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APLINKOS APSAUGA
2015 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas byloje C-473/14
Dimos Kropias Attikis prieš Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
Nacionaliniu Įstatymu Nr. 1515/1985 nustatytas didžiojo Atėnų regiono pagrindinis plėtros planas
(toliau – ir PPP). Siekiant pagerinti Ymittos kalnų masyvo apsaugą1 ir suderinti jo apsaugos nuostatas su
PPP, buvo priimtas hierarchiniu požiūriu žemesnis Respublikos Prezidento dekretas. Jame įtvirtintomis
nuostatomis buvo keičiamas PPP, tai yra aukštesnio lygio planas, kuriuo buvo atliktas bendras planavimas.
Nei priimant PPP, nei priimant Respublikos dekretą, aplinkosauginis vertinimas atliktas nebuvo.
Dėl prejudicinio sprendimo priėmimo kreipęsis teismas iš esmės klausė, ar Direktyvos 2001/422 2
straipsnio a punktas3 ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas4 turi būti aiškinami taip, kad priimant aktą, kuriame
yra planas arba programa, susiję su teritorijos planavimu ir žemės panaudojimu, kuriems taikoma Direktyva
2001/42, ir kuriuo keičiamas anksčiau buvęs planas arba programa, galima nenustatyti pareigos atlikti
aplinkosauginį vertinimą pagal šios direktyvos 3 straipsnį dėl to, kad šiuo aktu siekiama patikslinti arba
įgyvendinti pagrindinį planą, įtvirtintą hierarchiniu požiūriu viršesniu aktu, kurio toks aplinkosauginis
vertinimas nebuvo atliktas (42 punktas).
Dėl pareigos atlikti aplinkosauginį vertinimą, kai nauju aktu siekiama patikslinti pagrindinį planą,
įtvirtintą hierarchiniu požiūriu viršesniu aktu, ir kuriam toks aplinkosauginis vertinimas nebuvo atliktas
Analizuodamas kilusį klausimą, ESTT išplėtojo savo praktiką, jau suformuotą byloje InterEnvironnement Bruxelles ir kt. (C-567/10)5.
Pasak ESTT, Iš Sprendimo Inter-Environnement Bruxelles ir kt. 42 punkto matyti, kad iš principo
Direktyvos 2001/42 tikslai ir būtinybė išsaugoti jos veiksmingumą neprieštarauja tam, kad būtų laikoma, jog
aktui, kuriuo visiškai arba iš dalies naikinamas planas arba programa, kuriai taikoma ši direktyva, ši
direktyva netaikoma, jeigu panaikintas aktas priklauso teritorijų planavimo aktų hierarchinei sistemai, nes
šiuose aktuose numatomos pakankamai tikslios žemės naudojimo taisyklės, atliekamas jų pačių pasekmių
aplinkai vertinimas ir galima pagrįstai laikyti, kad šiomis aplinkybėmis pakankamai atsižvelgiama į interesus,
kuriuos siekiama apsaugoti Direktyva 2001/42 (43 punktas). Vis dėlto ESTT konstatavo, jog iš tikrųjų šis
apribojimas susijęs su naikinančiais aktais ir neturėtų būti išplečiamas siekiant apimti aktus, kuriais keičiami
tokie kaip pagrindinėje byloje nagrinėjami planai ir programos (49 punktas).
Atsižvelgiant į Direktyvos 2001/42 tikslą sukurti aukštą aplinkos apsaugos lygį, nuostatas, kuriomis
apribojama šios direktyvos taikymo sritis, ir, be kita ko, apibrėžiami aktai, kuriems ji skirta, turi būti
aiškinamos plačiai. Todėl visos minėtų nuostatų išimtys ar ribojimai turi būti aiškinami griežtai (50 punktas).
1

Šis masyvas laikytinas Bendrijos svarbos teritorija (BST) ir specialia saugoma teritorija (SST) pagal Direktyvą 92/43 dėl
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva).
2
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų
pasekmių aplinkai vertinimo.
3
Direktyvos 2001/42 2 straipsnyje numatyta: „Šioje direktyvoje: a) „planai ir programos“ – tai planai ir programos <...>
taip pat visi jų daliniai pakeitimai: –kuriuos turi parengti ir (arba) priimti valdžios institucija nacionaliniu, regioniniu
arba vietiniu lygiu arba kuriuos parengia valdžios institucija ir kuriuos vėliau priima Parlamentas arba Vyriausybė
laikantis įstatymų leidimo procedūros, ir –kurių reikia pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas; <…>“
4
Pagal Direktyvos 2001/42 3 straipsnį „Taikymo sritis“:
„1. 2–4 dalyse nurodytų planų ir programų, kurių pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, aplinkos vertinimas
atliekamas pagal šios direktyvos 4–9 straipsnius.
2. Laikantis 3 dalies nuostatų, atliekamas toliau išvardytų planų ir programų aplinkos vertinimas:
a) kurie rengiami žemės ūkiui, miškininkystei, žuvininkystei, energetikai, pramonei, transportui, atliekų tvarkymui,
vandentvarkai, telekomunikacijoms, turizmui, miestų ir kaimų planavimui ar žemės naudojimui ir kurie nustato tolesnio
projektų, išvardytų Direktyvos 85/337/EEB I ir II prieduose, vystymo pagrindus, arba
b) kurių atžvilgiu nustatoma, atsižvelgiant į galimas jų pasekmes teritorijai, kad būtina atlikti vertinimą pagal
Direktyvos 92/43/EEB 6 ir 7 straipsnius. <…>“.
5
Žr. prieigą internete: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0567>.
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Vien dėl aplinkybės, kad ginčijamu dekretu padarytais pakeitimais siekiama patikslinti ir įgyvendinti
pagrindinį planą, esantį akte, kuris hierarchiniu požiūriu yra viršesnis, priimant tokius aktus neturėtų būti
atleidžiama nuo pareigos atlikti tokį vertinimą (52 punktas). Iš tikrųjų toks aiškinimas būtų nesuderinamas
su Direktyvos 2001/42 tikslais ir kenktų jos veiksmingumui, nes dėl jo potencialiai didelė planus ir
programas, galinčias turėti reikšmingą poveikį aplinkai, keičiančių aktų kategorija iš esmės nepatektų į šios
direktyvos taikymo sritį, nors jie aiškiai nurodyti minėtos direktyvos 2 straipsnio a punkto ir 3 straipsnio 2
dalies a punkto formuluotėse (53 punktas). Taip yra juo labiau tada, kai kalbama apie tokį aktą kaip
ginčijamas dekretas, nes yra žinoma, kad šiuo dekretu padaryti pakeitimai yra esminiai, ir kad pagrindinėje
byloje nagrinėjamo plano, t. y. PPP, aplinkosauginis vertinimas pagal Direktyvą 2001/42 bet kuriuo atveju
nebuvo atliktas (54 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2001/42 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinami taip,
kad priimant aktą, kuriame yra planas arba programa, susiję su teritorijos planavimu ir žemės panaudojimu,
kuriems taikoma Direktyva 2001/42, ir kuriuo keičiamas anksčiau buvęs planas arba programa, negalima
atleisti nuo pareigos atlikti aplinkosauginį vertinimą pagal šią direktyvą dėl to, kad šiuo aktu siekiama
patikslinti arba įgyvendinti pagrindinį planą, įtvirtintą hierarchiniu požiūriu viršesniu aktu, kuriam toks
aplinkosauginis vertinimas nebuvo atliktas.
Prieiga internete
2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimas byloje C-398/13 P
Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. prieš Europos Komisiją
Iš esmės ginčas byloje kilo dėl 2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 737/2010,
kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos
produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (toliau – Ruonių įgyvendinimo reglamentas), panaikinimo ir
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos
produktais iš ruonių (toliau – Ruonių reglamentas) pripažinimo netaikytinu.
Dėl šių aktų panaikinimo į Bendrąjį Teismą kreipėsi inuitus, kurie tradiciškai medžioja ruonius,
atstovaujančios organizacijos, produktų iš ruonių gamintojai ir platintojai. Bendrasis Teismas pareiškėjų
ieškinį atmetė. Tuomet jie padavė apeliacinį skundą Teisingumo Teismui. Grįsdami savo ieškinį apeliantai
nurodė du pagrindus, iš kurių pirmasis susijęs su pagrindinio reglamento neteisėtumu dėl klaidingai
pasirinkto EB 95 straipsnio (dabar SESV 114 str.)6, kaip jo teisinio pagrindo, todėl ginčijamas reglamentas
netenka teisinio pagrindo, taip pat susijęs su subsidiarumo, proporcingumo principų ir pagrindinių teisių
pažeidimu. Nurodydami antrąjį pagrindą ieškovai kaltino Komisiją tuo, kad priimdama ginčijamą reglamentą
ji piktnaudžiavo įgaliojimais (6–11 punktai).
Dėl pareigos motyvuotai pagrįsti visuotinai taikomų teisės aktų priėmimą nulėmusias priežastis
Šiuo aspektu apeliantai kėlė dvi problemas: pirma, problemą dėl teisėkūros proceso momento,
kuriuo turi būti įvykdytos EB 95 straipsnio taikymo sąlygos, ir, antra – dėl pačių sąlygų, kurios leidžia remtis
minėtu straipsniu, nes pagrindiniame reglamente nėra jokių pakankamai tikslių nuorodų dėl pavojaus, kad
gali atsirasti kliūčių naudotis pagrindinėmis teisėmis arba konkurencijos iškraipymų.

6

114 straipsnis (EB sutarties ex 95 straipsnis)
1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau
dėstomos nuostatos. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasikonsultavę su
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms,
skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.
2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma fiskalinėms nuostatoms ir nuostatoms, susijusioms su laisvu asmenų judėjimu bei
pagal sutartį dirbančių asmenų teisėmis ir interesais.
<...>
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Atsakydamas į pirmąją iškeltą problemą, Teisingumo Teismas nurodė, jog Sąjungos akto teisėtumas
turi būti vertinamas atsižvelgiant į jo priėmimo momentu susiklosčiusias faktines ir teisines aplinkybes.
Teisingumo Teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamo Sąjungos teisės akto priėmimo momentą tam, kad
patikrintų, ar buvo įvykdytos sąlygos, leidžiančios remtis EB 95 straipsniu, kaip teisiniu pagrindu. Priešingai,
nei teigia apeliantai, Komisijos reglamento pasiūlymo diena nėra reikšminga tokio patikrinimo atlikimui. Iš
tikrųjų, tuo atveju, kai ieškinys pareiškiamas dėl teisėkūros procedūra priimto akto, kaip Ruonių
reglamento, atlikdamas teisėtumo kontrolę Sąjungos teismas vertina ne pasiūlymą, kuris gali būti keičiamas
per teisėkūros procedūrą, o patį teisės aktą, kurį pasibaigus teisėkūros procedūrai priėmė Sąjungos
įstatymų leidėjas (22–23 punktai).
Dėl antrosios problemos, aktualu, jog EB 95 straipsnio 1 dalyje numatytomis priemonėmis turi būti
siekiama pagerinti vidaus rinkos kūrimo ir veikimo sąlygas. Nors tam, kad EB 95 straipsnis būtų pasirinktas
kaip teisinis pagrindas, nepakanka nurodyti vien nacionalinės teisės aktų skirtumų ir abstraktaus pavojus,
kad gali atsirasti kliūčių naudotis pagrindinėmis laisvėmis arba kad dėl to bus iškraipoma konkurencija.
Tačiau Sąjungos teisės aktų leidėjas gali juo remtis pirmiausia tada, kai nacionalinės teisės aktų skirtumai
gali pažeisti pagrindines laisves ir turėti tiesioginę įtaką vidaus rinkos veikimui arba labai iškraipyti
konkurenciją. Minėta nuostata taip pat galima remtis siekiant užkirsti kelią tokioms prekybos kliūtims, kurių
atsiranda dėl nevienodos nacionalinės teisės aktų raidos. Tačiau šių kliūčių atsiradimas turi būti tikėtinas, o
atitinkama priemonė – skirta joms išvengti (26–27 punktai).
Vertindamas ginčui aktualų aktą, Teisingumo Teismas nesutiko, kad Ruonių reglamento preambulėje
išdėstytų argumentų nepakanka norint pagrįsti rėmimąsi EB 95 straipsniu, ir kad Bendrasis Teismas negalėjo
atsižvelgti į informaciją, kurią Komisija pateikė per teismo procesą (28 punktas).
Iš tikrųjų, visuotinai taikomų teisės aktų motyvuose gali būti nurodyta tik, pirma, bendra situacija,
lėmusi jų priėmimą, ir, antra, bendri tikslai, kurių jais siekiama. Todėl Sąjungos teisės aktų leidėjo negalima
kaltinti tuo, kad jis pagrindinio reglamento 4–7 konstatuojamosiose dalyse tik bendrai išdėstė nacionalinės
teisės aktų, reglamentuojančių prekybą produktais iš ruonių, skirtumus ir jų nulemtus vidaus rinkos veikimo
trikdžius, kuriais galima pagrįsti EB 95 straipsnio taikymą. Priešingai, nei teigia apeliantai, Sąjungos teisės
aktų leidėjas taip pat neprivalėjo pačioje pagrindinio reglamento preambulėje tiksliai nurodyti valstybių
narių, į kurių teisės aktus atsižvelgta priimant šį reglamentą, skaičiaus ir pavadinimo (29 punktas).
Kadangi pagrindinio reglamento motyvai yra savaime pakankami, Bendrojo Teismo negalima kaltinti
tuo, kad jis atsižvelgė į Komisijos per teismo procesą pateiktą papildomą informaciją dėl valstybių narių
teisės aktų situacijos, turėjusios įtakos šio reglamento priėmimui. Tokia informacija buvo siekiama tik
patikslinti pagrindinio reglamento motyvus. Iš tikrųjų, vertinant EB 95 straipsnio, kaip teisinio pagrindo,
pasirinkimą, Teisingumo Teismo praktikoje atsižvelgiama į nagrinėjamo teisės akto motyvų patikslinimus,
kurie buvo pateikti per teismo procesą (30 punktas).
Taigi Bendrasis Teismas nepadarė teisės klaidos, konstatuodamas, jog pagrindinio reglamento
priėmimo dieną egzistavo nacionalinės teisės nuostatų, reglamentuojančių prekybą produktais iš ruonių,
skirtumai, galėję trukdyti laisvam tokių produktų judėjimui (31 punktas).
Be to, pasak Teisingumo Teismo, Sąjungos teisės aktų leidėjui nėra nustatytas reikalavimas taikyti EB
95 straipsnį tik tuo atveju, jeigu prekyba atitinkamais produktais yra santykinai didelės apimties (39
punktas).
Dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kaip Sąjungos teisės dalies
Apeliantai priekaištavo, kad Bendrasis Teismas rėmėsi tik Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija
(toliau – ir Chartija), o ne Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – ir ŽTK).
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas priminė, jog, nors, kaip tai patvirtinama ESS 6 straipsnio 3 dalyje,
ŽTK pripažįstamos pagrindinės teisės, kaip bendrieji principai, yra Sąjungos teisės dalis ir nors Chartijos 52
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Chartijoje įtvirtintoms teisėms, atitinkančioms ŽTK užtikrinamas teises,
suteikiama ta pati prasmė ir apimtis kaip ir toms, kurias suteikia minėta konvencija, tačiau pastaroji tol, kol
prie jos Sąjunga neprisijungė, nėra į Sąjungos teisės sistemą formaliai integruota teisės priemonė (45
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punktas)7. Teisingumo Teismo vertinimu, Bendrasis Teismas pagrįstai konstatavo, kad Sąjungos teisėje
Chartijos 17, 7, 10 ir 11 straipsniais užtikrinama tokia pat apsauga, kuri suteikiama ŽTK nuostatomis,
kuriomis remiasi apeliantai, todėl nagrinėjamoje byloje sprendžiant pagrindinio reglamento galiojimo
klausimą reikia remtis tik teisėmis, kurias užtikrina Chartija (46 punktas).
Dėl ūkio subjektų komercinių interesų (verslo perspektyvų) apsaugos, kai Sąjungoje uždraudžiama
prekyba tam tikrais produktais
Apeliantai teigė, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes netaikė komerciniams interesams
teisės į nuosavybę apsaugos. Prekybos produktais iš ruonių uždraudimas Sąjungoje darytų poveikį apeliantų
teisei komerciniais tikslais naudoti minėtus produktus. Teisingumo Teismas su tuo nesutiko.
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas priminė, kad Chartijos 17 straipsniu užtikrinama teisės į nuosavybę
apsauga taikoma ne komerciniams interesams ar galimybėms, kurių kintamas pobūdis yra pati ekonominės
veiklos esmė, o turtinėms teisėms, kurios, atsižvelgiant į teisinę sistemą, lemia įgytą teisinę padėtį,
leidžiančią tokių teisių turėtojui jomis naudotis savo paties naudai. Be to, iš Europos Žmogaus Teisių Teismo
praktikos, susijusios su ŽTK Protokolo Nr. 1 1 straipsniu, matyti, kad pagal Chartijos 52 straipsnio 3 dalį
reikia atsižvelgti į tai, jog būsimos pajamos gali būti laikomos „turtu“, kuriam suteikiama ŽTK Protokolo Nr. 1
pirmo straipsnio apsauga, tik jeigu tokios pajamos jau buvo uždirbtos, paskolintos arba jeigu, remdamasis
išskirtinėmis aplinkybėmis, suinteresuotasis asmuo turi teisėtų lūkesčių įgyti turtines teises (žr., be kita ko,
2007 m. sausio 11 d. EŽTT sprendimo Anheuser‑ Busch / Portugalija, Nr. 73049/01, 64 ir 65 punktus ir 2012
m. kovo 13 d. EŽTT sprendimo Malik / Jungtinė Karalystė, Nr. 23780/08, 93 punktą) (60–61 punktai).
Tačiau Sąjungos teismuose apeliantai rėmėsi vien tik tuo, kad Sąjungoje turi būti leista prekiauti
produktais iš ruonių, tačiau nenurodė tokio leidimo aplinkybių (62 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
Atmesti apeliacinį skundą.
Prieiga internete
2015 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas byloje C-81/14
Nannoka Vulcanus Industries BV prieš College van gedeputeerde staten van Gelderland
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl direktyvos 1999/13/EB (toliau – ir Lakiųjų
junginių direktyva)8 II B priedo išaiškinimo. Šia direktyva siekiama užkirsti kelią arba sumažinti minėtų
junginių emisijas iš tam tikrų įrenginių į aplinką, dažniausiai į orą9. Pagal direktyvą šiuo tikslu, be kita ko,
esančiuose įrenginiuose, kurie išleidžia tokios rūšies emisijas, iš principo iki 2007 m. spalio 31 d. turėtų būti
arba laikomasi tam tikrų ribinių verčių, arba jiems taikomas taršos mažinimo planas.
Prejudicinis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą dėl įmonei, eksploatuojančiai lakavimo ir
paviršiaus deginimo įrenginį, skirto nurodymo sumokėti piniginę baudą už Nyderlandų teisės akto,
perkeliančio į nacionalinę teisę Lakiųjų junginių direktyvą, pažeidimą. Piniginė bauda skirta, nes įmonė
7

