 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu Nr. 1995/2006 (toliau – ir Reglamentas 
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Nr. 1605/2002) 53 b straipsnio 2 dalies pradžia ir c punktas arba 2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos 
sprendimo 2004/904/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2005–2010 m. laikotarpiui įsteigimo (toliau – ir 
Sprendimas 2004/904) 25 straipsnio 2 dalis gali būti teisinis pagrindas sprendimui sumažinti iš Europos 
pabėgėlių fondo skirtą paramą ir susigrąžinti didelę šios paramos dalį (27 punktas). 

Remdamasis ankstesne ESTT praktika, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teigė, 
jog Sąjungos finansinių interesų apsaugai skirta bendroji taisyklė negali būti sprendimo sumažinti ir 
susigrąžinti paramą teisinis pagrindas. Tokio sprendimo teisinis pagrindas galėtų būti tik specialioji taisyklė. 
Anot prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, tai reiškia, kad reglamentai Nr. 2988/95 ir 
Nr. 1605/2002 negali būti sprendimo, kuriuo nurodyta sumažinti ir susigrąžinti paramą, teisinis pagrindas. 
Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas abejojo, kad Sprendimo 2004/904 
25 straipsnio 2 dalis galėtų būti sprendimo sumažinti skirtą paramą teisinis pagrindas, nes pačiu šiuo 
sprendimu, skirtu išimtinai valstybėms narėms, negalima sukurti pareigų privatiems asmenims (28 punktas). 

 
Dėl sprendimo sumažinti skirtą paramą, nesant tam konkrečios teisės normos nacionalinėje teisėje 
 
Kaip nurodė ESTT, pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš 

esmės siekia sužinoti, ar Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnis arba Reglamento Nr. 1605/2002 
53b straipsnio 2 dalies pradžia ir c punktas aiškintini taip, kad nesant nacionalinėje teisėje įtvirtinto teisėto 
pagrindo viena ar kita šių nuostatų sudaro teisinį pagrindą nacionalinių institucijų sprendimui paramos 
gavėjo nenaudai pakeisti iš Europos pabėgėlių fondo skirtos paramos dydį, kai taikomas Komisijos ir 
valstybių narių pasidalijamasis biudžeto valdymas, ir nurodyti susigrąžinti iš gavėjo dalį šios paramos (31 
punktas). 

Remdamasis ankstesne praktika, ESTT priminė, kad pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 1 dalį 
šiuo reglamentu nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir 
administracines priemones bei nuobaudas už Sąjungos teisės aktų pažeidimus, ir tai daroma siekiant visose 
srityse kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais veiksmais (32 punktas). Teisingumo Teismas 
taip pat nurodė, kad Reglamente Nr. 2988/95 nustatytos tik bendrosios kontrolės ir sankcijų, siekiant 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, taisyklės. Taigi neteisėtai panaudotos lėšos turi būti 
susigrąžinamos remiantis kitomis nuostatomis, t. y., jei reikia, atskirus sektorius reglamentuojančiomis 
nuostatomis (37 punktas). Taigi reikia patikrinti, ar tokia priemonė, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, 
gali būti priimta remiantis Reglamento Nr. 1605/2002 53 b straipsnio 2 dalies pradžia ir c punktu 
(38 punktas). 

Iš Reglamento Nr. 1605/2002 IV antraštinės dalies 2 skyriaus pavadinimo matyti, kad šio reglamento 
53 b straipsniu reglamentuojamas bendrojo Sąjungos biudžeto vykdymas taikant pasidalijamąjį valdymą. 
Pagal šios nuostatos 1 dalį Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis siekiant vykdyti biudžetą 
pasidalijamojo valdymo būdu, kaip numatyta to paties reglamento 53 straipsnio 1 dalies b punkte, biudžeto 
vykdymo užduotys pavedamos valstybėms narėms (41 punktas).  

Reglamento Nr. 1605/2002 53 b straipsnio 2 dalies pradžioje ir c punkte savo ruožtu nustatyta, kad 
valstybės narės imasi visų teisėkūros, reguliavimo ir administracinių ar kitų Sąjungos finansinių interesų 
apsaugai būtinų priemonių, ir visų pirma susigrąžina netinkamai išmokėtas arba neteisingai panaudotas 
lėšas arba dėl pažeidimų ar klaidų prarastas lėšas (42 punktas). Ši nuostata suformuluota analogiškai 
1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4253/88, nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 2052/88 
įgyvendinimo nuostatas dėl įvairių struktūrinių fondų veiklos koordinavimo tarpusavyje ir su Europos 
investicijų banko operacijomis bei kitais esamais finansiniais instrumentais, iš dalies pakeisto Reglamentu 
(EEB) Nr. 2082/93 (toliau – ir Reglamentas Nr. 4253/88), kuris, kitaip nei Reglamentas Nr. 1605/2002, yra 
konkrečiam sektoriui taikomas reglamentas, 23 straipsnio 1 dalies trečiai įtraukai (43 punktas). Dėl 
Reglamento Nr. 4253/88 23 straipsnio 1 dalies trečios įtraukos Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad 
ja valstybėms narėms sukuriama pareiga susigrąžinti dėl piktnaudžiavimo ar aplaidumo prarastas lėšas, ir 
tam nereikia įgaliojimo pagal nacionalinę teisę (44 punktas). Reglamento Nr. 1605/2002 53 b straipsnio 
2 dalies pradžios ir c punkto formuluotės taip pat negalima aiškinti kaip paliekančios valstybėms narėms 
diskreciją vertinti finansinių korekcijų taikymo konstatavus pažeidimus tikslingumą (45 punktas). 

Pasirinkęs priimti Reglamento Nr. 1605/2002 53 b straipsnį tik po to, kai įsigaliojo Reglamento 
Nr. 2988/95 4 straipsnis ir Reglamento Nr. 4253/88 23 straipsnis, Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino 
bendrosiose taisyklėse įtvirtinti valstybių narių pareigą vykdant biudžetą pasidalijamuoju valdymo būdu 
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imtis finansinių korekcijų ir visų pirma susigrąžinti dėl piktnaudžiavimo ar aplaidumo prarastas lėšas, ir tam 
nereikia ne tik įgaliojimo pagal nacionalinę teisę, bet ir konkretų sektorių reglamentuojančių taisyklių 
(46 punktas). 

Šį aiškinimą patvirtina aplinkybė, kad, remiantis įvadine fraze, šio 53 b straipsnio 2 dalis taikoma 
„[nepažeidžiant] papildomų nuostatų, numatytų atitinkamose konkretiems sektoriams taikomose 
taisyklėse“. Žodis „nepažeidžiant“ aiškiai parodo, kad 53 b straipsnio savaime pakanka. Be to, būdvardis 
„papildomos“, susijęs su konkretiems sektoriams taikomomis taisyklėmis, reiškia, kad jei tokių taisyklių yra, 
jos nepakeičia Reglamento Nr. 1605/2002 53 b straipsnio, o tik jį papildo (47 punktas). Dėl kitokio šio 
straipsnio aiškinimo Reglamentas Nr. 1605/2002 netektų veiksmingumo ir būtų pakenkta Sąjungos 
finansinių interesų apsaugai. 

Vadinasi, šio reglamento 53 b straipsnio 2 dalies įvadinė frazė yra teisinis pagrindas keisti paramą jos 
gavėjo nenaudai, kai tokiu pakeitimu siekiama Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Taip pat šios 
nuostatos c punktas yra teisinis pagrindas imtis priemonių susigrąžinti dėl pažeidimų ar klaidų nepagrįstai 
išmokėtas ar neteisėtai panaudotas lėšas (49 punktas). 

 
Dėl aplinkybių, kurias būtina įvertinti priimant sprendimą grąžinti paramą 
 
Pagrindinėje byloje iš Teisingumo Teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2006 m. balandžio 27 d. 

sprendime Somvao buvo nustatytas reikalavimas laikytis 2006 m. sausio 20 d. Sprendimo 2006/399/EB, 
nustatančio išsamias Tarybos sprendimo 2004/904/EB nuostatų dėl išlaidų tinkamumo, valstybėms narėms 
įgyvendinant iš Europos pabėgėlių fondo bendrai finansuojamus veiksmus, įgyvendinimo taisykles, nuostatų 
ir visų pirma pareiga fiksuoti duomenis, skaidriai tvarkyti projekto dokumentus ir užtikrinti galimybę atlikti 
patikrinimą (53 punktas). Remdamasis šiais duomenimis, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas turi įvertinti, ar, atsižvelgiant į lėšų gavėjo ir nacionalinės administracijos elgesį, reikalavimais 
grąžinti paramą buvo paisoma teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų, kaip jie suprantami 
pagal Sąjungos teisę (54 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė: 
 
2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 

bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, iš dalies pakeisto 2006 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006, 53 b straipsnio 2 dalies pradžia ir c punktas aiškintini taip, kad 
nesant nacionalinėje teisėje įtvirtinto teisėto pagrindo ši nuostata yra teisinis pagrindas nacionalinių 
institucijų sprendimui paramos gavėjo nenaudai pakeisti iš Europos pabėgėlių fondo skirtos paramos dydį, 
kai taikomas Europos Komisijos ir valstybių narių pasidalijamasis biudžeto valdymas, ir nurodyti susigrąžinti 
iš gavėjo dalį šios paramos. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, ar, 
atsižvelgiant į lėšų gavėjo ir nacionalinės administracijos elgesį, reikalavimais grąžinti paramą buvo paisoma 
teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų, kaip jie suprantami pagal Sąjungos teisę. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428310816808&uri=CELEX:62013CJ0599  
 

KONKURENCIJA 
 

2014 m. lapkričio 12 d. sprendimas 
byloje Guardian Industries ir Guardian Europe prieš Europos Komisiją 

(C-580/12 P) 
 
Terminai: Apeliacinis skundas – Karteliai – Europos ekonominės erdvės (EEE) lakštinio stiklo rinka – 

Kainų nustatymas – Baudos dydžio apskaičiavimas – Atsižvelgimas į įmonių vidaus pardavimus – Protingas 
terminas – Dokumentų, pateiktų nagrinėti Bendrojo Teismo posėdyje, priimtinumas 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 7.2. 
Draudžiami susitarimai; 7.6. Konkurencijos tarybos įgaliojimai, teisės ir pareigos. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo: 
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Byloje buvo ginčijamas Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuota, kad ūkio subjektai Guardian 

(Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl), Asahi Glass, Pilkington ir Saint-Gobain dalyvavo darant 
EB 81 straipsnio 1 dalies (šiuo metu SESV 101 straipsnio 1 dalies) pažeidimą, kurį sudarė kainų nustatymas 
Europos ekonominės erdvės (EEE) lakštinio stiklo (angl. flat glass) rinkoje. Komisija konstatavo, kad ūkio 
subjekto Guardian pažeidimas tęsėsi nuo 2004 m. balandžio 20 d. iki 2005 vasario 22 d. Dėl pažeidimo 
bendrovėms Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl. solidariai skirta 148 milijonų eurų bauda. 
Skiriant baudą taikytas 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos 
taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003) (toliau – ir Reglamentas) ir 
pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 
2006, toliau – ir 2006 m. gairės). 

Bendrasis Teismas atmetė Guardian skundą. Byloje pateiktas apeliacinis skundas. Tarp kitų 
reikalavimų Guardian pateikė argumentus dėl baudos sumažinimo. Nurodyti trys baudų sumažinimą 
pagrindžiantys teiginiai. Vienas iš svarbiausiųjų – vienodo požiūrio (angl. equal treatment) į vertikaliai 
integruotus ir vertikaliai neintegruotus ūkio subjektus laikymasis, skiriant baudą.  

 
Dėl vienodo požiūrio į vertikaliai integruotus ir vertikaliai neintegruotus ūkio subjektus, 

apskaičiuojant baudą pažeidimą padariusiems ūkio subjektams 
 
Teisingumo Teismas priminė, kad vienodo požiūrio principas yra bendrasis Sąjungos teisės principas, 

įtvirtintas ES pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniuose. Remiantis nusistovėjusia teismo praktika, 
pagal minėtą principą reikalaujama, kad panašios situacijos nebūtų vertinamos skirtingai, o skirtingos – 
vienodai, jei toks vertinimas nėra objektyviai pagrįstas (51 punktas). Reglamento 23 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta, kad ūkio subjektams ir jų asociacijoms skiriama bauda negali viršyti 10 proc. praėjusių ūkinių 
metų bendrosios apyvartos. Komisija turi kiekvienu atveju, atsižvelgdama į kontekstą bei į Reglamente Nr. 
1/2003 nustatytų sankcijų sistemos siekiamus tikslus, įvertinti baudos poveikį atitinkamam ūkio subjektui. 
Turi būti atsižvelgiama į apyvartą, kuri atspindi realią ūkio subjekto ekonominę situaciją pažeidimo 
padarymo laikotarpiu (53 punktas). 

Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal 2006 m. gairių 13 punktą, siekdama nustatyti bazinį skirtinos 
baudos dydį, Komisija remsis tiesiogiai ar netiesiogiai su pažeidimu susijusių ūkio subjektų prekių ar 
paslaugų pardavimo verte atitinkamame geografiniame EEE teritorijos sektoriuje. Šių gairių 6 punkte 
pažymima, kad su pažeidimu susijusio pardavimo vertės ir pažeidimo trukmės derinys yra laikomas tinkama 
pakaitine verte, parodančia ekonominę pažeidimo svarbą ir santykinę kiekvienos pažeidime dalyvaujančio 
ūkio subjekto reikšmę (56 punktas). 

Teisingumo Teismas pabrėžė, kad 2006 m. gairių 13 punktu siekiama nustatyti, kad ūkio subjektui 
skirtos baudos apskaičiavimo pagrindas būtų dydis, kuris atspindi pažeidimo ekonominę svarbą ir ūkio 
subjekto reikšmę darant pažeidimą. Todėl, nors minėtame 13 punkte nurodyta pardavimo vertės sąvoka 
neturi būti taip išplėsta, kad apimtų ūkio subjekto pardavimus, kurių neapima inkriminuojamas kartelis, vis 
dėlto būtų pakenkta šia nuostata siekiamam tikslui, jeigu ši sąvoka būtų aiškinama kaip apimanti tik 
apyvartą, gautą vien iš tų pardavimų, kuriuos, kaip nustatyta, realiai paveikė šis kartelis (57 punktas). Be to, 
dėl tokio apribojimo būtų dirbtinai sumažinta atitinkamo ūkio subjekto padaryto pažeidimo ekonominė 
svarba, nes vien dėl to, kad rasta mažai kartelio realiai paveiktų pardavimų tiesioginių įrodymų, galiausiai 
reikėtų skirti baudą, realiai nesusijusią su nagrinėjamo kartelio mastu (58 punktas). 

Pasak Teisingumo Teismo, bet kuriuo atveju reikia pabrėžti, kad bendros apyvartos, gautos 
parduodant produktus, dėl kurių padarytas pažeidimas, dalis gali geriau atspindėti to pažeidimo ekonominę 
svarbą. Todėl pardavimų nereikia skirstyti pagal tai, ar jie buvo atlikti su nepriklausomais trečiaisiais 
asmenimis, ar su tam pačiam ūkio subjektui priklausančiais asmenimis. Neatsižvelgus į pastarosios 
kategorijos pardavimų vertę būtų neišvengiamai be pagrindo teikiamas pranašumas vertikaliai 
integruotiems ūkio subjektams, leidžiant jiems išvengti proporcingos sankcijos, atsižvelgiant į jų svarbą 
produktų, dėl kurių padarytas pažeidimas, rinkoje (59 punktas). Be naudos, kurios galima tikėtis iš 
horizontalaus kainų nustatymo susitarimo parduodant prekes nepriklausomiems tretiesiems asmenims, 
vertikaliai integruoti ūkio subjektai gali taip pat gauti naudos iš tokio susitarimo žemesnėje perdirbtų 
produktų, į kurių sudėtį įeina produktai, dėl kurių padarytas pažeidimas, rinkoje dviem būdais: arba tų ūkio 
subjektų pirminių produktų, dėl kurių padarytas pažeidimas, kainos padidinimas perkeliamas perdirbtiems 
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produktams, arba kainos padidinimas nėra perkeliamas, o tai reiškia, kad jos įgyja sąnaudų pranašumą prieš 
savo konkurentus, kurie tuos pačius pirminius produktus įsigyja produktų, dėl kurių padarytas pažeidimas, 
rinkoje (60 punktas). Galiausiai iš nustovėjusios Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, kad, kalbant apie 
baudos dydžio nustatymą, ūkio subjektai, kurie dalyvavo darant EB 81 straipsnio 1 dalies pažeidimą, negali 
būti diskriminuojami taikant skirtingus skaičiavimo metodus (62 punktas). 

Todėl Teisingumo Teismas nusprendė tenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti skundžiamą sprendimą 
tiek, kiek juo buvo atmestas skundo pagrindas, grindžiamas nediskriminavimo principo pažeidimu, kiek jis 
susijęs su baudos dydžio apskaičiavimu, ir tiek, kiek juo iš Guardian priteistos bylinėjimosi išlaidos 
(66 punktas).  

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė: 
 
1. Panaikinti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Guardian Industries ir Guardian Europe / 

Komisija (T-82/08, EU:T:2012:494) tiek, kiek juo buvo atmestas ieškinio pagrindas, grindžiamas 
nediskriminavimo principo pažeidimu, kiek jis susijęs su Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl 
solidariai skirtos baudos dydžio apskaičiavimu, ir tiek, kiek juo iš jų priteistos bylinėjimosi išlaidos. 

2. Panaikinti 2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimą C(2007) 5791 galutinis dėl [EB] 81 straipsnio 
ir EEE susitarimo 53 straipsnio procedūrų (Byla COMP/39165 – Lakštinis stiklas) tiek, kiek juo Guardian 
Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl solidariai nustatoma 148 mln. eurų bauda. 

3. Už minėto sprendimo 1 straipsnyje konstatuotą pažeidimą Guardian Industries Corp. ir Guardian 
Europe Sàrl solidariai skiriama 103 mln. 600 tūkst. eurų bauda. 

4. Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį. 
5. Priteisti iš Europos Komisijos, be jos pačios išlaidų, patirtų pirmojoje instancijoje ir šioje 

apeliacinėje instancijoje, padengti pusę Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl bylinėjimosi 
išlaidų, patirtų abiejose instancijose. 

6. Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl padengia pusę savo bylinėjimosi abiejose 
instancijose išlaidų. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428311238118&uri=CELEX:62012CJ0580 
 

APMOKESTINIMAS 
 

2014 m. gruodžio 11 d. prejudicinis sprendimas 
byloje Idexx Laboratories Italia Srl prieš Agenzia delle Entrate 

(C-590/13) 
 
Terminai: Netiesioginiai mokesčiai – PVM – Šeštoji direktyva5 – 18 ir 22 straipsniai – Teisė į atskaitą – 

Įsigijimai Bendrijos viduje – Atvirkštinis apmokestinimas – Esminiai reikalavimai – Formalūs reikalavimai – 
Formalių reikalavimų nesilaikymas 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 9.3. 
Pridėtinės vertės mokestis; 9.3.5. Pridėtinės vertės mokesčio atskaita. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo: 
 
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp Idexx Laboratories Italia Srl (toliau – Idexx) ir 

mokesčių administratoriaus dėl, pirma, šio administratoriaus pateikto nurodymo išieškoti, kuriame 
nurodyta ištaisyti Idexx pateiktą 1998 m. PVM deklaraciją ir, antra, atmesto šios bendrovės pateikto 
prašymo išspręsti ginčą atleidžiant nuo mokesčio (2 punktas). 

Nustatyta, kad 1998 m. Idexx atliko įsigijimus Bendrijos viduje iš Prancūzijos bendrovės ir Nyderlandų 
bendrovės, bet neatliko pagal nacionalinę teisę reikalaujamų formalumų – neįregistravo PVM registre kai 

                                                 
5
  1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų 

derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeista 1991 m. 

gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/680/EEB. 
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kurių Prancūzijos bendrovės išrašytų sąskaitų faktūrų (Nyderlandų bendrovės išrašytos sąskaitos faktūros 
nebuvo įregistruotos Idexx išrašytų sąskaitų faktūrų registre, o tik jos pirkimų registre su nuoroda „be 
PVM“). Po mokesčių administratoriaus atlikto patikrinimo šis nusprendė, kad šie sandoriai yra PVM 
apmokestinami įsigijimai Bendrijos viduje, kuriems, kaip tokiems taikoma atvirkštinio apmokestinimo 
tvarka, todėl protokolą Idexx už tai, kad ji nesilaikė Italijos teisės nuostatų, susijusių su sandorių Bendrijos 
viduje registravimu. Remdamasis šiuo protokolu, mokesčių administratorius pateikė Idexx nurodymą 
išieškoti PVM už 1998 m. bei 100 proc. mokesčio atitinkančią sumą kaip baudą už nacionalinėje teisėje 
nustatytų pareigų nesilaikymą (14–18 punktai).  

 
Dėl formalių reikalavimų nesilaikymo, kaip prielaidos paneigti teisę į PVM atskaitą atvirkštinio 

apmokestinimo atveju 
 
Ginčui pasiekus kasacinės instancijos teismą šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į 

Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar Šeštosios direktyvos 18 straipsnio 
1 dalies d punktą ir 22 straipsnį reikia aiškinti taip, kad šiose nuostatose numatyti formalūs teisės į atskaitą 
reikalavimai, o gal atvirkščiai, tai yra šios teisės esminiai reikalavimai, kuriuos pažeidus, kaip antai 
pagrindinėje byloje, prarandama ši teisė (31 punktas). 

Kalbėdamas apie apmokestinamų prekių įsigijimą Bendrijos viduje Teisingumo Teismas priminė, 
pirma, kad taikant atvirkštinio apmokestinimo tvarką, nustatytą Šeštosios direktyvos 21 straipsnio 1 dalies d 
punkte, tarp prekių pardavėjo ir įgijėjo nemokamas PVM, įgijėjas yra už atliktą įsigijimą privalantis pirkimo 
PVM sumokėti asmuo ir iš principo turintis teisę jį atskaityti, todėl jokios sumos nereikia sumokėti mokesčių 
administratoriui (33 punktas). Antra, jei taikytina atvirkštinio apmokestinimo tvarka, pagal Šeštosios 
direktyvos 18 straipsnio 1 dalies d punktą valstybės narės gali nustatyti teisės į atskaitą taikymo tvarkos 
formalumus (34 punktas). Tačiau atitinkamos valstybės narės nustatytų formalumų, kurių turi laikytis 
apmokestinamasis asmuo, kad galėtų pasinaudoti teise į PVM atskaitą, apimtis neturi viršyti to, kas būtina 
siekiant kontroliuoti, ar teisingai taikoma atvirkštinio apmokestinimo procedūra, ir užtikrinti PVM surinkimą 
(35 punktas). Kartu Teisingumo Teismas pastebėjo, kad PVM taikymo ir jo mokesčių administratoriaus 
atliekamos kontrolės tikslais, Šeštosios direktyvos 22 straipsnyje numatomos tam tikros pareigos šį mokestį 
turintiems mokėti apmokestinamiesiems asmenims, kaip antai apskaitos vedimas ir deklaracijos pateikimas. 
Be to, pagal šio straipsnio 8 dalį valstybės narės gali nustatyti kitas prievoles, kurias jos laiko būtinomis, kad 
mokestis būtų teisingai taikomas bei renkamas ir kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui (36 punktas). Tačiau 
ir tokios priemonės neturi viršyti to, kas būtina šiems tikslams pasiekti, ir neturi kelti grėsmės PVM 
neutralumui (37 punktas). Toliau Teisingumo Teismas priminė, kad taikant atvirkštinio apmokestinimo 
tvarką, pagal mokesčių neutralumo principą reikalaujama, kad būtų suteikta teisė į pirkimo PVM atskaitą, 
jeigu esminiai reikalavimai yra įvykdyti, net jei apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai kurių formalių 
reikalavimų (38 punktas). Gali būti kitaip, jei dėl formalių reikalavimų pažeidimo negalima pateikti tikslių 
įrodymų, kad įvykdyti esminiai reikalavimai (39 punktas). Galiausiai, kadangi mokesčių administratorius turi 
reikiamus duomenis nustatyti, kad apmokestinamasis asmuo, kaip aptariamų prekių ar paslaugų gavėjas, 
turėjo sumokėti PVM, draudžiama, kiek tai susiję su šio asmens teise atskaityti šį mokestį, nustatyti 
papildomas sąlygas, galinčias naudojimąsi šia teise padaryti neįmanomą (40 punktas). 

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad teisės į atskaitą esminiai reikalavimai yra tie, kurie 
reglamentuoja šios teisės pagrindą ir apimtį, kaip numatyta Šeštosios direktyvos 17 straipsnyje „Teisės į 
atskaitą atsiradimas ir apimtis“ (41 punktas). Ir priešingai, šios teisės formalūs reikalavimai reglamentuoja 
jos įgyvendinimo tvarką ir kontrolę bei gerą PVM sistemos funkcionavimą, kaip antai prievolės, susijusios su 
apskaita, sąskaitų faktūrų išrašymu ir deklaravimu. Šie reikalavimai nurodyti Šeštosios direktyvos 18 ir 22 
straipsniuose (42 punktas).  

Kiek tai susiję su apmokestinamų prekių įsigijimu Bendrijos viduje, remiantis esminiais reikalavimais, 
numatytais Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies d punkte, šiuos įsigijimus turi atlikti 
apmokestinamasis asmuo, kuris taip pat būtų už šiuos įsigijimus privalantis mokėti PVM asmuo, o 
nagrinėjamos prekės būtų skirtos apmokestinamiesiems sandoriams (43 punktas). 