Atkreiptinas dėmesys, kad generalinė advokatė dėl šios bylos pateiktoje išvadoje (prieiga internete) pažymėjo, jog
ŽTK šiuo metu nėra Sąjungos teisės dalis, nes ji, kaip teisės instrumentas, kol kas nebuvo formaliai integruota į
Sąjungos teisės sistemą. Todėl, kol ši situacija nepasikeis, pačia konvencija negalima vadovautis kaip kriterijumi
vertinant Sąjungos institucijų veiksmų teisėtumą. Dėl ŽTK pažymėtina, kad ji išties ir toliau atlieka dvi svarbias funkcijas
pagrindinių teisių apsaugoje Sąjungos lygmeniu: viena vertus, joje pateikiama informacija apie Chartijoje įtvirtintų, ŽTK
garantuojamas teises atitinkančių pagrindinių teisių prasmę ir apimtį (Chartijos 52 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys).
Kita vertus, ji yra ir liks svarbiausias pažintinis nerašytų pagrindinių teisių, kurios, kaip bendrieji principai, yra Sąjungos
teisės dalis, šaltinis (ESS 6 straipsnio 3 dalis). Taigi ŽTK galiausiai nustatomas minimalus pagrindinių teisių, kurių
apsauga turi būti užtikrinta Sąjungos lygmeniu, standartas (taip pat žr. Chartijos 53 straipsnį) (66–68 punktai).
8
1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių
junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo.
9
Dėl lakiųjų organinių junginių ir jų skilimo produktų susidaro pažemio ozonas. Didelė ozono koncentracija gali kenkti
žmonių sveikatai ir daryti žalą miškams, vegetacijai ir derliui.
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2007 m. spalio 31 d. nesilaikė nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių. Įmonė ginčijo tokį sprendimą,
nes, jos nuomone, teisės aktuose yra numatyta galimybė pratęsti savo taršos mažinimo plano įgyvendinimo
terminą po 2007 m. spalio 31 d. (21–28 punktai).
Dėl leidimo pratęsti terminą oro taršos mažinimo plano įgyvendinimui, kai įmonė turimus
įrenginius vis dar tobulina
Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės norėjo sužinoti,
ar Lakiųjų junginių direktyvos II B priedas turi būti aiškinamas taip, kad pratęsti terminą, numatytą šio
priedo 2 punkto 1 pastraipos i papunktyje, gali būti leidžiama asmeniui, eksploatuojančiam „įrenginį“, <...>,
kad šis asmuo galėtų įgyvendinti savo planą taršai mažinti, jeigu pakaitalai su nedideliu tirpiklio kiekiu arba
be jo vis dar tobulinami, nors galima daryti prielaidą, jog šiam įrenginiui gali būti nustatytas pastovus
produkto kietųjų medžiagų kiekis, naudojamas emisijos sumažinimo atskaitos taškui apibrėžti (39 punktas).
Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad Lakiųjų junginių direktyva numato galimybę leisti pratęsti
terminą visų tipų įrenginiams, nepaisant priimto taršos mažinimo plano. Pasak Teisingumo Teismo, tai, be
kita ko, patvirtina ratio legis, kuria pagrįstos Lakiųjų junginių direktyvos nuostatos, susijusios su termino
pratęsimu ir įrenginiais su pastoviu produkto kietųjų medžiagų kiekiu (55 punktas). Kaip savo išvados
36 punkte pažymėjo generalinė advokatė10, termino pratęsimas yra proporcingumo principo išraiška (56
punktas). Be to, kitoks aiškinimas prieštarautų teisinio saugumo principui. Pasak Teisingumo Teismo, II B
priedo aiškinimas, kad šia direktyva draudžiama leisti asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį, kuriam gali būti
nustatytas pastovus produkto kietųjų medžiagų kiekis, pratęsti terminą, jeigu pakaitalai su nedideliu
tirpiklio kiekiu arba be jo vis dar tobulinami, bet kuriuo atveju prieštarautų teisinio saugumo principui, pagal
kurį reikalaujama, kad iš Sąjungos teisės aktų suinteresuotieji asmenys galėtų aiškiai ir tiksliai žinoti jais
nustatytų pareigų turinį, savo teises ir pareigas ir atitinkamai imtis veiksmų. Iš tiesų, kiek toks aiškinimas
negali būti aiškiai nustatytas iš II B priedo teksto ir neatrodo galintis būti patvirtintas nei atsižvelgiant į ratio
legis, kuria pagrįstos šio priedo 2 punkto 1 pastraipos i papunkčio nuostatos, susijusios su termino
pratęsimu, nei į šio priedo struktūrą, pagal teisinio saugumo principą neleidžiama remiantis šiuo priedu
uždrausti tokiai ginčo bendrovei pasinaudoti tokiu termino pratęsimu. Todėl reikia manyti, kad pratęsti
terminą turi būti leidžiama, nepaisant atitinkamam įrenginiui taikytino taršos mažinimo plano, jeigu
pakaitalai su nedideliu tirpiklio kiekiu arba be jo vis dar tobulinami (61–63 punktai).
Dėl kompetentingos institucijos diskrecijos, sprendžiant termino pratęsimo klausimą
Antruoju ir trečiuoju klausimais, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
siekė išsiaiškinti, pirma, ar, Lakiųjų junginių direktyvos II B priedo 2 punkto 1 pastraipos i papunktis turi būti
aiškinamas taip, jog tam, kad būtų leista pratęsti taršos mažinimo planui įgyvendinti nustatytą terminą,
būtini tam tikri atitinkamą įrenginį eksploatuojančio asmens veiksmai arba reikalingas kompetentingų
institucijų leidimas, ir, antra, kokiais kriterijais remiantis nustatoma, kiek turi būti pratęsiamas šis terminas
(65 punktas).
Atsakydamas į iškeltus klausimus, Teisingumo Teismas nurodė, jog iš II B priedo 2 punkto 1 pastraipos
i papunkčio formuluotės matyti, kad pratęsti šioje nuostatoje nurodytą terminą turi būti „leista“. Iš to
išplaukia, kad termino negalima pratęsti savaime ir kad būtinai turi būti priimtas kompetentingų institucijų
sprendimas. Be to, tokiam sprendimui priimti reikalingas atitinkamą įrenginį eksploatuojančio asmens
prašymas, nes jis nori nukrypti nuo reikalavimų, taikytinų jam termino nepratęsimo atveju (66 punktas).
Šiomis aplinkybėmis kompetentingos institucijos, naudodamosi turima diskrecija, turi pirmiausia
patikrinti, ar pakaitalai, tinkami naudoti atitinkamuose įrenginiuose ir mažinti lakiųjų organinių junginių
emisijas, iš tikrųjų yra tobulinami ir ar atliekami darbai, kuriais, atsižvelgiant į pateiktas aplinkybes, galima
užbaigti tokių produktų tobulinimą. Kalbant apie prašomo termino pratęsimo proporcingumo įvertinimą,
palyginti su tikslu skatinti pakaitalų tobulinimą, reikia atsižvelgti į, viena vertus, teršalų emisijos
10

„36. Pirma, siekiama išvengti neproporcingų sąnaudų. Netikslinga investuoti į įrenginio emisijų apribojimą, jei šių
emisijų po trumpo laiko daug palankiau galima išvengti, kai tik bus mažą tirpiklio kiekį turinčių arba visai jo neturinčių
pakaitalų. Šiuo požiūriu termino pratęsimas yra proporcingumo principo išraiška.“
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sumažinimo, pasiekiamo naudojant tobulinamus pakaitalus, ir su jais susijusių sąnaudų, kita vertus, į
pratęsus terminą atsirandančių papildomų emisijų ir bet kurių alternatyvių priemonių sąnaudų santykį. Be
to, būtina patikrinti, ar nėra alternatyvios priemonės, kuri mažesnėmis sąnaudomis gali daryti poveikį
panašiam arba dar didesniam išmetamųjų teršalų kiekiui mažinti, ir pirmiausia – ar dar nėra kitų pakaitalų
(76–77 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
1. Lakiųjų junginių direktyvos II B priedas turi būti aiškinamas taip, kad pratęsti terminą, numatytą šio
priedo 2 punkto pirmos pastraipos i papunktyje, gali būti leidžiama asmeniui, eksploatuojančiam „įrenginį“,
kaip šis suprantamas pagal minėtos direktyvos 2 straipsnio 1 punktą, kad jis galėtų įgyvendinti savo planą
taršai mažinti, jeigu pakaitalai su nedideliu tirpiklio kiekiu arba be jo vis dar tobulinami, nors galima daryti
prielaidą, kad šiam įrenginiui gali būti nustatytas pastovus produkto kietųjų medžiagų kiekis, naudojamas
emisijos sumažinimo atskaitos taškui apibrėžti.
2. Lakiųjų junginių direktyvos II B priedo 2 punkto pirmos pastraipos i papunktis turi būti aiškinamas
taip, jog tam, kad būtų leista pratęsti taršos mažinimo planui įgyvendinti nustatytą terminą, reikalingas
kompetentingų institucijų leidimas, kuriam būtinas išankstinis atitinkamo ūkio subjekto prašymas.
Siekdamos nustatyti, ar ūkio subjektui turi būti leista pratęsti terminą, kad jis galėtų įgyvendinti taršos
mažinimo planą, ir tai, kiek gali būti leista pratęsti terminą, šios kompetentingos institucijos, naudodamosi
turima diskrecija, turi pirmiausia patikrinti, ar pakaitalai, tinkami naudoti atitinkamuose įrenginiuose ir
mažinti lakiųjų organinių junginių emisijas, iš tikrųjų yra tobulinami, ar atliekami darbai, kuriais,
atsižvelgiant į pateiktas aplinkybes, galima užbaigti tokių produktų tobulinimą, ir ar nėra alternatyvios
priemonės, kuri mažesnėmis sąnaudomis gali padėti panašiai arba dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų
kiekį, pirmiausia – ar dar nėra kitų pakaitalų. Be to, reikia atsižvelgti į, viena vertus, teršalų emisijos
sumažinimo, galimo naudojant pakaitalus, bei šių pakaitalų sąnaudų ir, kita vertus, pratęsus terminą
atsirandančių papildomų emisijų ir bet kurių alternatyvių priemonių sąnaudų santykį. Pratęsimo trukmė
neturi viršyti to, kas būtina pakaitalams tobulinti. Tai turi būti vertinama atsižvelgiant į visas svarbias
aplinkybes, pirmiausia – į papildomų emisijų, leidžiančių pratęsti terminą, svarbą ir galimas alternatyvių
priemonių sąnaudas, palyginti su emisijų sumažinimo, galimo naudojant tobulinamus pakaitalus, svarba ir
šių pakaitalų sąnaudomis.
Prieiga internete
2015 m. spalio 15 d. sprendimas byloje C-137/14
Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką
Ši byla susijusi su galimybe kreiptis į teismą, o konkrečiai – teisės pareikšti ieškinį teisme ar kitoje
nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje aprėptimi, siekiant ginčyti sprendimų, veiksmų ar neveikimo,
susijusių su visuomenės dalyvavimu sprendimų dėl aplinkos priėmimo procese, teisėtumą. Joje plėtojama
ESTT praktika, paskelbta sprendimuose Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband
Nordrhein-Westfalen (C-115/09, EU:C:2011:289) ir Gemeinde Altrip ir kt. (C-72/12, EU:C:2013:712).
Europos Komisija šioje byloje prašė Teisingumo Teismo pripažinti, kad Vokietija pažeidė 2011 m.
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių
projektų poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir Direktyva 2011/92) 11 straipsnį ir 2010 m. lapkričio 24 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės) (toliau – ir Direktyva 2010/75) 25 straipsnį.
Pažeidimą Europos Komisija siejo su šiomis aplinkybėmis:
– Vokietija nustatė, kad administraciniai sprendimai, priimti pagal Direktyvą 2011/92 ir pagal
Direktyvą 2010/75, gali būti panaikinti tik tais atvejais, kai pažeista subjektinė teisė (Administracinių bylų
teisenos kodekso 113 str. 1 d.),
– Vokietija nustatė sprendimų panaikinimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tais atvejais, kai
neatliktas poveikio aplinkai vertinimas arba pirminis tyrimas (2006 m. gruodžio 7 d. Įstatymo, kuriame
pateikiamos papildomos nuostatos dėl Direktyvoje 2003/35/EB numatytų skundų aplinkosaugos srityje
(Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), iš dalies pakeisto 2013 m. sausio 21 d. įstatymu (toliau – Skundų
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aplinkosaugos srityje įstatymas), 4 str. 1 d.), ir kai pareiškėjas įrodo, kad procedūriniai pažeidimai
priežastiniu ryšiu susiję su priimtu sprendimu ir turi įtakos pareiškėjo teisinei padėčiai (Viešojo
administravimo įstatymo 46 str., siejamas su Administracinių bylų teisenos kodekso 113 str. 1 d.),
– Vokietija apribojo teisę pateikti skundą ir teisminės kontrolės apimtį prieštaravimais, kurie jau
buvo per nustatytą terminą pateikti vykstant administracinei procedūrai, po kurios priimtas sprendimas
(Skundų aplinkosaugos srityje įstatymas 2 str. 3 d. ir Viešojo administravimo įstatymo 73 str. 4 d.),
– procedūrų, pradėtų po 2005 m. birželio 25 d. ir užbaigtų iki 2011 m. gegužės 12 d., atveju
aplinkos organizacijų teisė pateikti skundą ribojama teisės aktų, kuriais teisės suteikiamos privatiems
asmenims, nuostatomis (Skundų aplinkosaugos srityje įstatymas 2 str. 1 d., siejama su šio įstatymo 5 str. 1
d.),
– procedūrų, pradėtų po 2005 m. birželio 25 d. ir užbaigtų iki 2011 m. gegužės 12 d., atveju
aplinkos organizacijų skundų teisminės kontrolės aprėptis ribojama teisės aktų, kuriais teisės suteikiamos
privatiems asmenims, nuostatomis (Skundų aplinkosaugos srityje įstatymas 2 str. 1 d., siejama su šio
įstatymo 5 str. 1 d.) ir
– Vokietija apskritai neįtraukė administracinių procedūrų, pradėtų iki 2005 m. birželio 25 d., į
Skundų aplinkosaugos srityje įstatymo taikymo sritį (Skundų aplinkosaugos srityje įstatymas 5 str. 1 ir 4 d.).
Dėl administracinių sprendimų teisėtumo kontrolės, atliekamos tik jeigu pažeista pareiškėjo
subjektinė teisė
Pagal Direktyvos 2011/92 11 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 2010/75 25 straipsnio 1 dalį valstybės
narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai,
pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinio proceso teisė reikalauja to kaip
išankstinės sąlygos, turėtų teisę pateikti skundą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir
nešališkoje institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems taikomos šių direktyvų
nuostatos, materialinį ar procesinį teisėtumą. Be to, minėtų straipsnių 3 dalyje numatyta, kad valstybės
narės, be kita ko, apibrėžia, kas yra toks teisės pažeidimas (30–31 punktas).
Administracinių bylų teisenos kodekso 113 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje iš esmės numatyta,
kad teismas panaikina neteisėtą administracinį aktą tik tiek, kiek „dėl jo pažeistos pareiškėjo teisės“. Taigi
norint panaikinti administracinį aktą būtina, kad teismo konstatuotas neteisėtumas lemtų pareiškėjo
subjektinės teisės pažeidimą (29 punktas).
ESTT vertinimu, jei pagal minėtas direktyvų 2011/92 ir 2010/75 nuostatas atitinkama valstybė narė
gali susieti privačių asmenų skundų, pateiktų dėl į šių direktyvų taikymo sritį patenkančių sprendimų,
veiksmų ar neveikimo, priimtinumą su tokiomis sąlygomis, kaip antai reikalavimu, kad būtų pažeista
subjektinė teisė, ji taip pat gali numatyti, kad kompetentingas teismas panaikina administracinį sprendimą
tik tada, kai pažeista pareiškėjo subjektinė teisė. Teisingumo Teismas savo Sprendimo Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C-115/09, EU:C:2011:289) 45 punkte jau
yra nusprendęs, kad nacionalinės teisės aktų leidėjas gali susiaurinti teises, kurių pažeidimu privatus asmuo
gali remtis kreipdamasis į teismą dėl Direktyvos 85/337 10a straipsnio (dabar – Direktyvos 2011/92 11
straipsnis) nurodyto sprendimo, veiksmo ar neveikimo, iki subjektinių viešųjų teisių, tačiau toks apribojimas
negali būti taikomas aplinkos apsaugos organizacijoms, nepažeidžiant Direktyvos 85/337 10a straipsnio
trečios pastraipos paskutiniame sakinyje nurodytų tikslų. Darytina išvada, kad Administracinių bylų teisenos
kodekso 113 straipsnio 1 dalis negali būti laikoma nesuderinama su Direktyvos 2011/92 11 straipsniu ir su
Direktyvos 2010/75 25 straipsniu (32–34 punktai).
Dėl teisminės kontrolės apimties ribojimo, kai teisme nagrinėjami tik tie prieštaravimai, kurie buvo
pateikti per administracinę procedūrą
Skundų aplinkosaugos srityje įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje ir Viešojo administravimo įstatymo
73 straipsnio 4 dalyje numatyti pagrindai, kuriais pareiškėjas gali remtis grįsdamas skundą teisme dėl
administracinio sprendimo, patenkančio į Direktyvos 2011/92 11 straipsnio ir Direktyvos 2010/75
25 straipsnio taikymo sritį, susiaurinami iki prieštaravimų, pateiktų per administracinę procedūrą
(75 punktas). ESTT vertinimu, toks susiaurinimas prieštarauja minėtoms direktyvų nuostatoms.
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Pasak ESTT, nors nei Direktyvos 2011/92 11 straipsnio 4 dalyje, nei Direktyvos 2010/75 25 straipsnio
4 dalyje neatmetama galimybė, kad prieš paduodant skundą teisme teikiamas skundas administracinei
institucijai, ir neužkertamas kelias nacionalinėje teisėje numatyti, kad pareiškėjas turi išnaudoti visas
administracines teisių gynimo priemones prieš pateikdamas skundą teisme, pagal šias Sąjungos teisės
nuostatas neleidžiama apriboti pagrindų, kuriais toks pareiškėjas gali remtis grįsdamas skundą teisme.
Direktyvos 2011/92 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tame straipsnyje nurodytus sprendimus, veiksmus
ar neveikimą turi būti galima peržiūrėti teisme, „siekiant užginčyti jų materialinį ar procesinį teisėtumą“,
neribojant pagrindų, kuriais gali būti pagrįstas toks skundas. Šis teiginys atitinka šia nuostata siekiamą tikslą
užtikrinti plačias galimybes kreiptis į teismą aplinkosaugos srityje (76-77 punktai).
Tačiau Skundų aplinkosaugos srityje įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje ir Viešojo administravimo įstatymo
73 straipsnio 4 dalyje nustatytos specifinės teisminę kontrolę ribojančios sąlygos, nenumatytos nei
Direktyvos 2011/92 11 straipsnyje, nei Direktyvos 2010/75 25 straipsnyje (78 punktas).
Toks pareiškėjui nustatytas ribojimas, susijęs su pagrindais, kuriuos jis gali pateikti teismui,
nagrinėjančiam dėl jo priimto administracinio sprendimo teisėtumą, negali būti pateisinamas teisinio
saugumo principo paisymu. Iš tiesų niekur nenustatyta, kad išsami teisminė kontrolė, susijusi su tokio
sprendimo pagrįstumu, gali pažeisti šį principą. Dėl argumento, siejamo su administracinių procedūrų
veiksmingumu, pasakytina, jog, nors pagrindo pateikimas pirmą kartą per procesą teisme tam tikrais
atvejais gali kliudyti sklandžiai šio proceso eigai, pakanka priminti, kad Direktyvos 2011/92 11 straipsnio ir
Direktyvos 2010/75 25 straipsnio tikslas yra ne tik užtikrinti asmeniui kuo didesnes galimybes pasinaudoti
teismine kontrole, bet ir leisti, kad ši ginčijamo sprendimo teisėtumo – tiek turinio, tiek procedūriniu
aspektu – kontrolė būtų atliekama išsamiai. Vis dėlto nacionalinės teisės aktų leidėjas gali numatyti
specialias procesines taisykles, kaip antai taisyklę dėl piktnaudžiaujant ar nesąžiningai pateikto argumento
nepriimtinumo, kuriomis sukuriami mechanizmai, tinkami teismo proceso veiksmingumui užtikrinti (79–
81 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė tam tikrų įsipareigojimų pagal 2011 m. gruodžio 13 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio
aplinkai vertinimo 11 straipsnį ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) 25 straipsnį.
Prieiga internete
LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖ
2015 m. rugsėjo 2 d. prejudicinis sprendimas byloje C-309/14
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) prieš
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Direktyvos 2003/10911 išaiškinimo. Šis prašymas
pateiktas nagrinėjant Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Italijos generalinė darbo konfederacija,
toliau – CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (Nacionalinis konfederacinis paramos institutas,
toliau – INCA) ir Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministrų tarybos prezidiumas), Ministero dell’Interno
(Vidaus reikalų ministerija) ir Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ūkio ir finansų ministerija) ginčą dėl
šių dviejų ministerijų 2011 m. spalio 6 d. priimto potvarkio dėl rinkliavos už leidimo gyventi šalyje išdavimą
ir pratęsimą (toliau – 2011 m. potvarkis) ir kiekvieno parengiamojo jo pagrindu priimto ar susijusio akto
panaikinimo (1–2 punktai).
CGIL ir INCA Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Lacijaus regiono administraciniame
teisme) (Italija) prašė panaikinti 2011 m. potvarkį, motyvuodami tuo, kad rinkliava, kurią reikalaujama
11