Kadangi pagrindinėje byloje mokesčių administratorius turėjo visus reikiamus duomenis, kad 
nustatytų, jog šie esminiai reikalavimai buvo įvykdyti, Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies d punkte 
numatytos teisės į mokėtino PVM atskaitą nebuvo galima atsisakyti suteikti Idexx dėl to, kad ji neįvykdė 
prievolių, kylančių iš nacionalinės teisės akte, priimtame remiantis Šeštosios direktyvos 18 straipsnio 1 
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dalies d punktu ir 22 straipsniu, nustatytų formalumų. Pagal šio straipsnio 1 dalį teisė į atskaitą atsiranda, 
kai atskaitytinas mokestis tampa apskaičiuotinas (45 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) nusprendė: 
 
1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos 

mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš 
dalies pakeistos 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/680/EEB, 18 straipsnio 1 dalies d punktą ir 
22 straipsnį reikia aiškinti taip, kad šiose nuostatose numatyti formalūs teisės į atskaitą reikalavimai, kuriuos 
pažeidus, kaip antai pagrindinės bylos aplinkybėmis, ši teisė neprarandama.  

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0590 
 

2014 m. gruodžio 18 d. prejudicinis sprendimas 
sujungtose bylose Staatssecretaris van Financiën prieš Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti vof ir 

Turbu.com BV bei Turbu.com Mobile Phone’s BV  
prieš Staatssecretaris van Financiën 

(C-131/13, C-163/13 ir C-164/13) 
 
Terminai: PVM – Šeštoji direktyva6 – Europos Sąjungos viduje siunčiamos arba vežamos prekės – 

Sukčiavimas atvykimo valstybėje narėje – Atsižvelgimas į sukčiavimą siuntimo valstybėje narėje – 
Atsisakymas suteikti teisę į atskaitą, teisę į atleidimą nuo mokesčio arba teisę į mokesčio grąžinimą – 
Nacionalinės teisės nuostatų nebuvimas 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 9.3. 
Pridėtinės vertės mokestis; 9.3.5. Pridėtinės vertės mokesčio atskaita. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo: 
 
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas mokesčių administratoriaus ir Schoenimport „Italmoda“ 

Mariano Previti BV vof (toliau – Italmoda) ginčas dėl atsisakymo atleisti šią bendrovę nuo PVM, leisti jį 
atskaityti arba grąžinti dėl dalyvavimo sukčiaujant PVM srityje. 

Nustatyta, kad pagal Nyderlandų teisę įsteigta įmonė Italmoda užsiėmė avalynės prekyba, o 1999–
2000 m. ji taip pat vykdė sandorius, susijusius su kompiuterių įranga. Ši įranga, kurią Italmoda įsigijo 
Nyderlanduose ir Vokietijoje, buvo parduodama ir tiekiama klientams, apmokestinamiems PVM Italijoje. 
Kalbant apie iš Vokietijos kilusias prekes, pasakytina, kad Italmoda nusipirko jas naudodama savo 
Nyderlandų PVM identifikavimo numerį (įgijimas, apmokestinamas identifikavimo numerį suteikusios 
valstybės narės PVM, kaip tai suprantama pagal Šeštosios direktyvos 28b straipsnio A skirsnio 2 dalį), tačiau 
iš Vokietijos jos buvo vežamos tiesiai į Italiją. Dėl Nyderlanduose įsigytų prekių Italmoda pateikė visas 
būtinas deklaracijas ir savo PVM deklaracijose atskaitė pirkimo mokestį. Tačiau iš Vokietijos kilusių prekių 
Italmoda nedeklaravo nei tiekimo Bendrijos viduje toje valstybėje narėje, nei įgijimo Bendrijos viduje 
Nyderlanduose, nors Vokietijoje šis sandoris buvo atleistas nuo PVM. Italijoje nė vienas pirkėjas 
nedeklaravo nė vieno iš šių įsigijimų Bendrijos viduje ir PVM nebuvo sumokėtas. Italijos mokesčių 
institucijos nesuteikė minėtiems pirkėjams teisės į atskaitą ir ėmėsi išieškoti mokėtiną mokestį.  

Nyderlandų mokesčių institucijos, manydamos, kad Italmoda sąmoningai sukčiavo siekdama išvengti 
PVM Italijoje, atsisakė suteikti jai teisę į tiekimo Bendrijos viduje į minėtą valstybę narę atleidimą nuo PVM, 
teisę į pirkimo mokesčio atskaitą ir teisę susigrąžinti sumokėtą mokestį už prekes, kilusias iš Vokietijos, ir 
tuo remdamosi pateikė tris mokestinius pranešimus.  

Ginčui pasiekus kasacinės instancijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į 
Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą jo pateiktais klausimais. Šiai Europos Sąjungos 
teisminei institucijai pateiktu pirmuoju klausimu nacionalinis teismas siekė sužinoti, ar nacionalinės 

                                                 
6
 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų 

derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeista 1995 m. 

balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0590
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institucijos ir teismai gali atsisakyti suteikti teisę į pirkimo PVM atskaitą pagal Šeštosios direktyvos 17 
straipsnio 3 dalį, teisę į atleidimą nuo mokesčio, numatytą šios direktyvos 28c straipsnio A skirsnio a 
punkte, ir teisę į PVM grąžinimą pagal minėtos direktyvos 28b straipsnio A skirsnio 2 dalį 
apmokestinamajam asmeniui, kuris žinojo ar turėjo žinoti, kad dalyvauja sukčiaujant PVM srityje tiekiant 
prekes Bendrijos viduje, jei nacionalinėje teisėje šiuo klausimu nėra nuostatų, kuriose numatytas toks 
atsisakymas (41 punktas). 

Šiuo klausimu, atsižvelgdamas į ankstesnę savo praktiką, Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad 
nacionalinės institucijos ir teismai iš esmės gali atsisakyti suteikti Šeštojoje direktyvoje numatytas teises, 
kuriomis remiamasi sukčiaujant arba piktnaudžiaujant, neatsižvelgiant į tai, ar tai teisė į atskaitą, teisė į 
atleidimą nuo mokesčio ar teisė į PVM, susijusio su tiekimu Bendrijos viduje, grąžinimą, kaip antai 
nagrinėjamos pagrindinėje byloje (49 punktas). Be to, tai taikytina ne tik tais atvejais, kai pats 
apmokestinamasis asmuo sukčiavo mokesčių srityje, bet ir kai jis žinojo ar turėjo žinoti, kad dalyvauja 
sandoryje, susijusiame su tiekėjo ar kito ūkio subjekto, dalyvaujančio šių tiekimų grandinės pirkimo ar 
pardavimo sandoryje, atliktu sukčiavimu PVM srityje (50 punktas). 

 
Dėl atsisakymo pripažinti teisę į PVM atskaitą dalyvavimo į sukčiavimą įtrauktame sandoryje 

atveju, nesant konkrečių nuostatų šiuo klausimu nacionalinės teisės sistemoje 
 
Kalbėdamas apie klausimą, ar toks atsisakymas priklauso nacionalinių institucijų ir teismų 

kompetencijai nesant konkrečių nuostatų šiuo klausimu nacionalinės teisės sistemoje, Teisingumo Teismas 
priminė, kad nacionalinis teismas turi aiškinti nacionalinę teisę kuo labiau atsižvelgdamas į atitinkamos 
direktyvos tekstą ir tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas rezultatas; dėl to iš jo reikalaujama imtis visų 
jo kompetencijai priskiriamų veiksmų atsižvelgiant į visą vidaus teisę ir taikyti joje pripažintus aiškinimo 
metodus (52 punktas). Todėl nacionalinis teismas turi nustatyti, ar nacionalinėje teisėje yra teisės normų, ar 
tai būtų nuostata, ar bendrasis principas, pagal kurias piktnaudžiavimas teise yra uždraustas, arba kitų 
nuostatų dėl sukčiavimo mokesčių srityje ar mokesčių vengimo, kurios galėtų būti aiškinamos pagal 
Sąjungos teisės reikalavimus dėl kovos su sukčiavimu mokesčių srityje (53 punktas). Tačiau net jei 
paaiškėtų, kad nacionalinėje teisėje nėra tokių teisės normų, kurios galėtų būti aiškinamos pagal minėtus 
reikalavimus, tai nereiškia, jog tokiomis aplinkybėmis, kaip susiklosčiusios pagrindinėje byloje, 
nacionalinėms institucijoms ir teismams būtų kliudoma laikytis minėtų reikalavimų ir taip sukčiavimo atveju 
atsisakyti suteikti lengvatą, pagrįstą Šeštojoje direktyvoje numatyta teise (54 punktas). 

Iš tiesų, nors pagal nusistovėjusią teismo praktiką pačia direktyva negalima įpareigoti asmens ir dėl to 
ja valstybė narė iš esmės negali remtis prieš asmenį, atsisakymo suteikti teisę, kaip nagrinėjamu atveju, dėl 
sukčiavimo neapima šioje teismo praktikoje minėti atvejai (55 punktas). Atvirkščiai, šis atsisakymas atitinka 
principą, pagal kurį niekas sukčiaudamas arba piktnaudžiaudamas negali remtis Sąjungos teisės normomis, 
nes jų taikymas negali būti išplėstas tiek, kad apimtų veiklą, kuria piktnaudžiaujama ir sukčiaujama (56 
punktas). Taigi, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, tiek, kiek faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su 
piktnaudžiavimu arba sukčiavimu, negalima pagrįsti Sąjungos teisinėje sistemoje numatytos teisės, 
atsisakymas suteikti lengvatą pagal nagrinėjamu atveju Šeštąją direktyvą nereiškia, kad atitinkamam 
asmeniui nustatoma pareiga pagal šią direktyvą, nes tai yra tik paprasta pasekmė to, jog nustatyta, kad 
minėtoje direktyvoje, kiek tai susiję su šia teise, numatytos objektyvios sąlygos, kurios būtinos, kad būtų 
suteikta siekiama lengvata, faktiškai nėra įvykdytos (57 punktas). Todėl šiuo atveju veikiau kalbama apie 
apmokestinamojo asmens negalėjimą remtis Šeštojoje direktyvoje numatyta teise, kurios objektyvūs 
kriterijai, kuriais ji yra pagrįsta, nėra įvykdyti arba dėl sukčiavimo, kuris daro įtaką paties apmokestinamojo 
asmens vykdomam sandoriui, arba dėl visos sandorių grandinės, kurioje jis dalyvauja, sukčiavimo pobūdžio 
(58 punktas). Taigi tokiu atveju aiškus leidimas nereikalingas tam, kad nacionalinės institucijos ir teismai 
galėtų atsisakyti suteikti lengvatą pagal bendrą PVM sistemą, nes ši pasekmė turi būti laikoma būdinga 
minėtai sistemai (59 punktas). Be to, apmokestinamasis asmuo, kuris susikūrė sąlygas teisei įgyti 
dalyvaudamas tik sandoriuose, kuriais sukčiauta, akivaizdžiai pagrįstai negali remtis teisėtų lūkesčių arba 
teisinio saugumo principais tam, kad ginčytų atsisakymą suteikti atitinkamą teisę (60 punktas). 

 
Dėl teisės į PVM atskaitą pasinaudojimo vienoje valstybėje narėje, kai sukčiavimo sandoriai 

tiekimo grandinėje byloje sudaryti kitoje valstybėje narėje 
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Pateikdamas antrąjį klausimą nacionalinis teismas siekė sužinoti apie aplinkybių, pagal kurias, pirma, 
sukčiauta PVM srityje kitoje valstybėje narėje, nei prašoma suteikti šias įvairias teises, ir, antra, pastarojoje 
valstybėje narėje atitinkamas apmokestinamasis asmuo laikėsi nacionalinės teisės aktuose numatytų 
formalių reikalavimų minėtoms teisėms gauti, svarbą tiek, kiek jos susijusios su galima pareiga atsisakyti 
suteikti teisę į atskaitą, teisę į atleidimą nuo mokesčio arba teisę į PVM grąžinimą, kaip minėta pirmajame 
prejudiciniame klausime (63 punktas). 

Šiuo klausimu Teisingumo teismas dar kartą priminė, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką 
apmokestinamojo asmens elgesys sukčiaujant, dėl kurio jam gali būti atsisakyta suteikti teisę, numatytą 
Šeštojoje direktyvoje, yra situacija, kai ne tik pats vienas apmokestinamasis asmuo mokesčių srityje iš karto 
sukčiauja, bet ir kai apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad įsigydamas arba tiekdamas prekes 
jis dalyvauja sandoryje, susijusiame su tiekėjo ar kito ūkio subjekto, dalyvaujančio šių tiekimų grandinės 
pirkimo ar pardavimo sandoryje, atliktu sukčiavimu PVM srityje (64 punktas). Tačiau nėra jokios objektyvios 
priežasties prieiti prie išvados, kad būtų kitaip vien dėl to, kad tiekimų grandinė, paveikta sukčiavimo, tęsiasi 
dviejose arba daugiau valstybių narių arba kad sandoris, kuriuo sukčiauta PVM srityje, buvo įvykdytas kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje apmokestinamasis asmuo, dalyvavęs vykdant atitinkamus sandorius 
sukčiaujant, neteisėtai siekia pasinaudoti teise, pagrįsta Šeštąja direktyva (65 punktas). Bet koks kitoks 
aiškinimas, nei nurodytas pirmiau, būtų nesuderinamas su kovos prieš sukčiavimą mokesčių srityje tikslu, 
kaip antai pripažintu Šeštojoje direktyvoje ir ja siekiamu (68 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė: 
 
Šeštoji direktyva turi būti aiškinama taip, kad nacionalinės institucijos ir teismai gali tiekimo Bendrijos 

viduje atveju atsisakyti suteikti teisę į atskaitą, teisę į atleidimą nuo mokesčio ir teisę į pridėtinės vertės 
mokesčio grąžinimą apmokestinamajam asmeniui, kuris žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoriu, kuriuo 
grindžiama atitinkama teisė, jis dalyvavo sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčio srityje naudojant tiekimų 
grandinę, net jei nacionalinėje teisėje šiuo klausimu nėra nuostatų, kuriose numatytas toks atsisakymas. 

Šeštoji direktyva turi būti aiškinama taip, kad apmokestinamajam asmeniui, kuris žinojo arba turėjo 
žinoti, jog sandoriu, kuriuo grindžiama teisė į atskaitą, teisė į atleidimą nuo mokesčio arba teisė į pridėtinės 
vertės mokesčio grąžinimą, jis dalyvavo sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčio srityje naudojant tiekimų 
grandinę, gali būti atsisakyta leisti pasinaudoti šiomis teisėmis, neatsižvelgiant į tai, kad sukčiauta kitoje 
valstybėje narėje, nei prašoma suteikti šias teises, ir kad pastarojoje valstybėje narėje šis apmokestinamasis 
asmuo laikėsi nacionalinės teisės aktuose numatytų formalių reikalavimų minėtoms teisėms gauti. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0131  
 

SOCIALINĖ POLITIKA 
 

2014 m. lapkričio 5 d. prejudicinis sprendimas  
byloje Snezhana Somova prieš Glaven direktor na Stolichno upravlenie „Sotsialno osiguryavane“ 

(C-103/13) 
 
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė apsauga – Reglamentas (EEB) 

Nr. 1408/717 – 12, 45, 46 ir 94 straipsniai – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama nutraukti 
senatvės draudimo įmokų mokėjimą, kad būtų skirta senatvės pensija – Trūkstamų draudimo laikotarpių 
įgijimas sumokant įmokas – Draudimo laikotarpių sutapimas keliose valstybėse narėse – Apdraustojo 
galimybė nukrypti nuo draudimo įmokų mokėjimo ir draudimo laikotarpių sumavimo taisyklės – Skirtos 
pensijos mokėjimo nutraukimas ir permokos susigrąžinimas – Pareiga mokėti palūkanas 

                                                 
7
 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 (OL L 28, 1997, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas 

lietuvių k. 5 sk., 3 t., p. 3) iš dalies pakeistos ir atnaujintos redakcijos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) 

Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai 

dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeistas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1992/2006. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0131
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Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 6.3.1. 
Valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo: 
 
Dėl apdraustųjų socialiniu draudimu asmenų galimybės pasirinkti, kad nebūtų atsižvelgta į 

draudimo laikotarpius, įgytus kitoje valstybėje narėje 
 
Vienu iš pateiktų klausimų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė 

išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 1408/71 45 straipsnis, 46 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnio 2 dalis laikytini 
imperatyvaus pobūdžio nuostatomis arba aiškintini kaip leidžiantys apdraustiesiems socialiniu draudimu, 
nustatant jų teises vienoje valstybėje narėje, pasirinkti, kad nebūtų atsižvelgta į draudimo laikotarpius, 
įgytus kitoje valstybėje narėje iki šio reglamento įsigaliojimo pirmojoje valstybėje narėje datos. 

Pagal Reglamento Nr. 1408/71 94 straipsnio 2 dalį, nustatant pagal šį reglamentą įgytas teises 
įskaitomi visi draudimo laikotarpiai ir, kur reikia, visi darbo pagal darbo sutartį arba gyvenimo laikotarpiai, 
įgyti pagal valstybės narės teisės aktus iki 1972 m. spalio 1 d. arba iki reglamento įsigaliojimo tos valstybės 
narės teritorijoje arba tos valstybės teritorijos dalyje (52 punktas). Teisingumo Teismo vertinimu, šios 
nuostatos privalomumas aiškiai matyti iš jos nedviprasmiškos formuluotės (53 punktas). Tokį pažodinį šio 
reglamento 94 straipsnio 2 dalies aiškinimą patvirtina nusistovėjusi Teisingumo Teismo praktika, iš kurios 
matyti, kad šio reglamento nuostatos, nustatančios taikomą teisę, yra užbaigta kolizinių normų sistema, dėl 
kurios nacionaliniai įstatymų leidėjai praranda įgaliojimus nustatyti savo nacionalinės teisės taikymo šioje 
srityje apimtį ir sąlygas, kiek tai susiję su asmenimis, kuriems ji taikoma, ir teritorija, kurioje galioja 
nacionalinės teisės nuostatos (54 punktas). Kadangi Reglamente Nr. 1408/71 numatytos kolizinės normos 
yra privalomos valstybėms narėms, juo labiau negali būti leidžiama, kad į šių normų taikymo sritį 
patenkantys apdraustieji socialiniu draudimu galėtų neutralizuoti jų poveikį, turėdami galimybę išvengti jų 
taikymo. Šiame reglamente numatytos kolizinių normų sistemos taikymas priklauso vien nuo objektyvios 
situacijos, kurioje atsidūrė suinteresuotas darbuotojas (55 punktas). Kai Reglamente Nr. 1408/71 į jo 
taikymo sritį patenkantiems apdraustiesiems socialiniu draudimu suteikiama galimybė pasirinkti taikytiną 
teisę, tai yra numatyta tiesiogiai (57 punktas). Taigi šio reglamento 94 straipsnio 2 dalis yra imperatyvaus 
pobūdžio. Nei valstybės narės, nei kompetentingos institucijos, nei į jo taikymo sritį patenkantys 
apdraustieji socialiniu draudimu negali nuo jos nukrypti (58 punktas). Šio reglamento 45 straipsnis ir 
46 straipsnio 2 dalis taip pat yra imperatyvaus pobūdžio ir jų formuluotė nesuteikia jokios pasirinkimo teisės 
apdraustajam, kuriam šios nuostatos taikomos, vadinasi, apdraustasis negali išvengti jų taikymo, net jei 
savo prašyme įgyvendinti teises į senatvės pensiją pagal vienos valstybės narės teisės aktus nenurodo 
draudimo laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje (59 punktas).  

(Atsižvelgdamas į atsakymą į antrąjį klausimą, Teisingumo Teismas sprendė, kad pateikti atskirų 
atsakymų į trečiąjį ir ketvirtąjį klausimą nereikia). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija), be kita ko, nusprendė: 
 
1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 iš dalies pakeistos ir atnaujintos redakcijos 

1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal 
darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems 
Bendrijoje, iš dalies pakeisto 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1992/2006, 45 straipsnis, 46 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnio 2 dalis aiškintini kaip neleidžiantys 
apdraustiesiems socialiniu draudimu, nustatant jų teises vienoje valstybėje narėje, pasirinkti, kad nebūtų 
atsižvelgta į draudimo laikotarpius, įgytus kitoje valstybėje narėje iki šio reglamento įsigaliojimo pirmojoje 
valstybėje narėje datos. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424951323146&uri=CELEX:62013CJ0103 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424951323146&uri=CELEX:62013CJ0103
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2014 m. lapkričio 6 d. prejudicinis sprendimas  
byloje Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse prieš Susanne Fassbender-Firman  

(C-4/13) 
 
Terminai: Socialinė apsauga – Reglamentas (EEB) Nr. 1408/718 – Išmokos šeimai – Taisyklės, kai 

teisės į išmokas šeimai sutampa 
 
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 6.6.2. 

Pašalpos ir kitos išmokos. 
 
Teisingumo Teismas konstatavo: 
 
Pagrindinėje byloje ginčas kilo tarp Vokietijos pilietės S. Fassbender-Firman ir Agentur für Arbeit 

Krefeld-Familienkasse (Krėfeldo darbo agentūros – Išmokų šeimai kasos, toliau – Familienkasse) dėl 
prašymo grąžinti pašalpas šeimai. S. Fassbender-Firman ir jos sutuoktinis (Belgijos pilietis) turi 1995 m. 
gimusį sūnų. Šeima 2006 m. persikėlė į Belgiją ir nuo tada gyvena joje, tačiau S. Fassbender-Firman dirba 
Vokietijoje, kur moka privalomojo socialinio draudimo įmokas. Jos sutuoktinis nuo 2006 m. lapkričio mėn. 
dirba Belgijoje, o iki tol buvo bedarbis. Nors šeima turi teisę gauti pašalpą šeimai tiek Vokietijoje, tiek 
Belgijoje, o pagal Reglamento Nr. 1408/71 76 straipsnio 1 dalį mokėti jiems skirtas išmokas šeimai 
pirmiausia yra kompetentinga Belgijos karalystė (valstybė narė, kurioje gyvena šios šeimos nariai), tačiau 
aktualiu laikotarpiu S. Fassbender-Firman pašalpas šeimai gavo Vokietijoje, o jos sutuoktinis Belgijoje jų nei 
prašė, nei gavo. Familienkasse, sužinojusi, kad šeima persikėlė gyventi į Belgiją, nuo 2006 m. liepos mėn. 
nutraukė pašalpų šeimai mokėjimą ir pareikalauti grąžinti pašalpas, kurios buvo išmokėtos nuo 2006 m. 
liepos iki 2007 m. kovo mėn. 

Taigi byloje kilo klausimas dėl Reglamento Nr. 1408/71 76 straipsnio, nustačiusio: 
„1. Jeigu tą patį laikotarpį tam pačiam šeimos nariui ir darbinei veiklai tęsti yra mokamos išmokos 

šeimai pagal tos valstybės narės, kurios teritorijoje šeimos nariai gyvena, teisės aktus, teisė gauti išmokas 
šeimai, mokamas pagal kitos valstybės narės teisės aktus, jei tai numatyta pagal 73 ar 74 straipsnius, 
sumažinama tokiu dydžiu, kuris mokamas pagal pirmosios valstybės narės teisės aktus. 

2. Jeigu valstybėse narėse, kurių teritorijoje šeimos nariai gyvena, išmokų skirti neprašoma, kitos 
valstybės narės kompetentinga įstaiga gali taikyti 1 dalies nuostatas, tartum išmokas būtų paskyrusi pirmoji 
valstybė narė.“ 

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas (Bundesfinanzhof) pateikė Teisingumo 
Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1. Ar Reglamento Nr. 1408/71 76 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, 
kad valstybės narės, kurioje dirbama, kompetentinga įstaiga gali taikyti Reglamento Nr. 1408/71 
76 straipsnio 1 dalį, jeigu valstybėje narėje, kurios teritorijoje gyvena šeimos nariai, nėra pateiktas prašymas 
skirti išmokas?; 2. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: kokiais vertinimo kriterijais vadovaudamasi 
už išmokų šeimai mokėjimą atsakinga valstybės narės, kurioje dirbama, įstaiga gali taikyti Reglamento 
Nr. 1408/71 76 straipsnio 1 dalį, tartum išmokos būtų suteiktos valstybėje narėje, kurioje gyvena šeimos 
nariai?; 3. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: kiek sprendimui, priimtam kompetentingos įstaigos 
nuožiūra, taikoma teisminė kontrolė?“ 

 
Dėl valstybės narės, kurioje dirba darbuotojas migrantas, kompetentingos įstaigos diskrecijos 

teisės sumažinti išmokas šeimai, jeigu gyvenamosios vietos valstybėje narėje nepateiktas prašymas gauti 
išmokas šeimai 

 
Teisingumo Teismas pirmiausia nurodė, jog prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš 

esmės nori žinoti, ar Reglamento Nr. 1408/71 76 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybės narės, 

                                                 
8
 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo 

sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš 

dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 118/97 (OL L 28, p. 1; 2004 m. 

specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3t., p. 3) ir iš dalies pakeisto 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) 