2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai,
statuso (OL L 16, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272), iš dalies pakeista 2011 m.
gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/51/ES (OL L 132, p. 1).
11 / 37

Teisinės analizės ir informacijos departamentas

2015 09 01–2015 10 31

sumokėti pagal šį potvarkį už leidimo gyventi šalyje trečiųjų valstybių piliečiams išdavimą ir pratęsimą, yra
neteisinga ir (arba) neproporcinga. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas manė, kad reikia
ex officio išnagrinėti nacionalinės teisės normų, pagal kurias reikalaujama sumokėti rinkliavą už leidimo
gyventi šalyje išdavimą ir kurių įgyvendinimo aktuose nustatytas tokios rinkliavos maksimalus dydis, atitiktį
šioje srityje taikomoms Sąjungos teisės nuostatoms (14–15 punktai).
Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, remdamasis Sprendimu
Komisija / Nyderlandai (C-508/10, EU:C:2012:243), nurodė, kad atitinkamos valstybės narės teisės aktai
atitinka Direktyvoje 2003/109 nustatytus principus tik jei reikalaujamos rinkliavos, kurios dydis gali svyruoti
neviršydamas tam tikrų ribų, mažiausias dydis nėra nepagrįstai didelis, todėl neproporcingas, palyginti su
sumomis, kurias turi mokėti tos valstybės piliečiai, norėdami gauti analogišką dokumentą (nacionalinę
tapatybės kortelę). Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas priminė, kad Sprendime
Komisija / Nyderlandai (C-508/10, EU:C:2012:243) buvo pripažinta, jog Direktyvoje 2003/109 nustatytų
principų neatitinka Nyderlandų teisės nuostatos, kuriose numatytas mažiausias reikalaujamos rinkliavos už
leidimo gyventi šalyje išdavimą dydis beveik septynis kartus viršijo už valstybės narės piliečio tapatybės
kortelės išdavimą mokėtinos rinkliavos dydį. Kadangi, kaip nurodė prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas, šiuo metu už nacionalinės tapatybės kortelės išdavimą Italijoje apytiksliai mokama 10
eurų, o 2011 m. potvarkyje nustatyta mažiausia rinkliava yra 80 eurų, taigi trečiosios valstybės pilietis už
leidimo gyventi valstybės teritorijoje dokumento išdavimą turi sumokėti aštuonis kartus daugiau, šis
teismas, atsižvelgdamas į Sprendimą Komisija / Nyderlandai (C-508/10, EU:C:2012:243), suabejojo, ar
pagrindinėje byloje nagrinėjamos nacionalinės teisės nuostatos atitinka Direktyvos 2003/109 principus (16–
18 punktai).
Dėl neproporcingai didelės rinkliavos už leidimo gyventi šalyje išdavimą ir pratęsimą
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, nors valstybės narės gali teisėtai taikyti rinkliavas už leidimų
gyventi šalyje išdavimą pagal Direktyvą 2003/109, nustatydamos šių rinkliavų dydį jos pagal proporcingumo
principą negali siekti sutrukdyti įgyti šioje direktyvoje numatytą ilgalaikio gyventojo statusą, ir tokia kliūtis
negali būti šių rinkliavų dydžio pasekmė, antraip būtų pažeistas šia direktyva siekiamas tikslas ir iškreipta jos
prasmė (šiuo klausimu žr. Sprendimo Komisija/Nyderlandai, C-508/10, EU:C:2012:243, 69 punktą)
(25 punktas).
Šiuo klausimu nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą buvo nurodyta, kad pagrindinėje
byloje nagrinėjamos rinkliavos dydis yra: 80 eurų už leidimo gyventi šalyje ilgiau nei tris mėnesius ir
trumpiau nei vienus metus arba lygiai vienus metus išdavimą, 100 eurų už leidimo gyventi šalyje ilgiau nei
vienus metus ir trumpiau nei dvejus metus arba lygiai dvejus metus išdavimą ir 200 eurų už ilgalaikio
gyventojo leidimo gyventi ES išdavimą (26 punktas).
Taigi kai kuriems trečiųjų šalių piliečiams, kurie atitinka Direktyvoje 2003/109 nustatytas (joje
numatytų) leidimų gyventi šalyje išdavimo sąlygas, šios rinkliavos mokėjimo našta gali būti labai didelė ypač
dėl to, kad tokie piliečiai pakankamai dažnai turi prašyti pratęsti savo leidimus ir kad, be šios rinkliavos,
jiems gali tekti mokėti ankstesniame nacionalinės teisės akte nustatytus kitus mokesčius; tokiomis
aplinkybėmis pareiga sumokėti pagrindinėje byloje nagrinėjamą rinkliavą gali sutrukdyti šiems trečiųjų šalių
piliečiams pasinaudoti šios direktyvos suteikiamomis teisėmis (27 punktas).
Šiuo klausimu ESTT pažymėjo, kad pastabose ir per posėdį ieškovai pagrindinėje byloje ir Komisija
nurodė, kad pagal ankstesnį, bet iki šiol galiojantį Italijos teisės aktą visais atvejais tiek už leidimo gyventi
šalyje dokumentų išdavimą, tiek už jų pratęsimą kartu su pagrindinėje byloje nagrinėjama rinkliava turi būti
sumokėta dar kita 73,50 eurų rinkliava, neatsižvelgiant į tokio leidimo gyventi šalyje galiojimo laikotarpį
(28 punktas).
Be to, nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą buvo nurodyta, kad pagal Įstatyminio
dekreto Nr. 286/1998 14bis straipsnį pusė lėšų, gautų surinkus pagrindinėje byloje nagrinėjamą rinkliavą,
skiriama trečiųjų šalių piliečių, pripažintų neteisėtai esančiais valstybės teritorijoje, grąžinimo į kilmės šalį ar
į šalį, iš kurios jie atvyko, išlaidoms padengti. Šį teiginį per teismo posėdį patvirtino ir Italijos vyriausybė.
Todėl Italijos vyriausybės argumentui, kad pagrindinėje byloje nagrinėjama rinkliava negali būti
neproporcinga, nes iš jos gautos lėšos skiriamos nagrinėjimo, kurį būtina atlikti norint patikrinti, ar buvo
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laikomasi Direktyvoje 2003/109 nustatytų leidimų gyventi šalyje išdavimo sąlygų, išlaidoms padengti,
Teisingumo Teismas nepritarė (29–30 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Pagal Direktyvą 2003/109/EB draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamosios
pagrindinėje byloje, pagal kurias reikalaujama, kad trečiųjų šalių piliečiai, prašantys išduoti arba pratęsti
leidimą gyventi atitinkamoje valstybėje narėje, sumokėtų rinkliavą, kurios dydis gali svyruoti nuo 80 iki
200 eurų, nes tokia rinkliava yra neproporcinga šia direktyva siekiamam tikslui ir gali sudaryti kliūčių
pasinaudoti joje suteikiamomis teisėmis.
Prieiga internete
SOCIALINĖ POLITIKA
2015 m. rugsėjo 10 d. prejudicinis sprendimas byloje C-266/14
Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) prieš Tyco Integrated
Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (toliau – Direktyva
2003/88/EB) 2 straipsnio 1 punkto išaiškinimo (1 punktas).
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras
(CC.OO.) ir Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (toliau kartu
vadinamos Tyco) ginčą dėl pastarųjų atsisakymo laiką, kurį jų darbuotojai skiria kasdienėms kelionėms iš
savo gyvenamosios vietos į darbdavio nurodyto pirmojo kliento buvimo vietą ir iš paskutiniojo kliento
buvimo vietos į savo gyvenamąją vietą (toliau – kelionės iš gyvenamosios vietos pas klientus ir atgal laikas),
laikyti „darbo laiku“, kaip jis suprantamas pagal minėtos direktyvos 2 straipsnio 1 punktą (2 punktas).
Pagrindinėje byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: Tyco dirbantys techniniai darbuotojai įrengia ir
techniškai prižiūri apsaugos įrangą privačiuose namuose ir pramonės bei prekybos įstaigose tose teritorijos
dalyse, prie kurių jie priskirti ir kurios apima visą provinciją ar jos dalį, o kartais ir kelias provincijas
(10 punktas). Kiekvienas toks darbuotojas naudojasi įmonės transporto priemone, ja kasdien vyksta iš savo
gyvenamosios vietos į vietas, kur turi atlikti apsaugos sistemų įrengimo ir techninės priežiūros darbus.
Pasibaigus darbo dienai jis šia transporto priemone grįžta namo (11 punktas). Taip pat minėti darbuotojai
vieną ar kelis kartus per savaitę turi nuvykti į netoli jų gyvenamosios vietos esantį transporto ir logistikos
įmonės biurą ir pasiimti savo darbams reikalingas medžiagas, prietaisus ir detales (13 punktas). Savo
funkcijoms vykdyti pagrindinėje byloje nagrinėjami darbuotojai turi po mobilųjį telefoną, kuriuo jie gali
nuotoliniu būdu bendrauti su centriniu Madrido biuru. Šių darbuotojų telefonuose įdiegta taikomoji
programa, kuria naudodamiesi jie kasdien gauna kitos darbo dienos kelionės lapą, kuriame nurodytos
įvairios vietos, į kurias jie turi nuvykti per tą dieną jiems priskirtoje teritorijos dalyje, ir informaciją apie tai,
kurią valandą jie turi atvykti pas klientą. Naudodami kitą taikomąją programą minėti darbuotojai fiksuoja
informaciją apie atliktus darbus ir perduoda ją Tyco, o ši registruoja įvykusius gedimus ir atliktus darbus
(14 punktas). Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad Tyco į darbo laiką
neįskaičiuoja kelionės iš gyvenamosios vietos pas klientus ir atgal laiko bei laikosi pozicijos, kad tai yra
poilsio laikas (15 punktas).
Šiomis aplinkybėmis nacionalinis teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti
Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą.
Dėl ,,darbo laiko“ sąvokos aiškinimo, kai darbuotojai neturi nuolatinės ar įprastos darbo vietos
Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar
Direktyvos 2003/88/EB 2 straipsnio 1 punktas aiškintinas taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos
aplinkybėmis, kai darbuotojai neturi nuolatinės ar įprastos darbo vietos, darbuotojų kelionių iš
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gyvenamosios vietos pas klientus ir atgal laikas yra „darbo laikas“, kaip tai suprantama pagal minėtą
nuostatą (21 punktas).
Direktyvos 2003/88/EB tikslas – nustatyti būtiniausius reikalavimus, skirtus darbuotojų gyvenimo ir
darbo sąlygoms gerinti, derinant nacionalinės teisės aktus dėl darbo laiko. Šiuo darbo laiko organizavimo
taisyklių suderinimu Europos Sąjungos lygmeniu siekiama užtikrinti geresnę darbuotojų saugą ir sveikatos
apsaugą suteikiant jiems minimalų poilsio laiką, ypač dienos ir savaitės poilsį, bei atitinkamas poilsio
pertraukas ir numatant maksimalią 48 valandų vidutinio savaitės darbo laiko ribą, t. y. maksimalų darbo
laiką, kuris, kaip yra aiškiai patikslinta, apima ir viršvalandžius (pvz., Sprendimo BECTU, C-173/99,
EU:C:2001:356, 37 ir 38 punktai) (23 punktas).
Dėl „darbo laiko“ sąvokos pagal Direktyvos 2003/88/EB 2 straipsnio 1 punktą Teisingumo Teismas
priminė, kad šioje direktyvoje minėta sąvoka apibrėžta kaip bet kuris laikotarpis, per kurį darbuotojas yra
darbo vietoje, darbdavio žinioje ir vykdo savo veiklą arba atlieka pareigas pagal nacionalinės teisės aktus ir
(arba) praktiką, ir kad šią sąvoką reikia suprasti kaip poilsio laiko priešingybę, nes šios dvi sąvokos viena kitai
prieštarauja (pvz., Sprendimo Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, 48 punktas) (25 punktas). Taigi minėtoje
direktyvoje nenumatyta tarpinė kategorija tarp darbo ir poilsio laikotarpių šiuo klausimu (pvz., Sprendimo
Dellas ir kt., C-14/04, EU:C:2005:728, 43 punktas) (26 punktas). ,,Darbo laiko“ ir „poilsio laiko“ sąvokos, kaip
jos suprantamos pagal Direktyvą 2003/88/EB, yra Sąjungos teisės sąvokos ir jas reikia apibrėžti pagal
objektyvius kriterijus, remiantis šios direktyvos, kuria siekiama nustatyti būtiniausius reikalavimus, skirtus
darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygoms pagerinti, sistema ir tikslu (27 punktas). Šios direktyvos 2 straipsnis
nėra viena iš jos nuostatų, nuo kurių leidžiama nukrypti (žr. Nutarties Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122,
45 punktą) (28 punktas).
Dėl ,,darbo laiko“ sąvokos pirmosios sąlygos, susijusios su veiklos vykdymu arba pareigų atlikimu
Dėl pirmosios „darbo laiko“ sąvokos sąlygos pagal Direktyvos 2003/88/EB 2 dalies 1 punktą, pagal
kurią darbuotojas turi vykdyti savo veiklą arba atlikti pareigas, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog
neginčijama, kad prieš priimdama sprendimą uždaryti regioninius biurus, Tyco darbo laiku laikė savo
darbuotojų kelionių iš regioninių biurų į tos dienos pirmojo kliento buvimo vietą ir iš paskutiniojo kliento
buvimo vietos atgal į biurus laiką, tačiau ne kelionės iš gyvenamosios vietos į regioninį biurą ir atgal dienos
pradžioje ir pabaigoje laiką. Be to, neginčijama, kad prieš priimant šį sprendimą pagrindinėje byloje
nagrinėjami darbuotojai kasdien vykdavo į minėtus biurus pasiimti Tyco jiems suteiktų transporto
priemonių ir pradėti darbo dieną. Šie darbuotojai baigdavo savo darbo dieną taip pat šiuose biuruose (30
punktas). Teisingumo Teismas pritarė generalinio advokato išvadai, kad darbuotojų, kurie dirba tokį darbą
kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kelionės pas darbdavio nurodytus klientus yra priemonė, būtina, kad
darbuotojai galėtų teikti klientams technines paslaugas. Jeigu į tokias keliones nebūtų atsižvelgiama, toks
darbdavys kaip Tyco galėtų tvirtinti, kad tik laikas, per kurį vykdoma apsaugos sistemų įrengimo ir techninės
priežiūros veikla, patenka į „darbo laiko“ sąvoką, kaip ji apibrėžta Direktyvos 2003/88/EB 2 straipsnio
1 punkte, ir dėl to ši sąvoka būtų iškraipoma bei būtų nepaisoma darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos
tikslo (32 punktas). Taigi šiomis aplinkybėmis turi būti laikoma, kad darbuotojai, kurių padėtis tokia kaip
nagrinėjama pagrindinėje byloje, kelionės iš gyvenamosios vietos pas klientus ir atgal metu vykdo savo
veiklą arba atlieka savo pareigas (34 punktas).
Dėl ,,darbo laiko“ sąvokos antrosios sąlygos, susijusios su darbuotojo buvimu darbdavio žinioje
Dėl antrosios „darbo laiko“ sąvokos sąlygos pagal Direktyvos 2003/88 2 straipsnio 1 punktą, pagal
kurią darbuotojas tuo laikotarpiu turi būti darbdavio žinioje, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad lemiamas
veiksnys yra tai, kad darbuotojas privalo fiziškai būti darbdavio nurodytoje vietoje ir jo žinioje tam, jog
prireikus galėtų nedelsdamas suteikti atitinkamas paslaugas (pvz., Sprendimo Dellas ir kt., C-14/04,
EU:C:2005:728, 48 punktas) (35 punktas). Taigi tam, kad darbuotoją būtų galima laikyti esančiu darbdavio
žinioje, jo padėtis turi būti tokia, kurioje jis teisiškai privalo paklusti savo darbdavio nurodymams ir dirbti
jam (36 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad kelionių iš gyvenamosios vietos pas klientus ir atgal metu
darbuotojai, kurių padėtis yra tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, jeigu atvyksta pas nurodytą
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klientą darbdavio nustatytu laiku, turi tam tikrą laisvę, kurios neturi, kai pas klientą atlieka darbus. Tačiau iš
Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, kad šią laisvę jie turėjo dar prieš uždarant
regioninius biurus, kai kelionės laikas nuo atvykimo į regioninį biurą momento buvo įskaičiuojamas į darbo
laiką, ir vienintelis dalykas, kuris pasikeitė, yra išvykimo pas klientą vieta. Toks pokytis neturi įtakos
teisiniam darbuotojų pareigos paklusti savo darbdavio nurodymams pobūdžiui. Kelionių metu darbuotojai
turi paklusti minėtiems darbdavio, kuris gali pakeisti klientų aptarnavimo eilės tvarką, anuliuoti ar pridėti
susitikimą nurodymams. Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad per kelionei reikalingą laiko tarpą, kurio
dažniausiai neįmanoma sutrumpinti, minėti darbuotojai neturi galimybės laisvai disponuoti savo laiku ir
veikti savo interesais, taigi jie yra darbdavio žinioje (39 punktas).
Dėl ,,darbo laiko“ sąvokos trečiosios sąlygos, susijusios su darbuotojo buvimu darbo vietoje
Dėl trečiosios „darbo laiko“ sąvokos sąlygos pagal Direktyvos 2003/88/EB 2 straipsnio 1 punktą, pagal
kurią darbuotojas nagrinėjamu laikotarpiu turi būti darbo vietoje, primintina, kad jeigu darbuotojas, kuris
nebeturi nuolatinės darbo vietos, atlieka savo pareigas kelionių pas klientus ir iš jų metu, šį darbuotoją
kelionės metu reikia laikyti esančiu darbo vietoje. Iš tiesų kadangi kelionės yra būdingos nuolatinės ar
įprastos darbo vietos neturinčio darbuotojo statusui, tokių darbuotojų darbo vietos negalima susiaurinti iki
fizinio jų buvimo pas darbdavio klientus (43 punktas). Su Direktyva 2003/88/EB būtų nesuderinama, jeigu
įprastos ar nuolatinės darbo vietos neturinčių darbuotojų poilsio laikas būtų sutrumpintas dėl to, kad
„darbo laiko“, kaip tai suprantama pagal minėtos direktyvos 2 straipsnio 1 punktą, sąvoka neapimtų jų
kelionės nuo gyvenamosios vietos iki klientų laiko (45 punktas).
Taigi jeigu darbuotojai tokiomis aplinkybėmis kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje darbo dienos
metu naudojasi įmonės transporto priemone nuvykti iš savo gyvenamosios vietos pas darbdavio nurodytą
klientą arba grįžti į savo gyvenamąją vietą iš šio kliento buvimo vietos ir vykti iš vieno kliento buvimo vietos į
kito kliento buvimo vietą, šie darbuotojai kelionių metu turi būti laikomi esančiais „darbo vietoje“, kaip tai
suprantama pagal Direktyvos 2003/88/EB 2 straipsnio 1 punktą (46 punktas).
Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad išskyrus tokius specialius atvejus, kaip antai numatytieji
Direktyvos 2003/88/EB 7 straipsnio 1 dalyje dėl mokamų metinių atostogų, šia direktyva reglamentuojami
tik tam tikri darbo laiko organizavimo aspektai, todėl iš principo ji nėra taikoma darbuotojų darbo
užmokesčiui (pvz., Sprendimo Dellas ir kt., C-14/04, EU:C:2005:728, 38 punktas) (48 punktas). Taigi tai, kaip
atlyginama darbuotojams, kurių padėtis tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, priskirtina ne minėtos
direktyvos, o atitinkamų nacionalinės teisės nuostatų taikymo sričiai (49 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2003/88/EB 2 straipsnio 1 punktas aiškintinas taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos
aplinkybėmis, kai darbuotojai neturi nuolatinės ar įprastos darbo vietos, laikas, kurį šie darbuotojai skiria
kasdienėms kelionėms iš gyvenamosios vietos į darbdavio nurodyto pirmojo kliento buvimo vietą ir iš
paskutiniojo kliento buvimo vietos atgal į gyvenamąją vietą, yra „darbo laikas“, kaip tai suprantama pagal
šią nuostatą.
Prieiga internete
APMOKESTINIMAS
2015 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas byloje C-463/14
Asparuhovo Lake Investment Company OOD prieš
Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna
pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2006 m. lapkričio 28 d.
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM
direktyva) 24 straipsnio 1 dalies, 25 straipsnio b punkto, 62 straipsnio 2 dalies, 63 straipsnio ir 64 straipsnio
1 dalies aiškinimu (1 punktas).
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Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas Asparuhovo Lake Investment Company OOD (toliau ir – ALIC)
ir mokesčių administratoriaus ginčas dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau ir – PVM) už abonentinių
konsultavimo paslaugų pirkimą atskaitos (2 punktas).
Byloje nustatyta, kad 2011 metais ALIC sudarė abonentines konsultavimo paslaugų sutartis su kitomis
keturiomis bendrovėmis (paslaugų teikėjais), atitinkamai įmonių finansų, verslo plėtros, teisės ir
informacinio saugumo srityse. Pagal šias sutartis paslaugų teikėjai, be kita ko, įsipareigojo: (1) būti
pasirengę teikti ALIC konsultacijas, rengti susitikimus ir vykdyti įsipareigojimus kiekvieną darbo dieną nuo 9
iki 18 val., o prireikus ir nedarbo metu, įskaitant sekmadienius ir švenčių dienas; (2) prireikus užtikrinti, kad
ALIC ar su ja susijusio trečiojo asmens paslaugoms reikiamu laiku visada būtų kompetentingas darbuotojas,
įskaitant nedarbo valandas, sekmadienius ir švenčių dienas. Paslaugų teikėjai sutartyse taip pat pareiškė,
kad nėra sudarę analogiškų sutarčių su trečiaisiais asmenimis, kurių interesai būtų priešingi ALIC interesams
arba kurie būtų tiesioginiai jos konkurentai. Jie taip pat įsipareigojo nesudaryti tokių sutarčių. Savo ruožtu
ALIC įsipareigojo mokėti savaitinį atlygį kiekvieną savaitės, einančios po tos, už kurią atlygis mokėtinas,
pirmadienį. ALIC atskaitė paslaugų teikėjų sąskaitose faktūrose nurodytą PVM (15–19 punktai).
Mokesčių administratorius, atlikęs ALIC mokestinį patikrinimą, nustatė, kad aptariamų sutarčių šalys
nenumatė šių paslaugų užsakymo ir suteikimo formaliai patvirtinti dokumentais. Užduotys ir einamosios
problemos buvo aptariamos per susirinkimus, telefonu ar elektroniniu paštu, nebuvo pateikti jokie įrodymai
dėl faktiškai suteiktų paslaugų rūšies, skaičiaus ir pobūdžio, pavyzdžiui, nepateiktas joks pirminis
dokumentas, patvirtinantis paslaugoms teikti skirtas darbo valandas, taip pat nepateikta informacijos dėl
paslaugų įkainių nustatymo. Atitinkamai buvo atsisakyta leisti ALIC atskaityti paslaugų teikėjų sąskaitose
faktūrose nurodytą PVM (20–22 punktai).
Ginčui pasiekus apeliacinės instancijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą pirmiausia prašydamas priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar PVM direktyvos
24 straipsnio 1 dalis ir 25 straipsnio b punktas aiškintini taip, kad sąvoka „paslaugų teikimas“ apima ir
abonentines sutartis dėl konsultavimo paslaugų, kaip antai teisinių, verslo ir finansinių, teikimo, pagal kurias
teikėjas įsipareigoja, kad per sutarties galiojimo terminą bus pasirengęs teikti paslaugas užsakovui ir
nesudarys sutarčių, kurių dalykas analogiškas, su užsakovo konkurentais (32 punktas).
Dėl abonentinių konsultavimo sutarčių, pagal kurias viena šalis įsipareigoja bet kada prireikus teikti
konsultacijas, o kita šalis reguliariai mokėti abonentinį mokestį, pripažinimo „paslaugų teikimu“
apmokestinimo PVM tikslais
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad paslaugų teikimas apmokestinamas, tik jeigu jų
teikėją ir gavėją sieja teisinis santykis, kuriam esant atliekami veiksmai vienas kito naudai, o teikėjo gautas
atlyginimas yra realus atlygis už gavėjui suteiktą paslaugą (35 punktas).
Atitinkamai vertindama, ar fiksuotos sumos mokėjimas pagal abonentinę konsultavimo paslaugų
teikimo sutartį yra atlygis už sutartą paslaugų teikimą, apimantį įsipareigojimą nuolat būti pasirengusiam
teikti paslaugas užsakovui ir nesudaryti sutarčių su jo konkurentais, ir ar tarp suteiktų paslaugų ir gauto
atlygio yra tiesioginis ryšys, ši Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad jeigu nagrinėjamam
paslaugų teikimui, be kita ko, būdingas nuolatinis paslaugų teikėjo pasirengimas prireikus teikti užsakovui
reikalingas paslaugas, kad būtų pripažintas tiesioginio šios paslaugos ir gauto atlygio ryšio egzistavimas,
nebūtina patvirtinti, kad mokėjimas susijęs su užsakovo prašymu tam tikru metu suteikta individualizuota
paslauga (38 punktas). Aplinkybė, kad paslaugos nėra iš anksto nustatytos ir individualizuotos ir kad atlygis
sumokamas fiksuotos sumos forma, negali turėti įtakos tiesioginiam suteiktos paslaugos ir gauto atlygio,
kurio suma nustatyta iš anksto pagal nustatytus kriterijus, ryšiui (39 punktas). Be to, tai, kad užsakovas
moka ne vieną fiksuotą sumą, bet atlieka kelis periodinius mokėjimus, negali turėti įtakos šiai išvadai, nes
šių mokėjimų skirtumas susijęs ne su apmokestinamuoju veiklos pobūdžiu, o tik su fiksuotos sumos
mokėjimo tvarka (41 punktas). Galiausiai, teikėjo įsipareigojimas nesiūlyti paslaugų užsakovo konkurentui
prilygsta išimtinumo sąlygai, kuri įtraukta į abonentinę konsultavimo paslaugų sutartį ir negali pakeisti šios
sutarties apmokestinamojo pobūdžio (42 punktas).
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Dėl abonentinės konsultavimo paslaugos apmokestinimo PVM momento
Nacionalinis teismas taip pat siekė sužinoti, ar, kalbant apie pagrindinėje byloje nagrinėjamas
abonentines konsultavimo paslaugų sutartis, PVM direktyvos 62 straipsnio 2 dalis, 63 straipsnis ir
64 straipsnio 1 dalis aiškintini taip, kad apmokestinimo momentas įvyksta ir prievolė apskaičiuoti mokestį
atsiranda pasibaigus laikotarpiui, už kurį sutarta mokėti atlygį, neatsižvelgiant į tai, ar ir kiek kartų užsakovas
naudojosi teikėjo paslaugomis (44 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad apmokestinimo momentas PVM direktyvos
62 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas kaip momentas, kada įvykdomos prievolei apskaičiuoti PVM atsirasti
būtinos teisinės sąlygos. Pagal PVM direktyvos 63 straipsnį apmokestinimo momentas įvyksta ir prievolė
apskaičiuoti PVM atsiranda atlikus paslaugų teikimą (46 punktas). Pagrindinėje byloje paslaugų teikimo
dalykas buvo ne tiksliai apibrėžtų konsultacijų teikimas, o pasirengimas teikti konsultacijas užsakovui, todėl
teikėjas suteikia paslaugas jau vien užtikrindamas šį pasirengimą abonentinėje sutartyje nustatytu
laikotarpiu, neatsižvelgiant į laikotarpiu, už kurį mokamas atlygis, faktiškai suteiktų paslaugų kiekį ir pobūdį
(47 punktas). Kadangi pagal PVM direktyvos 64 straipsnio 1 dalį, jeigu už paslaugas sumokama kelis kartus iš
eilės, laikoma, kad paslaugų teikimas atliktas tada, kai baigiasi laikotarpis, su kuriuo susiję šie mokėjimai,
Teisingumo Teismas nurodė, kad tokia paslauga, kokia buvo nagrinėjama pagrindinėje byloje, turi būti
laikoma suteikta laikotarpiu, su kuriuo susijęs apmokėjimas, neatsižvelgiant į tai, ar šiuo laikotarpiu
paslaugų teikėjas faktiškai konsultavo užsakovą (49 punktas). Paslaugos laikomos suteiktomis pasibaigus
kiekvienam laikotarpiui, su kuriuo susiję apmokėjimai, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 64
straipsnio 1 dalį. Kadangi pagal šios direktyvos 63 straipsnį apmokestinimo momentas ir prievolė
apskaičiuoti mokestį priklauso nuo paslaugų suteikimo momento, Teisingumo Teismas darė išvadą, kad šie
du įvykiai įvyksta taip pat pasibaigus kiekvienam iš šių laikotarpių (50 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
1. PVM direktyvos 24 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad sąvoka „paslaugų teikimas“ apima
abonentines sutartis dėl konsultavimo paslaugų, kaip antai teisinių, verslo ir finansinių, teikimo įmonei,
pagal kurias paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad per sutarties galiojimo terminą bus pasirengęs teikti
paslaugas užsakovui.
2. Kalbant apie pagrindinėje byloje nagrinėjamas abonentines konsultavimo paslaugų sutartis, PVM
direktyvos 62 straipsnio 2 dalis, 63 straipsnis ir 64 straipsnio 1 dalis aiškintini taip, kad apmokestinimo
momentas įvyksta ir prievolė apskaičiuoti mokestį atsiranda pasibaigus laikotarpiui, už kurį sutarta mokėti
atlygį, neatsižvelgiant į tai, ar ir kiek kartų užsakovas naudojosi teikėjo paslaugomis.
Pareiga internete
2015 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas byloje C-526/13
UAB „Fast Bunkering Klaipėda“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2006 m. lapkričio
28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM
direktyva) 148 straipsnio a punkto12 išaiškinimo (1 punktas).
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant UAB „Fast Bunkering Klaipėda“ (toliau – ir FBK) ir mokesčių
administratoriaus ginčą dėl kuro tiekimo neatsiskleidusiems tarpininkams statuso sprendžiant klausimą dėl
tokio tiekimo apmokestinimo PVM (2 punktas).
Byloje buvo nustatyta, kad nuo 2008–2011 m. FBK Lietuvos teritoriniuose vandenyse aprūpino kuro
atsargomis navigacijoje atviroje jūroje naudojamus laivus. Šis kuras būdavo įsigyjamas trečiosiose
valstybėse ir sandėliuojamas Lietuvoje taikant muitinio sandėliavimo procedūrą. Pagal šią procedūrą už šio
12

„PVM neapmokestinamos tiekiamos prekės, skirtos laivams, naudojamiems navigacijoje atviroje jūroje ir
gabenantiems keleivius už atlygį arba naudojamiems komercinės, gamybinės ar žvejybinės veiklos tikslais, aprūpinti
kuru ir atsargomis.“
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kuro importą mokėtino PVM mokėjimas buvo atidėtas, kol kuras nebuvo išleistas į laisvą apyvartą Europos
Sąjungoje. Kai FBK gaudavo užsakymą, atitinkamas kuras būdavo išgabenamas iš muitinės sandėlio ir FBK
atlikdavo būtinus formalumus. Paskui kuras būdavo parduodamas FOB sąlygomis, t. y. be gabenimo išlaidų
ir kitų su juo susijusių išlaidų bei mokesčių, o pati FBK jį supildavo į laivo bakus. Tačiau užsakymus FBK
pateikdavo ne laivų valdytojai, bet įvairiose valstybėse narėse įsisteigę tarpininkai; jiems FBK išrašydavo
pardavimo sąskaitas faktūras. Tiek pirkdami iš FBK, tiek parduodami laivų valdytojams, šie veikė kaip
neatsiskleidę tarpininkai. Šie tarpininkai niekada fiziškai nedalyvavo tiekiant kurą, jų vaidmuo iš esmės buvo
centralizuoti užsakymus ir užtikrinti, kad būtų sumokėta už patiektą kurą. Tik supylus kurą į laivo bakus, FBK
galėdavo nustatyti realų pristatytą kiekį ir išrašyti atitinkamą sąskaitą faktūrą. Remdamasi principu, kad
nagrinėjamo kuro pardavimas buvo neapmokestinamas PVM pagal Lietuvos teisės aktus, kuriais perkeltas
PVM direktyvos 148 straipsnio a punktas, FBK šiems kuro tiekimams taikė 0 proc. PVM tarifą. Tačiau
mokesčių administratorius vertino, kad ginčo kurą FBK pardavė ne tiesiogiai laivų valdytojams, bet
neatsiskleidusiems tarpininkams, todėl turi būti laikoma, kad jie perpardavė kurą šiems valdytojams.
Atitinkamai FBK negalėjo taikyti minėto neapmokestinimo, nes šis neapmokestinimas taikomas tik tiekiant
prekes jūrų laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, valdytojams (10–15
punktas).
Ginčą dėl tokio mokesčių administratoriaus sprendimo nagrinėjusi Mokestinių ginčų komisija prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį
sprendimą klausimu, ar PVM direktyvos 148 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje
nuostatoje numatytas neapmokestinimas taikomas prekių, skirtų aprūpinti kuru ir atsargomis, tiekimui
neatsiskleidusiems tarpininkams, kai tiekimo momentu žinoma ir tinkamai nustatyta galutinė prekių
paskirtis, ir mokesčių administratoriui pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus pateikiama tai
patvirtinančių įrodymų (22 punktas).
Dėl laivų navigacijai atviroje jūroje skirto kuro tiekimo (ne)apmokestinimo PVM, kai pirkėjas yra ne
laivo valdytojas, bet neatsiskleidęs tarpininkas, tačiau kuras pristatomas ir supilamas tiesiai į laivus
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad laivų, naudojamų navigacijoje atviroje jūroje,
aprūpinimas kuru ir atsargomis neapmokestinamas, nes tokios operacijos prilyginamos eksportui
(26 punktas). Taigi, kadangi eksportui numatytas neapmokestinimas taikomas tik galutiniam prekių, kurias
eksportuoja pardavėjas arba kurios eksportuojamos jo vardu, tiekimui, PVM direktyvos 148 straipsnio
a punkte nustatytas neapmokestinimas negali būti taikomas šių prekių tiekimui, kuris buvo įvykdytas
ankstesniame pardavimo grandinės etape (27 punktas). Šią išvadą patvirtina aplinkybė, kad
neapmokestinimo išplėtimas, taikomas ankstesniais etapais nei galutinis prekių tiekimas laivų valdytojui,
kuris jas naudos kuru ir atsargomis aprūpindamas laivus, reikalauja, kad valstybės narės įgyvendintų
kontrolės ir priežiūros sistemas, siekdamos įsitikinti galutine šių prekių, tiektų neapmokestinant, paskirtimi.
Šios sistemos visiškai nesupaprastintų administravimo, o tik sukurtų atitinkamoms valstybėms ir
apmokestinamiesiems asmenims apribojimų, nesuderinamų su teisingu ir paprastu neapmokestinimo
taikymu, numatytu PVM direktyvos 131 straipsnyje (28 punktas). Iš to matyti, kad, norint pasinaudoti PVM
direktyvos 148 straipsnio a punkte numatytu neapmokestinimu, prekių, skirtų navigacijoje atviroje jūroje
naudojamiems laivams aprūpinti kuru ir atsargomis, tiekimas turi būti atliktas valdytojui, kuris jas panaudos,
todėl tiekimas turi būti atliktas galutiniame šių prekių pardavimo grandinės etape (29 punktas).
Teisingumo Teismas pripažino, kad prekių, skirtų aprūpinti kuru ir atsargomis, tiekimas
neatsiskleidusiems tarpininkams, net jei jie veikia laivų valdytojų, kurie naudos prekes, sąskaita, PVM
direktyvos 148 straipsnio a punkto tikslais turi būti atskirtas nuo tiekimo šiems valdytojams (34 punktas).
Prekių tiekimas neatsiskleidusiam tarpininkui nevyksta paskutiniame šių prekių pardavimo grandinės etape,
nes laikoma, jog jis prekių įsigyja ne naudoti, o perparduoti tretiesiems asmenims (35 punktas). Taigi,
prekių, skirtų laivams aprūpinti kuru ir atsargomis, tiekimas neatsiskleidusiems tarpininkams iš principo
negali būti laikomas PVM direktyvos 148 straipsnio a punkte numatytu tiekimu ir todėl jam negali būti
taikomas šioje nuostatoje numatytas neapmokestinimas (36 punktas). PVM direktyvos 148 straipsnio a
punkte numatytas neapmokestinimas iš principo netaikomas tiekimui neatsiskleidusiems tarpininkams, net
jeigu tiekimo momentu iš anksto žinoma ir tinkamai nustatyta galutinė prekių paskirtis, ir mokesčių
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administratoriui pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus pateikiama tai patvirtinančių įrodymų (46
punktas).
Tačiau Teisingumo Teismo taip pat atkreipė dėmesį, kad pagrindinėje byloje FBK pati supildavo kurą į
laivų, kuriems kuras skirtas, bakus. Tada ji išrašydavo atitinkamą sąskaitą faktūrą neatsiskleidusiems
tarpininkams, turint omenyje, kad taip patiekto kuro kiekį buvo galima tiksliai nustatyti tik jį supylus
(47 punktas). Šiomis aplinkybėmis negalima atmesti galimybės, kad nuosavybės teisės į kurą perdavimas
šiems tarpininkams įvyksta tik jį supylus. Jei taip yra, o tai turi patikrinti nacionalinis teismas, toks
nuosavybės teisės perdavimas įvyksta anksčiausiai tuo pačiu momentu, kai laivo valdytojai įgyja teisę realiai
disponuoti kuru kaip jo savininkai (48 punktas). Iš tiesų nuo kuro supylimo į laivo bakus momento paprastai
laikoma, kad laivo valdytojas turi teisę realiai disponuoti kuru kaip jo savininkas (49 punktas). Todėl
Teisingumo Teismas pripažino, kad tokiomis aplinkybėmis, nors pagal taikytinos nacionalinės teisės
reikalavimus nuosavybės teisė į degalus formaliai buvo perduota tarpininkams, kurie, kaip preziumuojama,
buvo neatsiskleidę tarpininkai, šie tarpininkai niekada negalėjo disponuoti patiektais kiekiais, o disponavimo
kuru teisė priklausė laivų valdytojams nuo tada, kai FBK supildavo kurą (50 punktas). Taigi, ūkio subjekto,
kaip antai FBK, atlikti sandoriai turi būti laikomi ne prekių tiekimais neatsiskleidusiam tarpininkui, o
tiekimais tiesiogiai laivo valdytojams, kuriems gali būti taikomas PVM direktyvos 148 straipsnio a punkte
numatytas neapmokestinimas (52 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
PVM direktyvos 148 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatytas
neapmokestinimas iš esmės netaikomas prekių, skirtų aprūpinti kuru ir atsargomis, tiekimui
neatsiskleidusiems tarpininkams, net kai tiekimo momentu iš anksto žinoma ir tinkamai nustatyta galutinė
prekių paskirtis, ir mokesčių administratoriui pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus pateikiama tai
patvirtinančių įrodymų. Tačiau tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis šis neapmokestinimas gali būti
taikomas, jeigu nuosavybės teisės į atitinkamas prekes perdavimas šiems tarpininkams įvyksta anksčiausiai
tuo pačiu momentu, kai navigacijoje atviroje jūroje naudojamų laivų valdytojai realiai įgyja teisę disponuoti
prekėmis kaip jų savininkai, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
Prieiga internete
2015 m. spalio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje C-277/14
PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek
prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 1977 m. gegužės
17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo –
Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 2002 m.
gegužės 7 d. Tarybos direktyva 2002/38/EB (toliau – ir Šeštoji direktyva), aiškinimo (1 punktas).
Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek,
Jarosław Stefanek (toliau – ir PPUH Stehcemp) ir mokesčių administratoriaus ginčą dėl pastarojo atsisakymo
leisti taikyti teisę į pirkimo PVM atskaitą (2 punktas).
Byloje buvo nustatyta, kad 2004 m. PPUH Stehcemp keletą kartų pirko dyzelinio kuro, kurį naudojo
savo ekonominei veiklai. Su šiais kuro pirkimais susijusias sąskaitas faktūras išrašė Finnet sp. z o.o. (toliau –
Finnet). Atlikęs mokestinį patikrinimą mokesčių administratorius neleido atskaityti šiose sąskaitose
faktūrose nurodyto ir PPUH Stehcemp sumokėto PVM, nes jas (sąskaitas faktūras) išrašė neegzistuojantis
ūkio subjektas. Konstatavimas pagal nacionalinę teisę dėl Finnet neegzistavimo buvo pagrįstas keliais
aspektais: (1) bendrovė nebuvo įregistruota kaip PVM mokėtoja, neteikė mokesčių deklaracijų ir nemokėjo
mokesčių; (2) neskelbė savo metinių ataskaitų ir neturėjo leidimo prekiauti skystu kuru; (3) įmonių registre
kaip jos buveinė nurodytas pastatas buvo apleistas ir jame buvo neįmanoma vykdyti jokios ekonominės
veiklos; (5) bet koks bandymas susisiekti su Finnet arba asmeniu, kuris įmonių registre nurodytas kaip
direktorius, buvo nesėkmingas (17–19 punktai).
Ginčui pasiekus kasacinės instancijos teismą šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar Šeštosios direktyvos nuostatos aiškintinos taip, kad jomis
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draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriose
atsisakoma apmokestinamajam asmeniui suteikti teisę į mokėtino arba sumokėto PVM už jam patiektas
prekes atskaitą, nes sąskaita faktūra buvo išrašyta ūkio subjekto, kuris pagal šiose teisės nuostatose
numatytus kriterijus turi būti laikomas neegzistuojančiu ūkio subjektu, ir yra neįmanoma nustatyti tikrojo
prekių tiekėjo tapatybės (25 punktas).
Dėl prekių tiekėjo apmokestinamojo asmens statuso paneigimo, kai jis neturėjo reikiamos
infrastruktūros prekėms tiekti, leidimo šias prekes tiekti, nebuvo registruotas PVM mokėtoju, nemokėjo
PVM, neteikė deklaracijų ar veiklos ataskaitų bei jo negalima rasti po prekių tiekimo
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad PPUH Stehcemp, kuri norėjo taikyti teisę į atskaitą,
turėjo apmokestinamojo asmens, kaip jis suprantamas pagal Šeštąją direktyvą, statusą, kad ji faktiškai gavo
aptariamas prekes, t. y. kurą, kurios nurodytos Finnet išrašytoje sąskaitose faktūrose, ir už jas sumokėjo ir
kad ji šias prekes naudojo savo apmokestinamiesiems pardavimo sandoriams (30 punktas). Pasisakydama
dėl Finnet, Europos Sąjungos teisminė institucija priminė, kad pagal Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 ir 2
dalis apmokestinamasis asmuo – tai bet kuris asmuo, savarankiškai vykdantis gamintojų, prekiautojų ir kitų
paslaugas teikiančių asmenų veiklą, nesvarbu, koks tos veiklos tikslas ar rezultatas. „Apmokestinamojo
asmens“ sąvoka apibrėžta plačiai, remiantis faktinėmis aplinkybėmis (34 punktas). Atitinkamai kalbėdamas
apie Finnet, Teisingumo Teismas vertino, kad tokia ekonominė veikla negali būti atmesta atsižvelgiant į
aplinkybes, susijusias su pagrindinėje byloje nagrinėjamu kuro tiekimu. Šia išvada negali būti abejojama
remiantis aplinkybe, kad dėl pastato, kuriame yra Finnet buveinė, prastos būklės negalima jokia ekonominė
veikla, nes toks neginčijamas faktas nepaneigia to, jog ši veikla galėjo būti vykdoma kitose vietose nei
įmonės buveinė. Konkrečiai kalbant, kai nagrinėjama ekonominė veikla apima prekių tiekimus, įvykdytus
per kelis vienas po kito einančius pardavimus, pirmasis šių prekių pirkėjas ir perpardavėjas gali tiesiog
nurodyti pirmajam pardavėjui nuvežti aptariamas prekes tiesiai antrajam pirkėjui ir nebūtinai pats turėti
sandėliavimo ir transportavimo priemonių, būtinų nagrinėjamoms prekėms tiekti (35 punktas). Taip pat dėl
to, kad per administracines procedūras nebuvo įmanoma susiekti su Finnet arba su asmeniu, kuris įmonių
registre nurodytas kaip jos direktorius, negalima automatiškai daryti išvados (nes bandyta susisiekti prieš
pagrindinėje byloje nagrinėjamus tiekimus arba po jų), kad šių tiekimų dieną nevykdyta ekonominė veikla
(36 punktas). Be to, iš Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 ir 2 dalių matyti, kad apmokestinamojo asmens
statusas nepriklauso nuo kokio nors administracijos išduoto leidimo ar licencijos siekiant vykdyti ekonominę
veiklą (37 punktas). Apmokestinamojo asmens statusas taip pat neturi priklausyti nuo apmokestinamojo
asmens pareigų teikti mokesčių deklaracijas ir mokėti PVM. A fortiori apmokestinamojo asmens statuso
pripažinimui negali būti taikoma pareiga skelbti savo metines ataskaitas arba turėti leidimą prekiauti kuru,
nes šios pareigos nenumatytos Šeštojoje direktyvoje (39 punktas). Tai, jog prekių tiekėjas galbūt neįvykdė
pareigos pranešti apie savo apmokestinamos veiklos pradžią, negali paneigti suteiktų paslaugų gavėjo teisės
į atskaitą, kiek tai susiję su jo sumokėtu PVM. Todėl šis prekių gavėjas turi teisę į atskaitą, net jei tiekėjas yra
apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įregistruotas kaip PVM mokėtojas, kai už patiektas prekes išrašytose
sąskaitose faktūrose nurodyti visi Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies b punkte reikalaujami
duomenys, ypač duomenys, reikalingi šias sąskaitas faktūras išrašiusiam asmeniui ir šių prekių rūšiai
nustatyti (40 punktas). Galiausiai Teisingumo Teismas priminė, kad mokesčių institucijos negali atsisakyti
suteikti teisės į atskaitą dėl to, kad sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo nebeturi individualaus verslininko veiklos
licencijos ar teisės naudoti savo mokesčių mokėtojo kodo, kai šioje sąskaitoje faktūroje yra visi duomenys,
nurodyti minėto 22 straipsnio 3 dalies b punkte (41 punktas).
Remdamasis šiuo išaiškinimu bei vertindamas pagrindinėje byloje susiklosčiusias aplinkybes,
Teisingumo Teismas sprendė, jog negalima daryti išvados, kad Finnet neturėjo apmokestinamojo asmens
statuso, todėl negalima neleisti PPUH Stehcemp pasinaudoti teise į atskaitą (32 punktas). Be to, „prekių