Nr. 1606/98 (OL L 209, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3t., p. 308). 
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kurioje dirba darbuotojas migrantas, kompetentinga įstaiga turi diskreciją taikyti sutaptį draudžiančią 
taisyklę, numatytą šio reglamento 76 straipsnio 1 dalyje, jeigu valstybėje narėje, kurios teritorijoje gyvena 
šio darbuotojo šeimos nariai, nėra pateiktas prašymas skirti išmokas šeimai (27 punktas). Pagal 
nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką išmoka gali būti laikoma socialinio draudimo išmoka tada, kai ji 
suteikiama asmenims neatsižvelgiant į individualų ir diskrecinį asmeninių poreikių vertinimą, remiantis 
teisės aktais apibrėžta situacija, ir kai ji susijusi su viena iš Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnio 1 dalyje 
aiškiai išvardytų rizikų (42 punktas). Reikalavimas išmoką šeimai skirti remiantis teisės aktais apibrėžta 
situacija reiškia, kad valstybės narės (nagrinėjamu atveju – valstybės narės, kurioje dirbama) teisės aktuose 
turi būti nustatytos ne tik šios išmokos skyrimo sąlygos, bet prireikus ir jos sumažinimas (43 punktas). 
Taikant teisinio tikrumo ir skaidrumo reikalavimą, darbuotojams migrantams ir jų šeimos nariams turi būti 
sukurta aiški ir tiksli teisinė aplinka, kuri jiems leistų susipažinti ne tik su visomis teisėmis, bet ir prireikus su 
šių teisių apribojimais (44 punktas). Todėl apmokestinamųjų asmenų teisė gauti išmokas šeimai negali 
priklausyti nuo kompetentingos įstaigos diskrecijos (45 punktas). Todėl laikytina, kad pagal Reglamento 
Nr. 1408/71 76 straipsnio 2 dalį valstybei narei, kurioje dirbama, leidžiama savo teisės aktuose numatyti, 
kad kompetentinga įstaiga gali sumažinti teisę gauti išmokas šeimai, jeigu gyvenamosios vietos valstybėje 
narėje nepateiktas prašymas gauti išmokas šeimai. Tokiomis aplinkybėmis minėta įstaiga neturi diskrecijos 
pagal šio reglamento 76 straipsnio 2 dalį taikyti sutaptį draudžiančią taisyklę, numatytą Reglamento 
Nr. 1408/71 76 straipsnio 1 dalyje, tačiau privalo taikyti šią taisyklę, jeigu toks taikymas numatytas pagal 
valstybės narės, kurioje dirbama, teisės aktus ir tenkinamos šiuose teisės aktuose nustatytos tokio taikymo 
sąlygos (46 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė: 
 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo 

pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, 
judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EEB) 
Nr. 118/97 ir iš dalies pakeisto 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/98, 76 straipsnio 
2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją valstybei narei, kurioje dirbama, leidžiama savo teisės aktuose 
numatyti, kad kompetentinga įstaiga gali sumažinti teisę gauti išmokas šeimai, jeigu gyvenamosios vietos 
valstybėje narėje nepateiktas prašymas gauti tokias išmokas. Jei tokiomis aplinkybėmis darbo vietos 
valstybė narė nacionalinės teisės aktuose numato tokį teisės į išmokas šeimai sumažinimą, pagal šio 
76 straipsnio 2 dalį kompetentinga įstaiga privalo jį taikyti, jeigu tenkinamos šiuose teisės aktuose 
nustatytos tokio sumažinimo taikymo sąlygos, ir šiuo klausimu neturi diskrecijos. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424858295081&uri=CELEX:62013CA0004 

 
2014 m. lapkričio 11 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas  

byloje Elisabeta Dano, Florin Dano prieš Jobcenter Leipzig 
(C-333/13) 

 
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvas asmenų judėjimas – Sąjungos pilietybė – 

Vienodas požiūris – Ekonominės veiklos nevykdantys Sąjungos piliečiai, kurie gyvena kitos valstybės narės 
teritorijoje – Teisės gauti specialias neįmokines išmokas pinigais pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/20049 
nesuteikimas šiems asmenims – Direktyva 2004/38/EB10 – Teisė gyventi šalyje ilgiau nei tris mėnesius – 
7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 24 straipsnis – Pakankamų išteklių reikalavimas 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 6.6.2. 
Pašalpos ir kitos išmokos. 

                                                 
9
 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 

sistemų koordinavimo (OL L 166, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t, p. 72), iš dalies pakeistas 

2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010 (OL L 338, p. 35). 
10

 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos 

narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir 

panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 

90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424858295081&uri=CELEX:62013CA0004
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Teisingumo Teismas konstatavo: 
 
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas Rumunijos piliečių E. Dano ir jos sūnaus Florin ginčas su 

Jobcenter Leipzig dėl pastarojo atsisakymo skirti jiems minimalias išmokas (E. Dano – Vokietijos teisės 
aktuose numatytą pragyvenimą užtikrinančią išmoką, o jos sūnui – socialinę pašalpą, taip pat būsto ir 
šildymo išlaidų kompensaciją). Pagal nustatytas aplinkybes, E. Dano ir jos sūnus gyvena Vokietijoje, Leipcige 
vienos iš E. Dano seserų, kuri juos išlaiko, bute. E. Dano neturi profesinės kompetencijos ir nei Vokietijoje, 
nei Rumunijoje nėra vykdžiusi jokios profesinės veiklos; nors dėl jos darbingumo niekada nekilo abejonių, 
nėra jokių požymių, kad ji ieškojo darbo. Už savo vaiką A. Dano gauna išmoką vaikui, taip pat avansinę 
išlaikymo išmoką (dėl šių išmokų byloje nekeliama klausimų), tačiau jai paprašius skirti ir minimalias 
išmokas darbo ieškantiems asmenims, prašymą Jobcenter Leipzig atmetė. 

 
Dėl valstybės narės galimybės ekonomiškai neaktyviems kitų valstybių piliečiams visiškai arba iš 

dalies nesuteikti teisės gauti tam tikras „specialias neįmokines išmokas pinigais“ 
 
Teisingumo Teismas, konstatavęs, kad pagrindinėje byloje aktualios specialios neįmokinės išmokos 

pinigais, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 883/2004 3 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnį, patenka į jo 
4 straipsnio taikymo sritį (46–55 punktai), pažymėjo, jog prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas iš esmės siekė sužinoti, ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 18 straipsnis ir 20 
straipsnio 2 dalis, Direktyvos 2004/38 24 straipsnio 2 dalis ir Reglamento 883/2004 4 straipsnis aiškinti taip, 
kad jais draudžiamos valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias ekonomiškai neaktyviems kitų valstybių 
narių piliečiams visiškai arba iš dalies nesuteikiama teisė gauti tam tikras „specialias neįmokines išmokas 
pinigais“, kaip jos suprantamos pagal Reglamentą Nr. 883/2004, nors šios išmokos užtikrinamos atitinkamos 
valstybės narės piliečiams, kurių padėtis tokia pati (56 punktas). Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, 
kad pagal SESV 20 straipsnio 1 dalį kiekvienam asmeniui, kuris yra kurios nors valstybės narės pilietis, 
suteikiamas Sąjungos piliečio statusas (57 punktas). Kiekvienas Sąjungos pilietis gali remtis SESV 18 
straipsnyje numatytu bet kokios diskriminacijos dėl pilietybės draudimu visose situacijose, kurios priklauso 
Sąjungos teisės taikymo ratione materiae sričiai. Prie tokių situacijų, be kita ko, priskirtinas naudojimasis 
pagal SESV (20 str. 2 d. a p. ir 21 str.) suteikta laisve judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje (59 
punktas).  

Aiškinant Direktyvos 2004/38 24 straipsnį ir Reglamento Nr. 883/2004 4 straipsnį, konstatuota, kad 
pastarojo reglamento 70 straipsnio 2 dalyje numatytos „specialios neįmokinės išmokos pinigais“ visiškai 
patenka į „socialinės paramos“ sąvoką, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/38 24 straipsnio 2 dalį; ši 
sąvoka apima visokeriopą paramą, nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu suteikiamą valdžios 
institucijų, į kurias kreipėsi asmuo, neturintis pakankamai išteklių savo ir savo šeimos narių elementariems 
poreikiams patenkinti ir dėl to rizikuojantis gyvenimo šalyje laikotarpiu priimančiosios valstybės narės 
viešiesiems finansams tapti našta, kuri galėtų turėti įtakos bendram tos valstybės teikiamos paramos 
dydžiui (63 punktas). Todėl Direktyvos 2004/38 24 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta nediskriminavimo 
principo išimtis (64 punktas), pagal kurią priimančioji valstybė narė neįpareigojama suteikti socialinės 
paramos teisės per pirmuosius tris gyvenimo šalyje mėnesius arba, kai taikytina, ilgesnį Direktyvos 2004/38 
14 straipsnio 4 dalies b punkte numatytos darbo paieškos laikotarpį ir neįpareigojama iki įgyjama nuolatinio 
gyvenimo šalyje teisė suteikti paramos studijoms asmenims, išskyrus darbuotojus, savarankiškai 
dirbančiuosius, tokį statusą išlaikančius asmenis ir jų šeimos narius (65 punktas). Pagal bylos medžiagą 
E. Dano Vokietijoje gyvena ilgiau nei tris mėnesius, neieško darbo ir į šios valstybės narės teritoriją atvyko 
ne dirbti, todėl ji nepatenka į Direktyvos 2004/38 24 straipsnio 2 dalies taikymo asmenims sritį (66 
punktas). Remiantis Direktyvos 2004/38 24 straipsnio 1 dalimi, visiems Sąjungos piliečiams, pagal šią 
direktyvą gyvenantiems priimančiosios valstybės narės teritorijoje, Sutarties taikymo srityje taikomas 
vienodas požiūris kaip ir į tos valstybės narės piliečius (68 punktas). Sąjungos pilietis, kiek tai susiję su 
galimybe gauti socialines išmokas, gali reikalauti, kad jam būtų taikomas vienodas požiūris kaip ir į 
priimančiosios valstybės narės piliečius, tik jeigu jo gyvenimas priimančiosios valstybės narės teritorijoje 
atitinka Direktyvos 2004/38 sąlygas (69 punktas). Kiek tai susiję su gyvenimu šalyje ilgiau nei tris mėnesius, 
taikomi Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalyje numatyti naudojimosi teise gyventi šalyje reikalavimai, o 
pagal jos 14 straipsnio 2 dalį šią teisę Sąjungos pilietis ir jo šeimos nariai turi tol, kol atitinka šiuos 
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reikalavimus. Ypač iš šios direktyvos 10 konstatuojamosios dalies matyti, kad šiais reikalavimais visų pirma 
siekiama, kad šie asmenys netaptų nepagrįsta našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos 
sistemai (71 punktas). Norint įvertinti, ar ekonomiškai neaktyvūs Sąjungos piliečiai, esantys tokioje 
situacijoje kaip pagrindinės bylos pareiškėjai, kurie priimančiojoje valstybėje narėje gyvena ilgiau nei tris 
mėnesius, tačiau trumpiau nei penkerius metus, gali reikalauti, kad jiems, kiek tai susiję su teise į socialines 
išmokas, būtų taikomas vienodas požiūris kaip ir į tos valstybės narės piliečius, reikia patikrinti, ar minėtų 
piliečių gyvenimas šalyje atitinka Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus. Prie šių 
reikalavimų priskiriama ekonomiškai neaktyvaus Sąjungos piliečio pareiga turėti pakankamai išteklių sau ir 
savo šeimos nariams (73 punktas). Leidus asmenims, kuriems pagal Direktyvą 2004/38 nepriklauso teisė 
gyventi šalyje, reikalauti teisės į socialines išmokas tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos savo šalies 
piliečiams, būtų nusižengta šios direktyvos 10 konstatuojamojoje dalyje numatytam tikslui užkirsti kelią 
tam, kad Sąjungos piliečiai netaptų nepagrįsta našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos 
sistemai (74 punktas). Taigi konstatuotina, kad Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies b punktu siekiama 
neleisti ekonomiškai neaktyviems Sąjungos piliečiams naudotis priimančiosios valstybės narės socialinės 
paramos sistema savo pragyvenimui finansuoti (76 punktas). Taigi pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnį 
valstybė narė turi turėti galimybę atsisakyti skirti socialines išmokas ekonomiškai neaktyviems Sąjungos 
piliečiams, kurie teise laisvai judėti naudojasi vieninteliu tikslu – siekdami gauti kitos valstybės narės 
socialinę paramą, nors patys neturi pakankamai išteklių, kad galėtų reikalauti teisės gyventi šalyje (78 
punktas). Atsižvelgiant į tai, Direktyvos 2004/38 24 straipsnio 1 dalis, siejama su jos 7 straipsnio 1 dalies 
b punktu, ir Reglamento Nr. 883/2004 4 straipsnis aiškintini taip, kad jais nedraudžiamos tokios kaip 
pagrindinėje byloje nagrinėjamos valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias kitų valstybių narių 
piliečiams nesuteikiama teisė gauti tam tikras „specialias neįmokines išmokas pinigais“, kaip jos 
suprantamos pagal Reglamento Nr. 883/2004 70 straipsnio 2 dalį, nors šios išmokos užtikrinamos 
atitinkamos priimančiosios valstybės narės piliečiams, kurių padėtis tokia pati, jeigu šie kitų valstybių narių 
piliečiai pagal Direktyvą 2004/38 neturi teisės gyventi priimančiojoje valstybėje narėje. 