tiekimo“ sąvoka, įtvirtinta Šeštosios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje, susijusi ne su nuosavybės teisės
perdavimu taikomoje nacionalinėje teisėje numatytais būdais, o su visais materialiojo turto perleidimo
sandoriais, kuriais viena šalis suteikia kitai šaliai teisę disponuoti tuo turtu taip, lyg ji būtų šio turto
savininkė. Dėl to, kad Finnet galbūt neturėjo teisės teisėtai disponuoti pagrindinėje byloje nagrinėjamomis
prekėmis, negalima paneigti šių prekių tiekimo, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, nes šios prekės
buvo faktiškai perduotos PPUH Stehcemp, kuri jas naudojo savo apmokestinamiesiems sandoriams (44
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punktas). Be to, PVM, kurį PPUH Stehcemp faktiškai sumokėjo už pagrindinėje byloje nagrinėjamą kurą taip
pat buvo „apskaičiuotas ar sumokėtas“, kaip tai suprantama pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2
dalies, a punktą. Iš tiesų klausimas, ar už ankstesnius arba vėlesnius atitinkamų prekių pardavimo sandorius
mokėtinas PVM buvo sumokėtas valstybės iždui, neturi įtakos apmokestinamojo asmens teisei atskaityti
sumokėtą pirkimo PVM (45 punktas).
Dėl priemonių, kurių gali būti reikalaujama iš teisę į sumokėto pirkimo PVM atskaitą siekiančio
realizuoti apmokestinamojo asmens, kad jis įsitikintų, jog nedalyvauja sandoryje, įtrauktame į sukčiavimą
ar piktnaudžiavimą PVM atskaita
Vertindamas argumentus dėl to, kad pagrindinėje byloje nagrinėti sandoriai buvo įvykdyti ne Finnet,
o kito ūkio subjekto, kurio neįmanoma nustatyti, todėl mokesčių institucijos negalėjo išieškoti mokesčio,
susijusio su šiais sandoriais, Teisingumo Teismas priminė, kad kai įvykdytos Šeštojoje direktyvoje numatytos
materialiosios ir formaliosios sąlygos, kad atsirastų teisė į atskaitą ir būtų galima ja pasinaudoti, su šioje
direktyvoje numatyta teisės į atskaitą sistema nesuderinama taikyti sankciją atsisakant suteikti šią teisę
apmokestinamajam asmeniui, kuris nežinojo ir negalėjo žinoti, jog atitinkamas sandoris susijęs su tiekėjo
atliekamu sukčiavimu ar kad kitas ankstesnis ar vėlesnis nei šio apmokestinamojo asmens sudaromas
sandoris, kuris yra tiekimo grandinės dalis, susijęs su sukčiavimu PVM srityje (49 punktas). Nustačiusi, kad
sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo dalyvavo sukčiaujant arba padarė pažeidimų, kompetentinga mokesčių
institucija, atsižvelgdama į objektyvius įrodymus ir nereikalaudama iš sąskaitos faktūros gavėjo atlikti
patikrinimų, kurie jam nepriklauso, turi nustatyti, jog apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad
sandoris, kuriuo remiamasi siekiant pagrįsti teisę į atskaitą, yra susijęs su sukčiavimu PVM srityje (50
punktas). Priemonių, kurių gali būti pagrįstai reikalaujama iš apmokestinamojo asmens, norinčio
pasinaudoti teise atskaityti PVM, siekiant užtikrinti, kad jo sudaryti sandoriai nesusiję su ūkio subjekto
ankstesniame etape vykdytu sukčiavimu, nustatymas iš esmės priklauso nuo konkretaus atvejo aplinkybių
(51 punktas). Nors toks apmokestinamasis asmuo, kai mato požymius, kuriais remiantis būtų galima įtarti
esant pažeidimų ar sukčiaujant, galėtų būti įpareigojamas prašyti informacijos iš ūkio subjekto, iš kurio jis
ketina pirkti prekių arba paslaugų tam, kad įsitikintų jo patikimumu, mokesčių administratorius iš
apmokestinamojo asmens, norinčio pasinaudoti teise į PVM atskaitą, negali reikalauti bendrai, pirma,
tikrinti, ar sąskaitą faktūrą už prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma leisti pasinaudoti šia teise, išrašantis
asmuo turi atitinkamas prekes ir gali jas pristatyti, taip pat vykdo savo pareigas deklaruoti bei mokėti PVM,
kad įsitikintų, jog tiekėjai nedaro pažeidimų ar nesukčiauja, antra, turėti tai patvirtinančius dokumentus (52
punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
Šeštosios direktyvos nuostatos aiškintinos taip, kad jomis draudžiamos tokios nacionalinės teisės
nuostatos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, kuriose atsisakoma apmokestinamajam asmeniui
suteikti teisę į mokėtino arba sumokėto pridėtinės vertės mokesčio už jam patiektas prekes atskaitą, nes
sąskaita faktūra buvo išrašyta ūkio subjekto, kuris pagal šiose teisės nuostatose numatytus kriterijus turi
būti laikomas neegzistuojančiu ūkio subjektu, ir yra neįmanoma nustatyti tikrojo prekių tiekėjo tapatybės,
nebent atsižvelgiant į objektyvius įrodymus ir nereikalaujant iš sąskaitos faktūros gavėjo atlikti patikrinimų,
kurie jam nepriklauso, yra nustatyta, jog apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris yra
susijęs su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas.
Prieiga internete
2015 m. spalio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje C-126/14
UAB „Sveda“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
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Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2006 m. lapkričio
28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau ir – PVM
direktyva) 168 straipsnio išaiškinimo (1 punktas).
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant UAB „Sveda“ (toliau – ir Sveda) ir mokesčių administratoriaus
ginčą dėl sprendimo neleisti taikyti pirkimo PVM, kurį Sveda sumokėjo įrengdama Baltų mitologijos
rekreacinį ir pažintinį taką (toliau – rekreacinis takas), atskaitos (2 punktas).
Byloje buvo nustatyta, kad Sveda yra pelno siekiantis juridinis asmuo, kuris verčiasi apgyvendinimo,
maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla, posėdžių ir verslo renginių organizavimu, pramogų organizavimu,
inžinerijos veikla ir teikia su ja susijusias konsultacijas. 2012 m. ji sudarė subsidijavimo sutartį su Nacionaline
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Pagal šią sutartį Sveda įsipareigojo įgyvendinti projektą
„Baltų mitologijos rekreacinis ir pažintinis takas“ ir suteikti visuomenei galimybę neatlygintinai naudotis
šiuo taku. Ši agentūra įsipareigojo padengti dalį, iki 90 proc., šio projekto įgyvendinimo išlaidų, likusias šio
tako įrengimo išlaidas turėjo padengti Sveda. Vietos mokesčių administratorius, nagrinėdamas Sveda
prašymą grąžinti minėtas PVM sumas, nusprendė, kad prašymas nėra pagrįstas, nes nebuvo nustatyta, jog
įsigytos prekės ir paslaugos buvo skirtos PVM apmokestinamai veiklai (8–10 punktai).
Ginčui pasiekus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir
kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar PVM direktyvos
168 straipsnį reikia aiškinti taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis jis suteikia
apmokestinamajam asmeniui teisę atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą įsigyjant ar pasigaminant numatomai
ekonominei veiklai, susijusiai su kaimo ir rekreaciniu turizmu, skirtą ilgalaikį turtą, kuris, viena vertus, yra
tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudotis visuomenei ir, kita vertus, gali būti priemonė apmokestinamiems
sandoriams vykdyti (15 punktas).
Dėl apmokestinamojo asmens teisės atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą įsigyjant ar pasigaminant
ilgalaikį turtą, kuris skirtas neatlygintinai visuomenei naudotis, tačiau gali būti vertinamas, kaip priemonė
pritraukti lankytojus į vietą, kurioje teikiamos prekės ir paslaugos
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad remiantis PVM direktyvos 168 straipsniu, jeigu
apmokestinamasis asmuo įsigydamas turtą veikia būtent kaip apmokestinamasis asmuo ir naudoja turtą
savo apmokestinamiesiems sandoriams, jis turi teisę atskaityti už šį turtą mokėtiną ar sumokėtą PVM (18
punktas). Dėl klausimo, ar Sveda veikė kaip apmokestinamasis asmuo įrengdama rekreacinį taką, t. y.
ekonominės veiklos tikslais, Europos Sąjungos teisminė institucija priminė, kad asmuo, kuris įsigyja prekių ir
paslaugų ekonominei veiklai, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvą, tai atlieka kaip apmokestinamasis
asmuo, net jei prekės ir paslaugos iškart nėra naudojamos šiai ekonominei veiklai (19 punktas). Asmuo,
patiriantis investicinių išlaidų, ketindamas vykdyti ekonominę veiklą, kai tai patvirtina objektyvūs
duomenys, turi būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu. Todėl, veikdamas kaip apmokestinamasis
asmuo, jis pagal šios direktyvos 167 ir paskesnius straipsnius turi teisę nedelsdamas atskaityti PVM,
mokėtiną ar sumokėtą už investicines išlaidas, skirtas sandoriams, kuriuos jis ketina sudaryti ir kurie suteikia
teisę į atskaitą. Ši teisė į atskaitą atsiranda tada, kai atsiranda prievolė mokėti mokestį, t. y. kai atliekamas
prekių tiekimas (20 punktas).
Pagal pagrindinės bylos medžiagą, minėtas rekreacinis takas gali būti laikomas priemone pritraukti
lankytojus, siekiant jiems tiekti prekes ir teikti paslaugas, parduodant suvenyrų, maisto ir gėrimų, suteikiant
galimybę už atlygį naudotis pramogomis ir maudynėmis (22 punktas). Sveda įsigijo ar pasigamino
atitinkamą ilgalaikį turtą, ketindama, kaip patvirtino objektyvūs duomenys, vykdyti ekonominę veiklą, ir
todėl ji veikė kaip apmokestinamasis asmuo (23 punktas). Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, tokio
vertinimo nepaneigia aplinkybė, kad šis ilgalaikis turtas pagal atitinkamą subsidijavimo sutartį turi būti
suteiktas neatlygintinai naudotis visuomenei penkerius metus (24 punktas). Iš tiesų, aplinkybė, kad
subsidijavimo sutartis neleidžia pagrindinėje byloje nagrinėjamo rekreacinio tako per šį laikotarpį suteikti
naudotis už atlygį, nekliudo Sveda vykdyti minėtą ekonominės veiklos. Konkrečiai kalbant, gali būti laikoma,
kad šis rekreacinis takas skirtas tam, kad būtų pritraukti lankytojai ir jie būtų skatinami pirkti Sveda siūlomas
PVM apmokestinamas prekes ir paslaugas. Be to, Sveda, pelno siekiančio juridinio asmens, patirtos
investicinės išlaidos įrengiant rekreacinį taką bent jau iš dalies dengiamos iš pajamų, gautų iš vykdant
numatytą ekonominę veiklą atliekamo prekių tiekimo ir paslaugų teikimo (25 punktas).
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Pasisakydamas dėl tiesioginio ir nedelsiant atsirandančio ryšio tarp pirkimo sandorių ir visos Sveda
numatytos ekonominės veiklos egzistavimo, tuo aspektu, kad minėtas ilgalaikis turtas yra tiesiogiai skirtas
neatlygintinai naudotis visuomenei, Teisingumo Teismas priminė, kad kai apmokestinamojo asmens įsigytos
prekės ar paslaugos naudojamos neapmokestinamiems ar į PVM taikymo sritį nepatenkantiems
sandoriams, dėl to jam negali atsirasti nei prievolė mokėti pardavimo mokestį, nei teisė į pirkimo mokesčio
atskaitą. Iš tiesų šiais dviem atvejais tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys tarp pirkimo išlaidų ir vėliau
apmokestinamojo asmens vykdytos ekonominės veiklos yra nutrauktas (32 punktas). Tačiau, pirma,
Teisingumo Teismas vertino, kad ginčo atveju visiškai neišplaukia, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamo
rekreacinio tako suteikimas visuomenei naudotis susijęs su kokiu nors PVM direktyvoje numatytu
neapmokestinimo atveju. Antra, įrengiant taką Sveda patirtos išlaidos gali būti priskirtos prie numatytos
apmokestinamojo asmens veiklos, t. y. jos nesusijusios su veikla, nepatenkančia į PVM taikymo sritį (35
punktas). Todėl, tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis, neatlygintinas ilgalaikio turto naudojimas
nedelsiant nesukelia abejonių dėl tiesioginio ir nedelsiant atsirandančio ryšio tarp pirkimo sandorių ir
pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, arba visos apmokestinamojo asmens ekonominės veiklos,
todėl šis naudojimas neturi jokios įtakos teisės į PVM atskaitą egzistavimui (34 punktas). Taigi, kaip
pripažino Teisingumo Teismas, galima laikyti, kad egzistuoja tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys tarp
Sveda patirtų išlaidų ir visos jos numatomos ekonominės veiklos, tačiau tai turi patikrinti nacionalinis
teismas (35 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
PVM direktyvos 168 straipsnį reikia aiškinti taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis jis
suteikia apmokestinamajam asmeniui teisę atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą įsigyjant
ar pasigaminant numatomai ekonominei veiklai, susijusiai su kaimo ir rekreaciniu turizmu, skirtą ilgalaikį
turtą, kuris, viena vertus, yra tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudotis visuomenei ir, kita vertus, gali būti
priemonė apmokestinamiems sandoriams vykdyti, jei nustatytas tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys
tarp pirkimo sandorių išlaidų ir vieno ar kelių pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, išlaidų arba
visos apmokestinamojo asmens ekonominės veiklos išlaidų, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas remdamasis objektyviais duomenimis.
Prieiga internete
2015 m. spalio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje C-264/14
Skatteverket prieš David Hedqvist
Apžvelgiamoje byloje prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2006 m. lapkričio
28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau ir – PVM
direktyva) 2 straipsnio 1 dalies13 ir 135 straipsnio 1 dalies išaiškinimo (1 punktas).
Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant mokesčių administratoriaus ir D. Hedqvist ginčą dėl
preliminarios nuomonės dėl tradicinių valiutų keitimo į virtualiąją valiutą – bitkoiną, ir atvirkščiai, sandorių,
kuriuos D. Hedqvist ketino vykdyti per įmonę, apmokestinimo PVM (2 punktas).
Byloje nustatyta, kad D. Hedqvist norėjo per įmonę teikti tradicinių valiutų keitimo į virtualiąją valiutą
bitkoiną, ir atvirkščiai, paslaugas, t. y. virtualiosios valiutos bitkoino vienetų pirkimo ir pardavimo už
tradicines valiutas, pavyzdžiui, Švedijos kronas, ir atvirkščiai, sandoriai. Prieš pradėdamas vykdyti tokius
sandorius D. Hedqvist paprašė kompetentingos institucijos pateikti preliminarią nuomonę, ar reikia mokėti
PVM nuo virtualiosios valiutos bitkoino vienetų pirkimo ir pardavimo. Preliminarioje nuomonėje ši
institucija konstatavo, kad D. Hedqvist teiktų keitimo paslaugą už atlygį, tačiau vertino, kad keitimo
paslauga neapmokestinama pagal nacionalinę teisę. Mokesčių administratorius nesutiko su tokia nuomone
(10–17 punktai).
Ginčui pasiekus apeliacinės instancijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti
13

„PVM apmokestinamas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas už atlygį valstybės narės teritorijoje, kai prekes tiekia ar
paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks.“
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taip, kad sandoriai, kuriuos sudaro tradicinių valiutų keitimas į virtualiosios valiutos bitkoino vienetus, ir
atvirkščiai, sumokėjus sumą, lygią maržai, t. y. kainos, kurią sandorio vykdytojas sumokėjo įsigydamas
valiutą, ir kainos, kuria jis tą valiutą parduoda savo klientams, skirtumui, yra paslaugų teikimas už atlygį,
kaip tai suprantama pagal šią nuostatą (22 punktas).
Dėl virtualios valiutos keitimo į tradicinę valiutą ir atvirkščiai sandorių pripažinimo paslaugų
teikimu už atlygį apmokestinimo PVM tikslais
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad dviejų krypčių srauto virtualiosios
valiutos bitkoino, kuris, atliekant keitimo sandorius, bus keičiamas į tradicines valiutas, negalima laikyti
„materialiuoju turtu“, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 14 straipsnį, nes, nėra kitos šios
virtualiosios valiutos paskirties, nei naudojimas jos kaip atsiskaitymo priemonės (24 punktas). Taip yra ir
tradicinių valiutų atveju, nes jos yra pinigai, tai yra teisėta atsiskaitymo priemonė (25 punktas). Todėl
pagrindinėje byloje nagrinėti sandoriai, kuriuos sudaro įvairių atsiskaitymo priemonių keitimas, nepatenka į
minėtame direktyvos 14 straipsnyje pateiktą „prekių tiekimo“ sąvoką. Šiomis aplinkybėmis šie sandoriai yra
paslaugų teikimas, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 24 straipsnį (26 punktas).
Dėl paslaugų teikimo atlygintinumo Teisingumo Teismas priminė, kad paslaugos teikiamos „už atlygį“,
kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punktą, todėl apmokestinamos PVM tik
tada, jeigu tarp apmokestinamojo asmens suteiktos paslaugos ir gauto atlygio yra tiesioginis ryšys. Toks
tiesioginis ryšys nustatomas, jei tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo egzistuoja teisinis ryšys, kuriam esant
atliekami veiksmai vienas kito naudai, ir paslaugos teikėjo gautas atlygis yra realus gavėjui suteiktos
paslaugos ekvivalentas (27 punktas). Šiuo aspektu pagrindinėje byloje nagrinėtu atveju tarp D. Hedqvist
įmonės ir kitos sutarties šalies būtų dvišalis teisinis ryšys, nes sandorio šalys viena kitai įsipareigotų perduoti
sumas tam tikra valiuta ir gauti ekvivalentą dviejų krypčių srauto virtualia valiuta, arba atvirkščiai. Be to,
aišku, kad šiai įmonei už suteiktas paslaugas būtų mokamas atlygis, lygus maržai, kuris būtų įskaičiuotas į
keitimo kursą, kuriuo įmonė būtų pasirengusi parduoti ir pirkti aptariamas valiutas (28 punktas). Šiomis
aplinkybėmis Teisingumo Teismas sprendė, kad tokie sandoriai, kaip buvo nagrinėjami pagrindinėje byloje,
yra paslaugų teikimas už atlygį, kuris tiesiogiai susijęs su suteikta paslauga, tai yra paslaugų teikimas už
atlygį, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punktą (30 punktas).
Dėl virtualios valiutos keitimo į tradicinę valiutą ir atvirkščiai sandorių neapmokestinimo PVM
Švedijos nacionalinis teismas taip pat siekė išsiaiškinti, ar PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d–
f punktus reikia aiškinti taip, kad toks paslaugų teikimas, kurį sudaro tradicinių valiutų keitimas į
virtualiosios valiutos bitkoino vienetus, ir atvirkščiai, atliekamas sumokėjus sumą, lygią maržai, t. y. kainos,
kurią sandorio vykdytojas sumokėjo įsigydamas valiutą, ir kainos, kuria jis tą valiutą parduoda savo
klientams, skirtumui, yra neapmokestinamas PVM (32 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d–
f punktuose nurodytų neapmokestinimo pagrindų tikslas – visų pirma palengvinti apmokestinamosios
vertės ir atskaitomo PVM sumos nustatymą (36 punktas). Be to, remiantis tomis nuostatomis PVM
neapmokestinami sandoriai pagal savo prigimtį yra finansiniai sandoriai, nors jie nebūtinai atliekami bankų
ar kitų finansų įstaigų (37 punktas).
Kalbėdamas visų pirma apie PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus
neapmokestinimo atvejus, Teisingumo Teismas priminė, kad pagal šią nuostatą valstybės narės
neapmokestina PVM sandorių, be kita ko, „dėl indėlių ir einamųjų sąskaitų, mokėjimų, pervedimų, skolų,
čekių ir kitų apyvartinių dokumentų“ (38 punktas). Taigi pagal šią nuostatą neapmokestinami sandoriai yra
apibrėžti pagal teikiamų paslaugų pobūdį. Kad būtų priskiriamos prie neapmokestinamų sandorių, bendrai
vertinamos aptariamos paslaugos turi sudaryti atskirą visumą, turinčią šioje nuostatoje aprašytoms
paslaugoms būdingas ir esmines funkcijas (39 punktas). Iš PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d punkto
teksto, matyti, kad šioje nuostatoje nurodyti sandoriai yra susiję su paslaugomis ar priemonėmis, kurių
veikimo būdas apima pinigų perdavimą (40 punktas). Be to, ta nuostata neapima sandorių dėl pačios
valiutos, kuriems numatyta specialesnė teisės norma, būtent PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies e
punktas (41 punktas). Kadangi virtualioji valiuta bitkoinas yra sutartinė atsiskaitymo priemonė, pirma, jos
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negalima laikyti einamąja sąskaita, indėliu, mokėjimu ar pervedimu. Antra, kitaip nei skolos, čekiai ir kiti
apyvartiniai dokumentai, nurodyti PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d punkte, ji yra tiesioginė
atsiskaitymo priemonė tarp sandorių vykdytojų, kurie ją priima (42 punktas). Todėl tokių sandorių, kaip
nagrinėti pagrindinėje byloje, neaprėpia minėtoje nuostatoje numatytų neapmokestinimo pagrindų
taikymo sritis (43 punktas).
Antra, kalbant apie PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytus neapmokestinimo
pagrindus, šioje nuostatoje numatyta, kad valstybės narės neapmokestina sandorių, be kita ko, „dėl
valiutos, banknotų ir monetų, naudojamų kaip [teisėta] atsiskaitymo priemonė“ (44 punktas). Šiuo klausimu
Teisingumo Teismas pastebėjo, kad nurodytų neapmokestinimo pagrindų tikslas – visų pirma palengvinti
apmokestinamosios vertės ir atskaitomo PVM sumos nustatymą finansinių sandorių apmokestinimo atveju
(48 punktas).
Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, sandoriai, susiję su netradicinėmis valiutomis, tai yra kitomis
valiutomis nei tos, kurios yra teisėta atsiskaitymo priemonė vienoje ar daugiau šalių, yra finansiniai
sandoriai, jeigu sandorio šalys pripažįsta šias valiutas kaip teisėtoms atsiskaitymo priemonėms alternatyvią
atsiskaitymo priemonę ir jeigu nėra kitos šios valiutos paskirties – tik naudojimas jos kaip atsiskaitymo
priemonės (49 punktas). Be to, konkrečiu valiutų keitimo sandorio atveju apmokestinamosios vertės ir
atskaitomo PVM sumos nustatymo sunkumai gali būti tie patys, neatsižvelgiant į tai, ar tai yra tradicinių
valiutų keitimas, kuris paprastai neapmokestinamas pagal PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies e punktą,
ar tradicinės valiutos keitimas į dviejų krypčių srauto virtualią valiutą, kuri nėra teisėta atsiskaitymo
priemonė, bet sandorio šalys ją pripažįsta, ir atvirkščiai (50 punktas). Taigi iš minėto 135 straipsnio 1 dalies
e punkto konteksto ir tikslų išplaukia tai, kad ši nuostata, aiškinama kaip taikoma tik tradicinėms valiutoms,
netektų dalies poveikio (51 punktas).
Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, virtualioji valiuta bitkoinas neturi kitos paskirties, nei naudoti ją
kaip atsiskaitymo priemonę, ir šiam tikslui ją pripažįsta kai kurie veiklos vykdytojai (52 punktas). Todėl ši
Europos Sąjungos teisminė institucija konstatavo, kad PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies e punktas taip
pat taikomas tokiam paslaugų teikimui, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kurį sudaro tradicinių valiutų
keitimas į virtualiosios valiutos bitkoino vienetus, ir atvirkščiai, atliekamas sumokėjus sumą, lygią maržai, t.
y. kainos, kurią sandorio vykdytojas sumokėjo įsigydamas valiutą, ir kainos, kuria jis tą valiutą parduoda
savo klientams, skirtumui (53 punktas).
Dėl PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų neapmokestinimo pagrindų primintina,
kad šioje nuostatoje visų pirma nurodyti sandoriai, susiję su „akcijomis, turtinėmis teisėmis bendrovėse ar
asociacijose, obligacijomis“, tai yra vertybiniais popieriais, kurie suteikia teisę turėti juridinių asmenų
kapitalo dalių, ir su „kitais vertybiniais popieriais“, kurie turi būti laikomi panašiais į šioje nuostatoje
konkrečiai nurodytus vertybinius popierius (54 punktas). Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad
virtualioji valiuta bitkoinas nėra vertybinis popierius, kuris suteikia teisę turėti juridinių asmenų kapitalo
dalių, ir nėra panašaus pobūdžio vertybinis popierius (55 punktas). Todėl tokių sandorių, kaip nagrinėjami
pagrindinėje byloje, neaprėpia PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies f punkte numatytų neapmokestinimo
pagrindų taikymo sritis (56 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
1. PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad tokie sandoriai, kaip
nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuos sudaro tradicinių valiutų keitimas į virtualiosios valiutos bitkoino
vienetus, ir atvirkščiai, atliekamas sumokėjus sumą, lygią maržai, t. y. kainos, kurią atitinkamas sandorio
vykdytojas sumokėjo įsigydamas valiutą, ir kainos, kuria jis tą valiutą parduoda savo klientams, skirtumui,
yra paslaugų teikimas už atlygį, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.
2. PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies e punktą reikia aiškinti taip, kad toks paslaugų teikimas,
kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kurį sudaro tradicinių valiutų keitimas į virtualiosios valiutos bitkoino
vienetus, ir atvirkščiai, atliekamas sumokėjus sumą, lygią maržai, t. y. kainos, kurią atitinkamas sandorio
vykdytojas sumokėjo įsigydamas valiutą, ir kainos, kuria jis tą valiutą parduoda savo klientams, skirtumui,
yra pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamas sandoris, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą. PVM
direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d ir f punktus reikia aiškinti taip, kad šių nuostatų taikymo sritis neaprėpia
tokio paslaugų teikimo.
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Prieiga internete
RINKIMAI
2015 m. spalio 6 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-650/13
Thierry Delvigne prieš Commune de Lesparre-Médoc ir Préfet de la Gironde
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos
(toliau – Chartija) 39 ir 49 straipsnių išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant T. Delvigne ginčą su
Lesparo Medoko (Lesparre-Médoc (Prancūzija) savivaldybe ir Žirondos (Gironde) prefektu dėl jo išbraukimo
iš šios savivaldybės rinkimų sąrašo (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: T. Delvigne už sunkų nusikaltimą 1988 m. kovo 30 d.
paskelbtu galutiniu nuosprendžiu nuteistas dvylikos metų laisvės atėmimo bausme (14 punktas). Pagal
anksčiau galiojusio Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 28 ir 34 straipsnius šis nuosprendis lėmė, kad
T. Delvigne automatiškai taikytas draudimas įgyvendinti pilietines teises, o tai, be kita ko, reiškia, kad jis
neteko teisės balsuoti, dalyvauti rinkimuose ir būti kandidatu (15 punktas). Draudimas įgyvendinti pilietines
teises, automatiškai taikytas kartu su pagrindine baudžiamąja bausme, naujame 1994 m. kovo 1 d.
įsigaliojusiame BK panaikintas 1992 m. gruodžio 16 d. įstatymu. Naujame BK numatyta, kad nuteisimo už
padarytą nusikaltimą atveju teismas nustato draudimą įgyvendinti visas pilietines teises arba jų dalį ne
ilgesniam nei dešimties metų laikotarpiui (16 punktas). Tačiau pagal iš dalies pakeisto 1992 m. gruodžio
16 d. įstatymo 370 straipsnį T. Delvigne taikomas draudimas įgyvendinti pilietines teises liko galioti ir po
1994 m. kovo 1 d., nes buvo taikomas dėl nuosprendžio, kuris įsiteisėjo iki naujo BK įsigaliojimo (17
punktas). 2012 m. kompetentinga administracinė komisija Rinkimų kodekso L 6 straipsnio pagrindu priėmė
sprendimą dėl T. Delvigne išbraukimo iš Lesparo Medoko savivaldybės, kurioje jis gyvena, rinkėjų sąrašų. Jis
apskundė šį sprendimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme (18 punktas).
Tokiomis aplinkybėmis tribunal d’instance de Bordeaux nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti
Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.
Dėl draudimo tam tikrai asmenų grupei balsuoti Europos Parlamento rinkimuose
Prejudiciniais klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė, kad
būtų išaiškinti Chartijos 39 straipsnis ir 49 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys, kad paskui teismas galėtų
įvertinti, ar su jais suderinamos Rinkimų kodekso L 2 ir L 6 straipsniuose ir iš dalies pakeisto 1992 m.
gruodžio 16 d. įstatymo 370 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, pagal kurias T. Delvigne draudžiama balsuoti ir
dėl kurių jis išbrauktas iš rinkėjų sąrašų (23 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog Chartijos 39 straipsnio 2 dalyje perteikti pagrindiniai rinkimų
sistemos demokratinėje valstybėje principai (41 punktas). Draudimas įgyvendinti balsavimo teisę,
T. Delvigne taikytas pagal pagrindinėje byloje nagrinėtus nacionalinės teisės aktus, reiškia naudojimosi
pagal Chartijos 39 straipsnio 2 dalį garantuojama teise apribojimą (45 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Chartijos 52 straipsnio 1 dalį pripažįstama
galimybė apriboti naudojimąsi teisėmis, kaip antai jos 39 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teise, jei šie
apribojimai numatyti įstatyme, nekeičia šių teisių ir laisvių esmės ir, laikantis proporcingumo principo, yra
būtini ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendrųjų interesų tikslus arba reikalingi kitų asmenų teisėms ir
laisvėms apsaugoti (46 punktas).
Pagrindinėje byloje nagrinėjamas draudimas įgyvendinti balsavimo teisę taikomas pagal rinkimų ir
baudžiamojo kodeksų nuostatas, tad konstatuota, kad jis numatytas įstatyme (47 punktas). Be to, šis
apribojimas nekeičia Chartijos 39 straipsnio 2 dalyje numatytos balsavimo teisės esmės. Iš tiesų minėtu
apribojimu ne paneigiama pati teisė, o tik tam tikri asmenys tam tikromis sąlygomis dėl savo elgesio
pašalinami iš turinčių teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose asmenų grupės tol, kol atitinka minėtas
sąlygas (48 punktas). Galiausiai apribojimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pripažintas
proporcingu tiek, kiek skiriant jį atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir laipsnį, be to,
bausmės trukmę (49 punktas).
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Teisingumo Teismas konstatavo, jog pagal Chartijos 39 straipsnio 2 dalį nedraudžiama, kad valstybės
narės teisės aktuose, kaip antai nagrinėjamuose pagrindinėje byloje, būtų numatyta iš turinčių teisę
balsuoti Europos Parlamento rinkimuose asmenų grupės automatiškai pašalinti asmenis, kurie, kaip
pareiškėjas pagrindinėje byloje, iki 1994 m. kovo 1 d. įsiteisėjusiu nuosprendžiu nuteisti už sunkų
nusikaltimą (52 punktas).
Dėl švelnesnio baudžiamojo įstatymo taikymo atgaline data taisyklės, įtvirtintos Chartijos
49 straipsnio 1 dalies paskutiniajame sakinyje, pažymėta, kad ši taisyklė skelbia: jeigu po to, kai
nusikalstama veika buvo padaryta, įstatymo nustatyta lengvesnė bausmė, skiriama lengvesnė bausmė (53
punktas). Šiuo atveju priminta, jog 1994 m. priėmus naują baudžiamąjį kodeksą balsavimo teisės atėmimas,
kaip papildoma bausmė, automatiškai taikoma priėmus nuosprendį, panaikintas ir pakeistas numačius
galimybę teismui pagal naujojo baudžiamojo kodekso 131-26 straipsnį priimti sprendimą skirti papildomą
bausmę, kuri negali trukti ilgiau nei dešimt metų, jeigu nuosprendis priimtas dėl nusikaltimo, ir penkerius
metus, jeigu jis priimtas dėl baudžiamojo nusižengimo (54 punktas). Pažymėta, jog vis dėlto T. Delvigne
situacija po šio pakeitimo nepakito, nes jis iki 1994 m. kovo 1 d. paskelbtu nuosprendžiu buvo nuteistas už
sunkų nusikaltimą, ir pagal rinkimų kodekso ir iš dalies pakeisto 1992 m. gruodžio 16 d. įstatymo
370 straipsnio nuostatas draudimas įgyvendinti balsavimo teisę jam lieka galioti neapibrėžtą laiko tarpą.
Šiuo klausimu konstatuota, kad pagal Chartijos 49 straipsnio 1 dalies paskutiniame sakinyje įtvirtintą
švelnesnio baudžiamojo įstatymo taikymo atgaline data taisyklę negali būti draudžiami nacionalinės teisės
aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, jeigu, kaip matyti iš pakeisto iš dalies 1992 m. gruodžio
16 d. įstatymo 370 straipsnio teksto, pagal šiuos teisės aktus priėmus nuosprendį automatiškai taikomas
draudimas įgyvendinti teisę balsuoti paliktas galioti tik įsiteisėjusiems nuosprendžiams, paskelbtiems
paskutinėje instancijoje dar galiojant ankstesniam BK (56 punktas). Bet kuriuo atveju pagal nacionalinius
teisės aktus asmenims, kuriems taikomas toks draudimas, numatyta galimybė prašyti jį panaikinti
(57 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnio 2 dalis ir 49 straipsnio 1 dalies paskutinis
sakinys aiškintini kaip nedraudžiantys, kad valstybės narės teisės aktuose, kaip antai nagrinėjamuose
pagrindinėje byloje, būtų numatyta iš turinčių teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose asmenų
grupės automatiškai pašalinti tuos, kurie, kaip antai pareiškėjas pagrindinėje byloje, iki 1994 m. kovo 1 d.
įsiteisėjusiu nuosprendžiu buvo nuteisti už sunkų nusikaltimą.
Prieiga internete
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2015 m. spalio 6 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje C-362/14
Sommer Maximillian Schrems prieš Data Protection Commissioner
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Direktyvos 95/4614, 25 straipsnio 6 dalies ir
28 straipsnio išaiškinimo atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7, 8
ir 47 straipsnius, taip pat iš esmės dėl Komisijos sprendimo 2000/52015 galiojimo. Šis prašymas pateiktas
nagrinėjant M. Schrems ir Data Protection Commissioner (Duomenų apsaugos komisaras) ginčą dėl šios
institucijos atsisakymo ištirti M. Schrems skundą, susijusį su tuo, kad Facebook Ireland Ltd. savo naudotojų