 
Dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo 
 
Dėl klausimo, ar Chartijos 1, 20 ir 51 straipsniai aiškinti taip, kad jais valstybės narės įpareigojamos 

skirti Sąjungos piliečiams minimalias neįmokines išmokas pinigais, sudarančias galimybę nuolat gyventi 
šalyje, ar vis dėlto šios valstybės gali suteikti tik grįžti į kilmės valstybę reikiamas lėšas (85 punktas), 
Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad Chartijos 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jos nuostatos 
skirtos valstybėms narėms „tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę“ (87 punktas). Sprendimo Brey 
(C-140/12, EU:C:2013:565) 41 punkte Teisingumo Teismas patvirtino, jog Reglamento Nr. 883/2004 
70 straipsniu, kuriame apibrėžta sąvoka „specialios neįmokinės išmokos pinigais“, nesiekiama nustatyti 
materialinių teisės į minėtas išmokas egzistavimo sąlygų. Todėl šias sąlygas turi nustatyti kiekvienos 
valstybės narės įstatymų leidėjas (89 punktas). Tai reiškia, kad, nustatydamos specialių neįmokinių išmokų 
pinigais skyrimo sąlygas ir apimtį, valstybės narės neįgyvendina Sąjungos teisės (91 punktas), todėl 
Teisingumo Teismas neturi kompetencijos atsakyti į ketvirtąjį klausimą (92 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė: 
 
1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl 

socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, iš dalies pakeistas 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentu 
(ES) Nr. 1244/2010, aiškintinas taip, kad „specialios neįmokinės išmokos pinigais“, kaip jos suprantamos 
pagal šio reglamento 3 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnį, patenka į jo 4 straipsnio taikymo sritį. 

2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios 
Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 
73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 24 straipsnio 1 dalis, siejama su 
jos 7 straipsnio 1 dalies b punktu, ir Reglamento Nr. 883/2004, iš dalies pakeisto Reglamentu 
Nr. 1244/2010, 4 straipsnis aiškintini taip, kad jais nedraudžiamos valstybės narės teisės nuostatos, pagal 
kurias kitų valstybių narių piliečiams nesuteikiama teisė gauti tam tikras „specialias neįmokines išmokas 
pinigais“, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 883/2004 70 straipsnio 2 dalį, nors šios išmokos 
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užtikrinamos atitinkamos priimančiosios valstybės narės piliečiams, kurių padėtis tokia pati, jeigu šie kitų 
valstybių narių piliečiai pagal Direktyvą 2004/38 neturi teisės gyventi priimančiojoje valstybėje narėje. 

3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas neturi kompetencijos atsakyti į ketvirtąjį klausimą. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424875857246&uri=CELEX:62013CJ0333 
 

VIEŠOJI TARNYBA 
 

2014 m. lapkričio 13 d. prejudicinis sprendimas 
byloje Mario Vital Pérez prieš Ayuntamiento de Oviedo  

(C-416/13) 
 

Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Vienodas požiūris užimtumo ir 
profesinėje srityje – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 21 straipsnis – Direktyva 2000/78/EB – 
2 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalis – Diskriminacija dėl amžiaus – Nacionalinės 
teisės nuostata – Priėmimo į tarnybą vietos policijoje sąlyga – Maksimalaus 30 metų amžiaus nustatymas – 
Pateisinimai 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 
16. Valstybės tarnyba. 

 
Teisingumo Teismas konstatavo:  

  
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos 

direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus (OL 2000 L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79) (toliau – ir 
Direktyva 2000/78) 2 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio 1 dalies c punkto ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 21 straipsnio 1 dalies išaiškinimo (1 punktas). 

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad kiekviena iš 17 Ispanijos autonominių sričių yra priėmusi 
įstatymus ar kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojamas vietos policijos statusas ir kuriuose įtvirtintas 
skirtingas maksimalus amžius, taikomas priimant į šią tarnybą. Kai kuriuose įstatymuose toks amžiaus yra 
30 metų ar daugiau, kituose nenustatyta jokia riba (9 punktas). 2007 m. Astūrijos Kunigaikštystės 
autonominės srities įstatymo Nr. 2/2007 dėl vietos policijos įstaigų koordinavimo 32 straipsnio b punkte, 
kaip bendras reikalavimas priimant į vietos policijos pajėgas, be kita ko, nustatyta: ,,<...> b) būti ne 
jaunesniam kaip 18 ir ne vyresniam kaip 30 metų amžiaus“ (10–11 punktai). 

M. Vital Pérez nacionaliniame teisme kėlė ginčą dėl Ayuntamiento (Ovjedo savivaldybė) sprendimo, 
kuriuo patvirtintos specialiosios sąlygos, numatytos skelbime apie konkursą į 15 vietos policijos pareigūnų 
darbo vietų. Minėto konkurso skelbimo 3.2 punkte buvo reikalaujama, kad pretendentai būtų ne vyresni 
kaip 30 metų. Pareiškėjas skundą iš esmės grindė tuo, kad policijos pareigūno funkcijoms vykdyti tinkama 
fizinė būklė užtikrinama skelbime apie konkursą numatant fizinio pasirengimo įvertinimo užduotis. 
Ayuntamiento teigė, kad nustatydama tokią sąlygą dėl amžiaus, ji tik laikėsi įstatymo (15–19 punktai). 
Šiomis aplinkybėmis nacionalinis Ispanijos teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti 
Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą (22 punktas). 

Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad egzistuoja nediskriminavimo dėl amžiaus principas, 
kurį reikia laikyti bendruoju Europos Sąjungos teisės principu ir kurį Direktyva 2000/78 sukonkretino 
užimtumo ir profesinėje srityje (24 punktas). Vadinasi, kai Teisingumo Teismas gauna prejudicinį klausimą, 
kuriuo prašoma išaiškinti bendrąjį nediskriminavimo dėl amžiaus principą, įtvirtintą Chartijos 21 straipsnyje, 
ir Direktyvos 2000/78 nuostatas byloje tarp fizinio asmens ir viešosios valdžios institucijos, jis nagrinėja šį 
klausimą atsižvelgdamas tik į šią direktyvą (25 punktas). 

Pateiktu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti, ar 
Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies c punktas aiškintini taip, 
kad jais draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje įtvirtintas maksimalus 30 metų amžius 
pretendentams į tarnybą vietos policijoje (26 punktas). 

Direktyva 2000/78 nustatomi bendrieji pagrindai, siekiant, kad kiekvienam asmeniui būtų užtikrintas 
vienodas požiūris „užimtumo ir profesinėje srityje“, suteikiant jam veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1424875857246&uri=CELEX:62013CJ0333
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pagrįstos viena iš jos 1 straipsnyje nurodytų priežasčių, įskaitant amžių (28 punktas). Ši direktyva taikoma 
visiems asmenims tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje, įskaitant valstybines įstaigas, įsidarbinant, 
savarankiškai įsidarbinant ar profesinėje srityje, įskaitant atrankos kriterijus ir priėmimo į darbą sąlygas 
visoms veiklos rūšims ir visais profesinės karjeros etapais (29 punktas). Teisingumo Teismas, atsižvelgęs į 
tai, padarė išvadą, kad numatant, jog vyresni nei 30 metų asmenys negali būti priimti į tarnybą vietos 
policijoje, nacionaliniu įstatymu daroma įtaka šių asmenų įdarbinimo sąlygoms. Toks reglamentavimas, anot 
Teisingumo Teismo, laikytinas nustatančiu priėmimo į viešąją tarnybą taisykles, kaip tai suprantama pagal 
Direktyvos 2000/78 3 straipsnio 1 dalies a punktą (30 punktas). 

 
Dėl nevienodo požiūrio dėl amžiaus, kai iš pretendentų į tarnybą vietos policijoje reikalaujama būti 

ne vyresniems nei 30 metų 
 

Klausimu, ar nacionalinės teisės nuostatoje įtvirtintas nevienodas požiūris dėl amžiaus, Teisingumo 
Teismo byloje priminta, kad pagal Direktyvą 2000/78, „vienodo požiūrio principas“ reiškia, kad nėra jokios 
tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos dėl kurios nors iš šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytų 
priežasčių. Šios Direktyvos nuostatos taikymo tikslais tiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl bet 
kurios iš tos pačios direktyvos 1 straipsnyje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi mažiau 
palankiai nei panašioje situacijoje elgiamasi su kitu asmeniu (32 punktas). Teisingumo Teismo nuomone, 
aptariama nacionalinė nuostata lemia tai, kad tam tikri asmenys vien dėl to, kad yra vyresni nei 30 metų, 
vertinami mažiau palankiai, nei panašioje situacijoje esantys kiti asmenys, todėl Teisingumo Teismui buvo 
akivaizdu, kad tokiu reglamentavimu įtvirtintas amžiaus kriterijumi tiesiogiai grindžiamas skirtingas požiūris, 
kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/78 1 straipsnį ir 2 straipsnio 2 dalies a punktą (33 punktas). 

 
Dėl sąlygų, kurioms esant nevienodas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija 

 
Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ,,<...> skirtingas požiūris remiantis savybe, 

susijusia su kuria nors iš [šios direktyvos] 1 straipsnyje nurodytų priežasčių, nebūtų laikomas diskriminacija, 
jei dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tokia savybė yra įprastas ir 
lemiantis profesinis reikalavimas, šis tikslas yra teisėtas, o reikalavimas proporcingas” (35 punktas). Pagal 
Teisingumo Teismo praktiką, ši direktyvos norma reiškia, kad esminį ir lemiamą profesinį reikalavimą turi 
sudaryti ne skirtingą požiūrį pagrindžiantis motyvas, o su šiuo motyvu susijusi savybė (žr., pvz., Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2010 m. sausio 12 d. sprendimo Colin Wolf prieš Stadt 
Frankfurt am Main, C-229/08, 35 p. (36 punktas). Vertindamas tai, kad nagrinėjamu atveju kai kurioms 
vietos policijos pareigūnų funkcijoms, t. y. su asmenų ir turto apsauga, nusikalstamas veikas padariusių 
asmenų sulaikymu ir priežiūra bei prevenciniu patruliavimu susijusioms funkcijoms vykdyti gali prireikti 
naudoti fizinę jėgą, o pastarųjų funkcijų pobūdis susijęs su konkrečiais fiziniais pajėgumais, nes fizinis 
nepasirengimas vykdant šias funkcijas, gali lemti reikšmingas pasekmes ne tik patiems policijos 
pareigūnams ir tretiesiems asmenims, bet ir viešosios tvarkos palaikymui, Teisingumo Teismas sprendė, kad 
konkrečių fizinių pajėgumų turėjimas gali būti laikomas „esminiu ir lemiamu profesiniu reikalavimu“, kaip jis 
suprantamas pagal Direktyvą 2000/78, vietos policijos pareigūno veiklai vykdyti (39–41 punktai). 

Teisingumo Teismas taip pat nustatė, kad nacionaline teisės nuostata siekiamas tikslas – kaip nurodė 
Ispanijos Vyriausybė, užtikrinti policijos tarnybų operatyvumą ir sklandžią veiklą – yra teisėtas tikslas pagal 
Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 1 dalį (42, 44 punktai). Direktyvos 2000/78 18 konstatuojamojoje dalyje 
nurodyta, jog šia direktyva nereikalaujama, kad policijos tarnybos įdarbintų ar paliktų darbo vietoje 
asmenis, kurie neturi reikiamos kvalifikacijos vykdyti visas funkcijas, kurias jiems gali tekti vykdyti siekiant 
teisėto tikslo išsaugoti minėtų tarnybų veiklos operatyvumą (43 punktas). 

Vis dėlto Teisingumo Teismas nacionalinės teisės nuostatą tikrino proporcingumo požiūriu, t. y. ar 
joje nustatyta amžiaus riba yra tinkama nustatytam tikslui pasiekti ir neviršija to, kas būtina jam įgyvendinti 
(45 punktas). Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Direktyvą 2000/78, „tik kai kuriomis 
aplinkybėmis“ galima pateisinti skirtingą požiūrį, jei būtent su amžiumi susijusi savybė yra esminis ir 
lemiamas profesinis reikalavimas (46 punktas). Be to, kadangi šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje leidžiama 
nukrypti nuo diskriminacijos draudimo principo, ši nuostata turi būti aiškinama siaurai (47 punktas). Taigi 
Teisingumo Teismas tikrino, ar vietos policijos pareigūno funkcijoms vykdyti reikalaujami konkretūs fiziniai 
pajėgumai neatsiejamai susiję su tam tikra amžiaus grupe ir jų negali turėti vyresni nei tam tikro amžiaus 
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asmenys (48 punktas). Šiame kontekste Teisingumo Teismas atsižvelgė į tokias aplinkybes: pirma, kaip 
minėta, Ispanijos autonominių sričių teisės aktai dėl vietos policijos pareigūnų amžiaus priimant į šią 
tarnybą akivaizdžiai skiriasi (50 punktas); antra, Ispanijos Vyriausybė patvirtino, kad sąlyga dėl maksimalaus 
30 metų amžiaus priimant į tarnybą nacionalinės policijos pareigūnus, kurių užduotys panašios į vietos 
policijos pareigūnų užduotis, buvo panaikinta (51 punktas); trečia, išvada, kad priemonė, kuria nustatyta 
maksimali 30 metų amžiaus riba priimant į vidutinės kategorijos techninę priešgaisrinės apsaugos tarnybą, 
yra proporcinga, Teisingumo Teismo sprendime Colin Wolf prieš Stadt Frankfurt am Main buvo padaryta po 
to, kai remiantis pateiktais mokslo duomenimis, konstatuota, be kita ko, jog vidutinės kategorijos 
priešgaisrinės apsaugos tarnybos nariams patikėtos tam tikros užduotys reikalauja „ypač didelių“ fizinių 
pajėgumų ir tik labai nedaug vyresnių kaip 45 metų pareigūnų pasižymi fiziniais pajėgumais, kurių pakaktų 
šiai veiklai vykdyti (52–53 punktai). Nagrinėtu atveju, atsižvelgiant į vietos policijos pareigūnams skirtas 
užduotis, pajėgumai, kurių reikalaujama iš šių pareigūnų, kad galėtų vykdyti kai kurias iš šių užduočių, ne 
visada prilygsta „ypač dideliems“ fiziniams pajėgumams, kurių nuolat reikalaujama iš ugniagesių (54 
punktas). Be to, pagal skelbimo apie konkursą į vietos policijos pareigūnų darbo vietas 3.5 punktą, 
pretendentai turi „būti tokios fizinio pasirengimo ir psichinės būklės, kuri leistų tinkamai vykdyti pareigoms 
nustatytas funkcijas ir atlikti fizinio pasirengimo įvertinimo užduotis“, nurodytas šiame skelbime (55 
punktas). Teisingumo Teismui taip pat nebuvo pateikti jokie duomenys, kurie leistų teigti, kad, siekiant 
užtikrinti vietos policijos pareigūnų operatyvumą ir sklandžią veiklą, reikia išlaikyti tam tikrą jų amžiaus 
struktūrą ir dėl to į tarnybą priimti tik jaunesnius nei 30 metų asmenis (56 punktas). Nurodytų aplinkybių 
visuma leido Teisingumo Teismui prieiti prie išvados, kad nacionaliniame įstatyme įtvirtinus amžiaus ribą, 
buvo nustatytas neproporcingas reikalavimas (57 punktas).  