14

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p.
355), iš dalies pakeistos 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L
284, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 447).
15
2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 2000/520/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl
saugaus uosto privatumo principų teikiamos apsaugos pakankamumo ir su tuo susijusių JAV komercijos departamento
pateiktų Dažnai užduodamų klausimų (OL L 215, 2000, p. 7 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 16 sk., 1 t., p.
119).
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asmens duomenis perduoda į Jungtines Amerikos Valstijas ir laiko šioje šalyje esančiuose serveriuose (1–
2 punktai).
Direktyvoje 95/46 nurodyta, kad tokie duomenys gali būti perduodami į trečiąją šalį iš esmės tik tuo
atveju, jeigu aptariama trečioji šalis užtikrina adekvatų šių duomenų apsaugos lygį. Direktyvoje taip pat
numatyta, kad Komisija gali padaryti išvadą, jog adekvatų apsaugos lygį trečioji šalis užtikrina savo šalies
įstatymais arba tarptautiniais įsipareigojimais. Galiausiai direktyvoje numatyta, kad kiekviena valstybė narė
skiria vieną ar kelias valstybės valdžios institucijas, kurios turi prižiūrėti, kaip jos teritorijoje taikomos
remiantis direktyva priimtos nacionalinės nuostatos („nacionalinės priežiūros institucijos“).
Maximilian Schrems, Austrijos pilietis, naudoja Facebook nuo 2008 m. Kaip ir kitų Sąjungoje
gyvenančių registruotų naudotojų, taip ir M. Schrems visi pateikti Facebook duomenys arba jų dalis iš
Facebook Airijos dukterinės bendrovės perduodama į Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje esančius
serverius, kur jie tvarkomi. M. Schrems pateikė skundą Airijos priežiūros institucijai, nes manė, kad
atsižvelgiant į 2013 m. Edward Snowden atskleistą informaciją dėl Jungtinių Amerikos Valstijų saugumo
tarnybų (visų pirma National Security Agency arba NSA) veiklos, pagal Jungtinių Amerikos Valstijų teisę ir
praktiką į šią šalį perduodamiems duomenims nesuteikiama pakankama apsauga nuo valstybės institucijų
sekimo. Airijos institucija atmetė skundą visų pirma motyvuodama tuo, kad Komisijos sprendime 2000/520
Komisija nurodė, jog taikydamos „saugaus uosto“ sistemą16 Jungtinės Amerikos Valstijos užtikrina adekvatų
perduotų asmens duomenų apsaugos lygį (26–29 punktai).
Nagrinėdamas bylą High Court of Ireland (Airijos Aukštasis teismas) siekė išsiaiškinti, ar šiuo Komisijos
sprendimu kliudoma nacionalinei priežiūros institucijai tirti skundą, kuriame teigiama, kad trečioji šalis
neužtikrina adekvataus apsaugos lygio (37 punktas).
Dėl nacionalinės priežiūros institucijos teisės tirti, ar trečioji šalis užtikrina adekvatų Europos
Facebook registruotų naudotojų duomenų apsaugos lygį
Visų pirma Teisingumo Teismas nurodė, kad nė viena direktyvos nuostata nekliudo nacionalinėms
institucijoms kontroliuoti asmens duomenų perdavimo į Komisijos sprendime nurodytas trečiąsias šalis. Net
jeigu yra priimtas Komisijos sprendimas, nacionalinės priežiūros institucijos, kurioms pateiktas prašymas,
turi turėti galimybę visiškai nepriklausomai išnagrinėti, ar asmens duomenų perdavimas į trečiąją šalį
atitinka direktyvoje nustatytus reikalavimus. Vis dėlto Teisingumo Teismas priminė, kad tik jis yra
kompetentingas pripažinti Sąjungos tesės aktą, pavyzdžiui, Komisijos sprendimą, negaliojančiu. Todėl jeigu
nacionalinė institucija ar į ją besikreipęs asmuo mano, kad Komisijos sprendimas yra negaliojantis, ši
institucija arba šis asmuo turi turėti galimybę kreiptis į nacionalinius teismus tam, kad šie galėtų perduoti
bylą Teisingumo Teismui, kai patys turi abejonių dėl Komisijos sprendimo galiojimo. Galiausiai būtent
Teisingumo Teismo užduotis yra nuspręsti, ar Komisijos sprendimas galioja (54–66 punktai).
Taigi Teisingumo Teismas tikrino, ar Komisijos sprendimas 2000/520 galioja. Šiuo klausimu
Teisingumo Teismas priminė, kad Komisija privalėjo konstatuoti, jog Jungtinės Amerikos Valstijos iš tikrųjų
savo įstatymais arba tarptautiniais įsipareigojimais užtikrina iš esmės tokį patį pagrindinių teisių apsaugos
lygį, koks garantuojamas Sąjungoje pagal direktyvą, siejamą su Chartija. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad
Komisija nepadarė tokios išvados, o tik išnagrinėjo „saugaus uosto“ sistemą (96–98 punktai).
Nesant poreikio nagrinėti „saugaus uosto“ principų turinį, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ši
sistema taikoma tik toms Amerikos įmonėms, kurios prisiėmė įsipareigojimų pagal ją, ir nereikalaujama, kad
jos laikytųsi pačios Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijos. Be to, reikalavimai, susiję su nacionaliniu
saugumu, viešuoju interesu ir Jungtinių Amerikos Valstijų teisės aktų laikymusi turi viršenybę prieš „saugaus
uosto“ sistemą, todėl Amerikos įmonės privalo be apribojimų netaikyti pagal šią sistemą numatytų
apsaugos taisyklių, jei jos prieštarauja tokiems reikalavimams. Pagal Amerikos „saugaus uosto“ sistemą
Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijos gali nustatyti asmenų pagrindinių teisių apribojimus, nes
Komisijos sprendime nenustatyta, nei kad Jungtinėse Amerikos Valstijose yra taisyklių, skirtų nustatyti
galimų apribojimų ribas, nei kad egzistuoja veiksminga teisinė apsauga nuo šių apribojimų (82, 86–90
punktai).
16