 
Dėl teisėto tikslo, leidžiančio pateisinti diskriminaciją dėl amžiaus  

 
Direktyvos 2000/78 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra 

diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas tikslas, įskaitant 
teisėtos užimtumo politikos, darbo rinkos ir profesinio mokymo tikslus, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir 
būtinomis priemonėmis. Pagal tos pačios dalies antros pastraipos c punktą, toks skirtingas požiūris gali 
apimti „maksimalaus įdarbinimo amžiaus nustatymą, paremtą su konkrečiomis pareigomis susijusiam 
mokymui keliamais reikalavimais arba su poreikiu nustatyti atitinkamą išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į 
pensiją“ (59 punktas). Teisingumo Teismas pripažino, kad nacionalinėje nuostatoje numatyta sąlyga dėl 
amžiaus grindžiama su konkrečiomis pareigomis susijusiam mokymui keliamais reikalavimais ir poreikiu 
užtikrinti atitinkamą išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į pensiją arba iki perėjimo prie kitos veiklos, o tokie tikslai 
pagal Direktyvą 2000/78 gali pateisinti skirtingą požiūrį dėl amžiaus (64 punktas). Tikrindamas, ar 
priemonė, kurios buvo imtasi siekiant anksčiau nurodytų pateisinančių tikslų, yra tinkama ir būtina, 
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad valstybės narės turi didelę diskreciją pasirinkti priemones, kurios būtų 
tinkamos pasiekti jų tikslus socialinės politikos ir užimtumo srityse, tačiau dėl šios diskrecijos 
nediskriminavimo dėl amžiaus principo įgyvendinimas neturi tapti beprasmis (67 punktas). 

Kalbant apie su vietos policijos pareigūno pareigomis susijusiam mokymui keliamus reikalavimus, 
prejudiciniame sprendime nurodyta, kad iš skelbimo apie konkursą matyti, jog prieš pradėdami eiti 
tarnybą, minėtą konkursą laimėję pretendentai turi lankyti „atrankinius mokymus“, kurių trukmę nustato 
regioninė vietos policijos mokykla arba savivaldybė, o nacionalinio įstatymo atitinkamoje normoje įtvirtinta, 
kad Astūrijos Kunigaikštystės viešojo saugumo mokykla „užtikrina [vietos policijos pajėgų narių] mokymą 
<...>, kvalifikacijos kėlimą ir specializaciją“ (68–69 punktai). Taigi, pasak Teisingumo Teismo, negalima daryti 
išvados, kad priėmimo į tarnybą amžiaus ribojimas yra tinkamas ir būtinas, atsižvelgiant į tikslą užtikrinti 
atitinkamų pareigūnų mokymą (70 punktas). 

Kalbėdamas apie tikslą užtikrinti atitinkamą išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į pensiją, Teisingumo 
Teismas pirmiausia pažymėjo, kad vietos policijos pareigūnų priverstinis išėjimas į pensiją numatytas 
sulaukus 65 metų amžiaus. Nors prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat nurodo 
perėjimą prie kitos veiklos sulaukus 58 metų, tai yra galimybė, suteikiama vietos policijos pareigūnams jų 
pačių prašymu ir ji neturi įtakos pensiniam amžiui. Todėl ir šiuo požiūriu padaryta išvada, kad nuostata dėl 
maksimalus 30 metų amžius pretendentams į tarnybą vietos policijoje nėra būtina, siekiant užtikrinti šiems 
pareigūnams atitinkamą išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į pensiją (71–72 punktai). 
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė: 
 
2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 

profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies 
c punktas aiškintini taip, kad jais draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje įtvirtintas maksimalus 
30 metų amžius pretendentams į tarnybą vietos policijoje. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428311017593&uri=CELEX:62013CJ0416 
 

2014 m. gruodžio 18 d. prejudicinis sprendimas 
byloje Fag og Arbejde (FOA), veikianti Karsten Kaltoft vardu, prieš Kommunernes Landsforening (KL), 

veikiančią Billund Kommune vardu 
(C-354/13) 

 
Terminai: Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Atleidimas iš darbo – 

Motyvas – Darbuotojo nutukimas – Bendrasis nediskriminavimo dėl nutukimo principas – Nebuvimas – 
Direktyva 2000/78/EB – Vienodas vertinimas užimtumo ir profesinėje srityje – Diskriminacijos dėl negalios 
draudimas – „Negalios“ buvimas“ 

Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 
16. Valstybės tarnyba. 
 
Teisingumo Teismas konstatavo:  
 
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl bendrųjų Sąjungos teisės principų ir dėl 2000 m. 

lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus (OL 2000 L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79) 
(toliau – ir Direktyva 2000/78) išaiškinimo (1 punktas). 

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant darbuotojų profesinės sąjungos Fag og Arbejde (FOA), veikiančios 
K. Kaltoft vardu, ir Kommunernes Landsforening (KL) (Danijos savivaldybių nacionalinė asociacija), 
veikiančios Billund Kommune (Bilundo savivaldybė, Danija) vardu, ginčą dėl K. Kaltoft atleidimo iš darbo, 
tariamai grindžiamo jo nutukimu, teisėtumo (2 punktas). 

Byloje nustatyta, kad 1996 m. lapkričio 1 d. Billund Kommune, vienas iš Danijos viešojo 
administravimo subjektų, sudarė terminuotą (vėliau – neterminuotą) vaikų prižiūrėtojo darbo sutartį su 
K. Kaltoft dėl vaikų priežiūros savo namuose. Pagrindinės bylos šalys neginčija, kad per visą laikotarpį, per 
kurį K. Kaltoft buvo įdarbintas Billund Kommune, jis buvo „nutukęs“, kaip tai suprantama pagal Pasaulio 
sveikatos organizacijos pateiktą apibrėžimą. K. Kaltoft bandė numesti svorio, o Billund Kommune, 
įgyvendindama savo sveikatos politiką, metus teikė finansinę paramą, kad jis lankytų kūno rengybos ir 
fizinio lavinimo treniruotes. K. Kaltoft neteko svorio, kurio vėliau priaugo, kaip ir per ankstesnius bandymus 
numesti svorio. Dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus Billund Kommune K. Kaltoft nuo 2010 m. trisdešimt 
aštuntos savaitės turėjo tik tris prižiūrimus vaikus vietoj keturių, o būtent tokiam vaikų skaičių jis buvo 
gavęs leidimą. Billund Kommune inspektorių buvo paprašyta pasiūlyti atleisti vaikų prižiūrėtoją, ir asmuo, 
atsakingas už vaikų prižiūrėtojus, atsižvelgęs į gautus pasiūlymus, nusprendė, kad atleisti reikia K. Kaltoft. 
K. Kaltoft buvo telefonu informuotas, kad Billund Kommune nusprendė jį atleisti iš darbo. Vėliau tą pačią 
dieną per pokalbį su asmeniu, atsakingu už vaikų prižiūrėtojus, ir dalyvaujant darbuotojų atstovui, K. Kaltoft 
paprašė nurodyti priežastis, dėl kurių jis yra vienintelis iš darbo atleidžiamas vaikų prižiūrėtojas. Pagrindinės 
bylos šalys sutaria, kad per K. Kaltoft ir asmens, atsakingo už vaikų prižiūrėtojus, susitikimą buvo iškeltas 
K. Kaltoft nutukimo klausimas, tačiau šalys nesutaria dėl to, kaip per susitikimą buvo prieita prie K. Kaltoft 
nutukimo klausimo, kaip ir dėl to, ar buvo teigiama, kad jo nutukimas yra sprendimo atleisti iš darbo 
pagrindas. Laišku Billund Kommune oficialiai pranešė K. Kaltoft apie jos ketinimą atleisti jį iš darbo ir 
paprašė pateikti, jei būtų, pastabas šiuo aspektu. Minėtame laiške K. Kaltoft buvo informuotas, kad atleisti 
iš darbo nuspręsta „atlikus konkretų vertinimą, paremtą vaikų skaičiaus ir darbo krūvio sumažėjimu, 
lemiančiu rimtus finansinius nuostolius vaikų priežiūros tarnybai ir jos organizavimui“. K. Kaltoft nebuvo 
nurodyti konkretūs motyvai, dėl kurių buvo nuspręsta iš vaikų prižiūrėtojo darbo atleisti būtent jį. Jis buvo 
vienintelis prižiūrėtojas, iš darbo atleistas motyvuojant tariamai sumažėjusiu darbo krūviu. 2010 m. 
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lapkričio 22 d. raštu Billund Kommune atleido K. Kaltoft iš darbo; rašte buvo nurodyta, kad atleisti iš darbo 
nuspręsta atlikus „konkretų tyrimą, pagrįstą sumažėjusiu vaikų skaičiumi“ (16–28 punktai). 

Tokiomis aplinkybėmis Danijos teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo 
Teismui prejudicinius klausimus (30 punktas). 

 
Dėl nediskriminavimo nutukimo pagrindu principo užimtumo ir profesinėje srityje  
 
Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės teiravosi, ar 

Europos Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad joje įtvirtintas bendrasis nediskriminavimo dėl 
nutukimo principas užimtumo ir profesinėje srityje (31 punktas). 

Pasisakydamas šiuo klausimu, Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal šio teismo praktiką, tarp 
pagrindinių teisių, kurios laikomos bendrųjų Europos Sąjungos teisės principų sudėtine dalimi, yra bendrasis 
nediskriminavimo principas, todėl šis principas įpareigoja valstybes nares, kai pagrindinėje byloje 
nagrinėjama nacionalinė situacija patenka į Europos Sąjungos teisės taikymo sritį (32 punktas). Šiuo 
atžvilgiu konstatuota, kad jokioje Europos Sąjungos (ESS) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
nuostatoje nėra diskriminacijos dėl nutukimo draudimo. Be kita ko, nei SESV 10, nei ESS 19 straipsnyje nėra 
nurodytas nutukimas (33 punktas). Taip pat pažymėta, kad SESV 19 straipsnyje reglamentuojamos tik 
Europos Sąjungos kompetencijos ir kadangi jame nenumatoma diskriminacija dėl nutukimo, jis negali būti 
Europos Sąjungos Tarybos priemonių, skirtų kovai su tokia diskriminacija, teisinis pagrindas (34 punktas). Be 
to, Europos Sąjungos antrinėje teisėje nėra nediskriminavimo dėl nutukimo principo užimtumo ir 
profesinėje srityje, o remiantis Teisingumo Teismo praktika, nereikia išplėsti Direktyvos 2000/78 taikymo 
srities pagal analogiją kitoms diskriminacijos rūšims nei tos, kurios grindžiamos motyvais, išsamiai 
nurodytais jos 1 straipsnyje, todėl pats nutukimas negali būti laikomas pagrindu, priskirtinu prie tų, dėl 
kurių Direktyva 2000/78 draudžiama bet kokia diskriminacija (35–37 punktai). Taigi Europos Sąjungos teisė 
turi būti aiškinama taip, kad joje nenumatytas bendrasis nediskriminavimo dėl nutukimo principas 
užimtumo ir profesinėje srityje (40 punktas). 

 
Dėl nutukimo kaip ,,negalios“ pagal Direktyvą 2000/78 
  
Savo kitu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės teiravosi, ar 

Direktyva 2000/78 turi būti aiškinama taip, kad darbuotojo nutukimas gali būti „negalia“, kaip tai 
suprantama pagal šią direktyvą, ir, jei taip, kokiais kriterijais vadovaujantis tokia būklė gali lemti tai, kad 
asmuo gali pasinaudoti šios direktyvos suteikiama apsauga nuo diskriminacijos dėl negalios (42 punktas). 

Visų pirma priminta, kad iš Direktyvos 2000/78 1 straipsnio matyti, jog šios direktyvos tikslas – 
nustatyti kovos su diskriminacija dėl vieno iš šiame straipsnyje nurodytų pagrindų, tarp kurių yra negalia, 
bendrus pagrindus užimtumo ir profesinėje srityje (50 punktas). Pagal minėtos direktyvos 2 straipsnio 
2 dalies a punktą, tiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai su vienu asmeniu elgiamasi nepalankiau, 
nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti elgiamasi su kitu asmeniu inter alia dėl negalios 
(51 punktas). Pagal Direktyvos 2000/78 3 straipsnio 1 dalies c punktą, neviršijant Europos Sąjungai suteiktų 
įgaliojimų, ši direktyva taikoma visiems asmenims tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje, įskaitant 
valstybines įstaigas, tiek, kiek tai susiję su atleidimo iš darbo sąlygomis. Europos Sąjungai ratifikavus 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, Teisingumo Teismas sprendė, kad sąvoka „negalia“ pagal 
Direktyvą 2000/78 turi būti suprantama taip, kad ji susijusi su apribojimais, atsirandančiais dėl ilgalaikių 
fizinių, protinių ar psichikos sutrikimų, kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti visapusiškai ir 
veiksmingai užsiimti profesine veikla tokiomis pačiomis kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis (53 punktas). 
Pasak Teisingumo Teismo, ši sąvoka „negalia“ turi būti suprantama ne tik kaip negalėjimas vykdyti 
profesinės veiklos, bet ir kaip kliūtis ją vykdyti. Kitoks aiškinimas būtų nesuderinamas su šios direktyvos 
tikslu – be kita ko, suteikti neįgaliam asmeniui galimybę įsidarbinti ir dirbti, o pripažinimas, kad direktyva 
gali būti taikoma atsižvelgiant į negalios atsiradimo priežastį, prieštarautų pačiam jos tikslui įgyvendinti 
vienodo požiūrio principą. Iš tiesų sąvoka „negalia“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2000/78, 
nepriklauso nuo klausimo, kiek pats asmuo galėjo prisidėti prie savo negalios (54–56 punktai). Teisingumo 
Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad sąvoka „negalia“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2000/78, 
apibrėžiama pirmiau, negu nustatomos ir vertinamos reikiamos priemonės, nurodytos šios direktyvos 
5 straipsnyje. Tokios priemonės yra skirtos neįgaliųjų poreikiams patenkinti, todėl jos yra sąvokos „negalia“ 
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padarinys, o ne sudedamoji dalis. Todėl vien to, kad K. Kaltoft atžvilgiu nebuvo imtasi tokių priemonių, 
nepakanka siekiant nuspręsti, kad jis negali būti neįgalus asmuo, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą 
(57 punktas). 

Šiame sprendime Teisingumo Teismo konstatuota, kad nutukimas per se nėra „negalia“, kaip tai 
suprantama pagal Direktyvą 2000/78, tačiau jei konkrečiomis aplinkybėmis dėl darbuotojo nutukimo 
atsiranda apribojimas, visų pirma nulemtas fizinių, protinių arba psichikos sutrikimų, kurie kartu su 
įvairiomis kliūtimis gali trukdyti asmeniui visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti profesiniame gyvenime 
tokiomis pačiomis kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis, ir jei šis apribojimas yra ilgalaikis, tokia būklė gali 
patekti į sąvoką „negalia“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2000/78 (58–59 punktai). Taip būtų, 
pavyzdžiui, jei darbuotojo nutukimas neleistų jam visapusiškai ir veiksmingai užsiimti profesine veikla 
tokiomis pačiomis kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis dėl sumažėjusio judrumo ar šiam asmeniui atsiradusių 
patologijų, kurios trukdytų dirbti savo darbą arba sukeltų sunkumų vykdyti profesinę veiklą (60 punktas). 
Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo patikrinti, ar pagrindinėje byloje, 
nepaisant to, kad K. Kaltoft dirbo savo darbą apytiksliai penkiolika metų, jo nutukimas lėmė kliūtis, kurios 
atitinka sprendimo 53 punkte nurodytas sąlygas (62 punktas). Jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą 
pateikęs teismas nuspręstų, kad K. Kaltoft nutukimas atitinka šio sprendimo 53 punkte nurodytas sąlygas, 
reikėtų priminti, kad, kalbant apie taikytiną įrodinėjimo naštą, pagal Direktyvos 2000/78 10 straipsnio 1 dalį, 
valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalines teismines sistemas, taiko tokias priemones, kurios yra 
būtinos užtikrinti, jog tuo atveju, kai asmenys, manantys, kad nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas 
vienodo požiūrio principas, teismui ar kitai kompetentingai institucijai nurodo faktines aplinkybes, 
leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, atsakovas turi įrodyti, kad 
vienodo požiūrio taikymo principas nebuvo pažeistas. Pagal šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį, šio 
straipsnio 1 dalis netrukdo valstybėms narėms nustatyti ieškovams palankesnių įrodymų taisyklių (63 
punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė: 
 
1. Europos Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad joje nenumatytas bendrasis nediskriminavimo 

dėl nutukimo principas užimtumo ir profesinėje srityje; 
2. 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir 

profesinėje srityje bendruosius pagrindus, turi būti aiškinama taip, kad darbuotojo nutukimas yra „negalia“, 
kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, jeigu ji susijusi su apribojimais, atsirandančiais dėl ilgalaikių fizinių, 
protinių ar psichikos sutrikimų, kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai 
užsiimti profesine veikla tokiomis pačiomis kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis. Prašymą priimti prejudicinį 
sprendimą pateikęs teismas privalo patikrinti, ar pagrindinėje byloje šios sąlygos yra tenkinamos. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428310985153&uri=CELEX:62013CJ0354 

 
APELIACINIS SKUNDAS 

 
2014 m. gruodžio 9 d. didžiosios kolegijos sprendimas 

byloje dėl 2013 m. gegužės 8 d. apeliacinio skundo, pateikto Peter Schönberger, dalyvaujant kitai proceso 
šaliai Europos Parlamentui 

(C-261/13 P) 
 
Terminai: Apeliacinis skundas – Europos Parlamentui pateikta peticija – Sprendimas palikti peticiją 

nenagrinėtą – Ieškinys dėl panaikinimo – „Akto, kurį galima ginčyti“ sąvoka. 
Sąsajos su Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi: 
63. Skundas. 
 
Teisingumo Teismas konstatavo:  
 
Savo apeliaciniame skunde P. Schönberger prašė panaikinti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 

sprendimą (toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė kaip nepriimtiną jo ieškinį 
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dėl 2011 m. sausio 25 d. sprendimo (toliau – ginčijamas sprendimas), kuriuo Europos Parlamento Peticijų 
komitetas (toliau – Peticijų komitetas) baigė nagrinėti jo pateiktą peticiją (1 punktas). 

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad 2010 m. spalio 2 d. P. Schönberger, buvęs Parlamento 
pareigūnas, pagal SESV 227 straipsnį pateikė šiai institucijai peticiją, kurioje prašė imtis su jo, kaip 
Parlamento pareigūno, padėtimi susijusių priemonių, kad būtų įgyvendinta Europos ombudsmeno 
rekomendacija. Ginčijamu sprendimu Peticijų komitetas pranešė ieškovui, kad jo peticija pripažinta 
priimtina pagal Parlamento vidaus taisykles, kad ji bus perduota už personalą atsakingam generaliniam 
direktoriui ir kad peticijos nagrinėjimo procedūra baigta (2–3 punktai). 

Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė ieškinį kaip nepriimtiną motyvuodamas tuo, kad 
ginčijamas sprendimas nėra aktas, dėl kurio panaikinimo galima pareikšti ieškinį (5 punktas). 

Apeliantas tvirtino, kad Bendrasis Teismas suklydo, nes atmetė jo ieškinį dėl panaikinimo kaip 
nepriimtiną. Anot apelianto, sprendimas, kuriame Peticijų komitetas, sutikęs nagrinėti peticiją, nusprendė 
dėl tolesnių priemonių – šiuo atveju perdavė ją už Parlamento personalą atsakingam generaliniam 
direktoriui, – yra suinteresuotajam asmeniui nepalankus sprendimas, todėl dėl jo gali būti pareikštas 
ieškinys dėl panaikinimo (12 punktas). 

 
Dėl akto, kuriuo pateikta peticija laikoma priimta, tačiau perduodama nagrinėti kitam 

kompetentingam subjektui, ginčijimo Teisingumo Teisme 
  
Nurodytu aspektu Teisingumo Teismas priminė, jog iš SESV 263 straipsnio pirmos pastraipos matyti, 

jog Teisingumo Teismas tikrina Parlamento aktų, galinčių sukelti teisinių padarinių tretiesiems asmenims, 
teisėtumą. Aktais, dėl kurių galima pareikšti ieškinį dėl panaikinimo, reikia pripažinti priemones, 
sukeliančias privalomų teisinių padarinių, kurie turi įtakos ieškovo interesams aiškiai pakeisdami jo teisinę 
situaciją (13 punktas). Teisė pateikti peticiją numatyta SESV 20 straipsnio 2 dalies d punkte, 
SESV 24 straipsnio antroje pastraipoje, SESV 227 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
44 straipsnyje. Ši teisė yra viena iš pagrindinių teisių ir ja naudojamasi SESV 227 straipsnyje numatytomis 
sąlygomis (14 punktas). Pagal pastarąją nuostatą, teisę pateikti peticiją turi ne tik Europos Sąjungos piliečiai, 
bet apskritai kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą buveinę turintis fizinis arba juridinis 
asmuo. Šia teise galima pasinaudoti individualiai arba kolektyviai. Peticija turi būti susijusi su viena iš 
„Sąjungos veiklos sričių“ ir turėti „tiesioginį“ poveikį ją teikiančiam asmeniui ar asmenims (15 punktas). 
Parlamento ir asmenų, kurie į jį kreipiasi su peticijomis, santykis nustatytas Parlamento taisyklėse dėl 
peticijų nagrinėjimo, įtvirtintose šiuo metu galiojančios redakcijos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
(Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės, 8-oji Europos Parlamento kadencija – 2014 m. liepos mėn., 
dar nepaskelbta OL) 215–217 straipsniuose (18 punktas). 

Teisingumo Teismo nuomone, turi būti įmanoma atlikti sprendimo, kuriame Parlamentas nusprendė, 
kad jam pateikta peticija neatitinka SESV 227 straipsnyje nustatytų reikalavimų, teisminę kontrolę, nes šis 
sprendimas daro įtakos suinteresuotojo asmens teisei pateikti peticiją. Tas pats taikytina sprendimui, 
kuriame Parlamentas, pažeisdamas pačią teisės pateikti peticiją esmę, atsisakė nagrinėti ar nenagrinėjo jam 
pateiktos peticijos, taigi ir nepatikrino, ar ši atitinka SESV 227 straipsnyje nustatytus reikalavimus (22 
punktas). Neigiamas Parlamento sprendimas, susijęs su klausimu, ar tenkinami SESV 227 straipsnyje 
nustatyti reikalavimai, turi būti motyvuotas taip, kad peticijos teikėjas galėtų suprasti, kuris iš minėtų 
reikalavimų jo atveju netenkinamas (23 punktas). 

Tačiau iš SESV nuostatų ir Parlamento priimtų taisyklių, reglamentuojančių teisę pateikti peticiją, 
Teisingumo Teismui buvo matyti, kad dėl peticijos, dėl kurios, kaip nagrinėtu atveju, nuspręsta, kad ji 
atitinka SESV 227 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus, Parlamentas turi didelę politinio vertinimo diskreciją, 
kiek tai susiję su priemonėmis, kurių reikia imtis dėl šios peticijos. Darytina išvada, kad šiuo klausimu 
priimtam sprendimui netaikoma teisminė kontrolė, neatsižvelgiant į tai, ar tuo sprendimu Parlamentas pats 
imasi nurodytų priemonių, ar teigia negalintis to padaryti ir perduoda peticiją kompetentingai institucijai ar 
tarnybai, kad ši imtųsi tų priemonių (24 punktas). Nagrinėjamu atveju iš skundžiamame sprendime 
išdėstytų argumentų matyti, kad Parlamentas nepažeidė apelianto teisės pateikti jam peticiją – jis 
išnagrinėjo gautą peticiją, pripažino ją priimtina ir nusprendė ją perduoti nagrinėti už Parlamento personalą 
atsakingam generaliniam direktoriui, taigi ėmėsi priemonių, kurias laikė tinkamomis (25 punktas). 

 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė: 
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Atmesti apeliacinį skundą. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1428311135390&uri=CELEX:62013CJ0261 
 

__________ 
 