„Saugaus uosto“ sistema apima kelis principus, susijusius su asmens duomenų apsauga, kurių laikytis Amerikos
įmonės gali įsipareigoti savanoriškai.
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Teisingumo Teismo nuomone, tokią sistemos analizę patvirtina du Komisijos komunikatai17, iš kurių
matyti, be kita ko, kad Jungtinių Amerikos Valstijų institucijos turėjo galimybę susipažinti su asmens
duomenimis, perduotais iš valstybių narių į šią šalį, ir tvarkyti juos būdu, neatitinkančiu jų perdavimo tikslų,
ir viršijant tai, kas buvo griežtai būtina ir proporcinga siekiant apsaugoti nacionalinį saugumą. Be to,
Komisija konstatavo, kad suinteresuotieji asmenys neturėjo galimybės pasinaudoti administracinėmis ar
teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, leidžiančiomis, be kita ko, gauti prieigą prie su jais susijusių
duomenų, o prireikus, juos taisyti ar ištrinti (90 punktas).
Dėl apsaugos lygio, kuris yra iš esmės toks pats, kaip Sąjungoje garantuojamų laisvų ir teisių,
Teisingumo Teismas konstatavo, kad pagrindinės teisės į privatų gyvenimą apsauga Sąjungos lygiu bet
kuriuo atveju reikalauja, kad nukrypti nuo asmens duomenų apsaugos leidžiančios nuostatos ir jos
apribojimai neviršytų to, kas yra griežtai būtina. Tačiau reglamentavime nėra įtvirtintas griežtos būtinybės
kriterijus, kai pagal jį apskritai leidžiama saugoti visų asmenų, kurių duomenys buvo perduoti iš Sąjungos į
Jungtines Amerikos Valstijas, visus asmens duomenis nediferencijuojant, nenustatant jokių apribojimų arba
išimčių pagal siekiamą tikslą ir nenumatant objektyvių kriterijų, leidžiančių nubrėžti ribas valstybės
institucijų prieigai prie duomenų ir jų vėlesniam naudojimui. Teisingumo Teismas pridūrė, kad
reglamentavimas, leidžiantis valstybės valdžios institucijoms neapibrėžtais pagrindais susipažinti su
elektroninės komunikacijos turiniu, turi būti laikomas keliančiu pavojų pagrindinės teisės į privatų gyvenimą
esmei (92–94 punktai).
Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad reglamentavimu, nenumatančiu asmeniui jokios galimybės
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis tam, kad gautų prieigą prie su juo susijusių asmens duomenų arba
galėtų taisyti ar ištrinti tokius duomenis, keliamas pavojus pagrindinės teisės į veiksmingą teisminę gynybą
esmei, nes tokia galimybė neatsiejama nuo teisinės valstybės egzistavimo (95 punktas).
Galiausiai Teisingumo Teismas konstatavo, kad Komisijos sprendimu 2000/520 iš nacionalinių
priežiūros institucijų atimami jų įgaliojimai tuo atveju, kai asmuo ginčija sprendimo suderinamumą su
privataus gyvenimo ir asmenų pagrindinių laisvių ir teisių apsauga. Teisingumo Teismo nuomone, Komisija
neturėjo kompetencijos riboti nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimų (102–104 punktai).
Remdamasis tuo, kas išdėstyta, Teisingumo Teismas konstatavo, kad Komisijos sprendimas 2000/520
negalioja. Priėmus tokį sprendimą Airijos priežiūros institucija privalo ištirti M. Schrems skundą ypač
kruopščiai, o atlikusi savo tyrimą turi nuspręsti, ar reikia, remiantis direktyva, sustabdyti Europos Facebook
registruotų naudotojų duomenų perdavimą į Jungtines Amerikos Valstijas, motyvuojant tuo, kad ši valstybė
neužtikrina adekvataus asmens duomenų apsaugos lygio (99, 101, 106 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. Direktyvos 95/46, iš dalies pakeistos 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1882/2003, 25 straipsnio 6 dalis, siejama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos 7, 8 ir 47 straipsniais, turi būti aiškinama taip, kad pagal šią nuostatą priimtas sprendimas,
pavyzdžiui, Komisijos sprendimas 2000/520, kuriame Europos Komisija konstatuoja, jog trečioji šalis
užtikrina adekvatų apsaugos lygį, nesudaro šios iš dalies pakeistos direktyvos 28 straipsnyje numatytai
valstybės narės priežiūros institucijai kliūčių nagrinėti asmens prašymą apsaugoti jo teises ir laisves tvarkant
su juo susijusius asmens duomenis, perduotus iš valstybės narės į šią trečiąją šalį, jei šis asmuo teigia, kad
pagal tos šalies teisę ir praktiką nėra užtikrinamas adekvatus apsaugos lygis.
2. Komisijos sprendimas 2000/520 negalioja.
Prieiga internete
2015 m. spalio 1 d. prejudicinis sprendimas byloje C-201/14
Smaranda Bara ir kt. prieš Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
17

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Pasitikėjimo Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų
duomenų mainais atkūrimas“ (2013 m. lapkričio 27 d., C(2013) 846 final) ir Komisijos komunikatas Europos
Parlamentui ir Tarybai dėl „saugaus uosto“ nuostatų veikimo ES piliečių ir ES įsisteigusių bendrovių požiūriu (2013 m.
lapkričio 27 d., C(2013) 847 final).
29 / 37

Teisinės analizės ir informacijos departamentas

2015 09 01–2015 10 31

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 124 straipsnio ir Direktyvos 95/4618 10,
11 ir 13 straipsnių išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas sprendžiant S. Bara ir kt. ginčą su Președintele Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate (Nacionalinės sveikatos draudimo kasos prezidentas), Casa Națională de
Asigurări de Sănătate (Nacionalinė sveikatos draudimo kasa, toliau – CNAS) ir Agenția Națională de
Administrare Fiscală (Nacionalinė mokesčių administravimo agentūra, toliau – ANAF) dėl tam tikrų
duomenų tvarkymo (1–2 punktai).
Ieškovai pagrindinėje byloje gauna pajamų iš savarankiškos veiklos. ANAF perdavė CNAS duomenis
apie jų deklaruotas pajamas. Remdamasi šiais duomenimis, CNAS pareikalavo padengti sveikatos draudimo
įmokų įsiskolinimą. Ieškovai pagrindinėje byloje kreipėsi į Klužo apeliacinį teismą su ieškiniu, kuriame ginčija
su jų pajamomis susijusių mokestinių duomenų perdavimo teisėtumą pagal Direktyvą 95/46. Jie tvirtina,
kad, negavus aiškaus jų sutikimo ir iš anksto jų neinformavus, šie asmens duomenys buvo, remiantis
paprastu vidaus protokolu, perduoti ir panaudoti kitais tikslais nei tie, kuriais jie iš pradžių buvo pateikti
ANAF (14–15 punktai).
Remiantis nacionaliniu Įstatymu Nr. 95/200619, viešieji subjektai turi teisę perduoti asmens duomenis
sveikatos draudimo kasoms, kad šios galėtų nustatyti atitinkamų asmenų draudimo statusą. Šie duomenys
susiję su asmenų identifikavimu (pavardė, vardas, asmens identifikavimo numeris, adresas), tačiau neapima
su pajamomis susijusių duomenų (16 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekė nustatyti, ar tam, kad CNAS galėtų
tvarkyti duomenis, reikia iš anksto informuoti duomenų subjektus apie duomenų valdytojo tapatybę ir
tikslą, kuriuo šie duomenys buvo perduoti. Tas teismas taip pat turėjo priimti sprendimą dėl to, ar duomenų
perdavimas remiantis vidiniu protokolu tarp institucijų prieštarauja Direktyvos 95/46 nuostatoms, pagal
kurias reikalaujama, kad bet koks duomenų subjektų teisių apribojimas būtų numatytas įstatyme ir kad
būtų numatytos garantijos, visų pirma, tuomet, kai duomenys naudojami prieš šiuos asmenis (17 punktas).
Dėl asmens duomenų perdavimo tarp viešosios valdžios institucijų ir vėlesnio jų tvarkymo, apie šį
perdavimą ar tvarkymą neinformavus duomenų subjektų
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 95/46 6 straipsnyje numatytas teisingo duomenų
tvarkymo reikalavimas viešosios valdžios instituciją įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie šių
duomenų perdavimą kitai viešosios valdžios institucijai tam, kad ji juos tvarkytų kaip šių duomenų gavėja.
Pagal Direktyvos 95/46 nuostatas, bet kokie šios pareigos informuoti ribojimai turi būti nustatyti įstatymais
(34 punktas).
Nacionalinio Įstatymo Nr. 95/2006 315 straipsnyje nustatyta: „Apdraustojo statusui nustatyti
reikalingus duomenis sveikatos draudimo kasoms pagal protokolą neatlygintinai teikia valdžios įstaigos,
valstybinės ir kitos institucijos.“ Tačiau iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo
paaiškinimų matyti, kad duomenys, kurių reikia nustatant apdraustojo statusą, kaip tai suprantama pagal
šią nuostatą, neapima duomenų apie pajamas, nes pagal įstatymą apdraustojo statusas suteikiamas ir
apmokestinamųjų pajamų neturintiems asmenims (37 punktas).
ESTT konstatavo, kad tokiomis aplinkybėmis Įstatymo Nr. 95/2006 315 straipsnis negali būti
išankstinė informacija, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 95/46 10 straipsnį, dėl kurios duomenų
valdytojas atleidžiamas nuo jam tenkančios pareigos informuoti asmenis, iš kurių jis renka duomenis apie jų
pajamas, apie šių duomenų gavėjus. Todėl negali būti manoma, kad nagrinėjamas perdavimas atliktas
laikantis Direktyvos 95/46 10 straipsnio nuostatų (38 punktas).
Kalbant apie minėtos direktyvos 10 straipsnį, ESTT pažymėjo, kad jame numatyta, jog duomenų
valdytojas privalo duomenų subjektui, iš kurio renkami su juo susiję duomenys, suteikti šio straipsnio a–c
punktuose nurodytą informaciją, jeigu šis subjektas jos dar neturi. Ši informacija susijusi su duomenų
18

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p.
355).
19
2006 m. balandžio 14 d. įstatymas Nr. 95/2006 Dėl sveikatos apsaugos reformos (Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, Monitorul Oficial al României, I dalis, Nr. 372, 2006 m. balandžio 28 d.)
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valdytojo tapatybe, šio tvarkymo tikslais ir bet kokia kita papildoma informacija, kuri būtina siekiant
užtikrinti teisingą duomenų tvarkymą. Tarp papildomos informacijos, kuri būtina siekiant užtikrinti teisingą
duomenų tvarkymą, tos pačios direktyvos 10 straipsnio c punkte aiškiai paminėti „duomenų gavėjai ar
gavėjų kategorijos“ ir „teisės gauti informaciją ar teisės pataisyti duomenis apie save buvimas“
(32 punktas).
Tai reiškia, kad Direktyvos 95/46 6 straipsnyje numatytas teisingo duomenų tvarkymo reikalavimas
viešosios valdžios instituciją įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie šių duomenų perdavimą kitai
viešosios valdžios institucijai tam, kad ji juos tvarkytų kaip šių duomenų gavėja. Iš šių prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikusio teismo paaiškinimų matyti, kad ANAF neinformavo ieškovų pagrindinėje
byloje apie jų asmens duomenų perdavimą CNAS (34, 35 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 95/46 10, 11 ir 13 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiamos nacionalinės
priemonės, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriomis valstybės narės viešosios valdžios
institucijai leidžiama perduoti asmens duomenis kitai viešosios valdžios institucijai ir vėliau juos tvarkyti,
apie šį perdavimą ar tvarkymą neinformavus duomenų subjektų.
Prieiga internete
2015 m. spalio 1 d. prejudicinis sprendimas byloje C-230/14
Weltimmo s. r. o. prieš Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Direktyvos 95/4620 4 straipsnio 1 dalies a punkto
ir 28 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Weltimmo s.r.o. (toliau –
Weltimmo), bendrovės, kurios buveinė yra Slovakijoje, ginčą su Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (Vengrijos duomenų apsaugos tarnyba; toliau – Vengrijos priežiūros
institucija) dėl baudos, kurią pastaroji skyrė už Informacijos laisvės įstatymo21, kuriuo į Vengrijos teisę buvo
perkelta Direktyva 95/46, pažeidimą (1–2 punktai).
Weltimmo – tai Slovakijoje registruota bendrovė, eksploatuojanti nekilnojamojo turto interneto
svetainę, kurioje talpinami skelbimai apie Vengrijoje esantį nekilnojamąjį turtą. Dėl šios priežasties ji tvarko
skelbėjų asmens duomenis. Skelbimai vieną mėnesį talpinami nemokamai, vėliau už šias paslaugas reikia
mokėti. Daug skelbėjų elektroniniu paštu prašė pašalinti iš svetainės jų skelbimus ir kartu ištrinti asmens
duomenis. Tačiau Weltimmo neįvykdė šių prašymų ir už savo paslaugas suinteresuotiesiems asmenims
išrašė sąskaitas faktūras. Asmenų, kurie neapmokėjo sąskaitų, duomenis ši bendrovė perdavė skolų
išieškojimo įmonėms (9 punktas).
Minėti skelbėjai pateikė skundus Vengrijos priežiūros institucijai. Nusprendusi, kad Weltimmo
pažeidė Informacijos laisvės įstatymą, ji tai bendrovei skyrė dešimties milijonų Vengrijos forintų (HUF) (apie
32 000 EUR) baudą. Tada Weltimmo apskundė šį sprendimą Vengrijos teismams. Nagrinėdamas bylą Kúria
(Vengrijos Aukščiausiasis Teismas) klausė Teisingumo Teismo, ar nagrinėjamu atveju direktyva leidžia
Vengrijos priežiūros institucijai taikyti Vengrijos įstatymą, priimtą remiantis direktyva, ir skirti baudą,
nustatytą tame įstatyme (10–14 punktai).
Dėl sąlygų, kurioms esant leidžiama taikyti kitos nei ta, kur asmens duomenų valdytojas
registruotas, valstybės narės teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos

20

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t.,
p. 355).
21
2011 m. Įstatymo Nr. CXII dėl su informacija siejamos teisės apsispręsti ir informacijos laisvės (az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény.
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Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad kiekviena valstybė narė taiko
nacionalines nuostatas, kurias priima pagal šią direktyvą, kai tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi
duomenų valdytojo padaliniui vykdant veiklą valstybės narės teritorijoje (24 punktas).
Dėl „padalinio“ sąvokos ESTT pažymėjo, kad Direktyvoje 95/46 įtvirtinta lanksti „padalinio“ sąvokos
samprata, pagal kurią atmetamas formalus požiūris, kad įmonė yra įsteigta tik savo registracijos vietoje.
Todėl siekiant nustatyti, ar bendrovė, duomenų valdytoja, turi padalinį, kaip tai suprantama pagal Direktyvą
95/46, kitoje nei jos registracijos valstybė narė ar trečioji šalis valstybėje narėje, reikia įvertinti tiek vieneto
pastovumo laipsnį, tiek tai, kiek realiai vykdoma veikla toje kitoje valstybėje narėje atsižvelgiant į specifinį
atitinkamos ekonominės veiklos ir atitinkamų paslaugų pobūdį. Ypač tai taikytina įmonėms, kurios teikia
savo paslaugas tik internetu (29 punktas). Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tam tikromis aplinkybėmis
vieno atstovo gali pakakti siekiant konstatuoti, kad egzistuoja nuolatinis vienetas, jeigu to atstovo vykdoma
veikla yra pakankamai pastovi, nes jis turi visas būtinas priemones konkrečioms paslaugoms teikti, kaip
antai tas, kurios yra aptariamojoje valstybėje narėje (30 punktas). Be to, siekiant įgyvendinti minėtą tikslą,
laikytina, kad „padalinio“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 95/46, apima visą per nuolatinį vienetą
realiai ir veiksmingai vykdomą veiklą, netgi minimalią (31 punktas).
Nagrinėjamu atveju Weltimmo vykdomą veiklą sudaro bent jau vienos ar kelių Vengrijoje esančio
nekilnojamojo turto interneto svetainių, parengtų vengrų kalba, kuriose praėjus mėnesiui už pateiktus
skelbimus pradedamas imti mokestis, eksploatavimas. ESTT konstatavo, kad Weltimmo bendrovė realiai ir
veiksmingai vykdo veiklą Vengrijoje (32 punktas). Be to, iš Vengrijos priežiūros institucijos pateiktų
paaiškinimų matyti, kad Weltimmo turi atstovą Vengrijoje, kuris įrašytas į Slovakijos įmonių registrą kaip
turintis adresą Vengrijoje, ir kad jis bandė su skelbėjais susitarti dėl neapmokėtų reikalavimų padengimo.
Šis atstovas bendravo su skundus pateikusiais asmenimis ir atstovavo bendrovei per administracinį ir
teismo procesą. Be to, ši bendrovė atidarė banko sąskaitą Vengrijoje, skirtą jos reikalavimams išieškoti, ir
naudoja pašto dėžutę šioje valstybėje narėje savo einamiesiems reikalams tvarkyti. Šie veiksniai, kuriuos
turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, esant tokiai situacijai, kaip
nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, gali patvirtinti, kad egzistuoja „padalinys“, kaip tai suprantama pagal
Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktą (33 punktas).
Teisingumo Teismas jau buvo nusprendęs, kad pagal Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktą
reikalaujama ne to, kad duomenis atitinkamai tvarkytų „pats“ padalinys, o tik to, kad tai būtų atliekama
šiam padaliniui „vykdant veiklą“ (Sprendimo Google Spain ir Google, C-131/12, EU:C:2014:317, 52 punktas).
Teisingumo Teismas taip pat priminė, jog būtent dėl interneto jau yra konstatavęs, kad asmens duomenų
pateikimo interneto puslapyje operacija laikytina „tvarkymu“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46 2
straipsnio b punktą (žr. Sprendimo Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, 25 punktą ir Sprendimo Google
Spain ir Google, C-131/12, EU:C:2014:317, 26 punktą).Tad nekilo abejonių, kad toks tvarkymas buvo
atliekamas Vengrijoje Weltimmo užsiimant šio sprendimo 32 punkte aprašyta veikla (37, 38 punktai).
ESTT taip pat pažymėjo, jog aplinkybė, kad nekilnojamojo turto, apie kurį skelbiama, savininkai yra
Vengrijos piliečiai, visiškai nesvarbi nustatant pagrindinėje byloje nagrinėjamam duomenų tvarkymui
taikytiną nacionalinę teisę (40 punktas).
Dėl nacionalinės priežiūros institucijos įgaliojimų taikyti kitos valstybės narės teisę
Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad tuo atveju, kai vienos valstybės narės priežiūros
institucija, gavusi skundą pagal Direktyvos 95/46 28 straipsnio 4 dalį, padaro išvadą, kad tvarkant asmens
duomenis taikytina ne šios, bet kitos valstybės narės teisė, direktyvos 28 straipsnio 1, 3 ir 6 dalys turi būti
aiškinamos taip, kad ši priežiūros institucija gali įgyvendinti pagal minėtos direktyvos 28 straipsnio 3 dalį jai
suteiktus veiksmingus intervencijos įgaliojimus tik savo valstybės narės teritorijoje. Todėl ji negali
remdamasi tos valstybės narės teise taikyti sankcijų šių duomenų valdytojui, neįsisteigusiam toje
teritorijoje, bet vadovaudamasi tos pačios direktyvos 28 straipsnio 6 dalimi privalo kreiptis į valstybės narės,
kurios teisė taikytina, priežiūros instituciją, kad ši imtųsi veiksmų (60 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:

32 / 37

Teisinės analizės ir informacijos departamentas

2015 09 01–2015 10 31

1. Direktyvos 95/46/EB 4 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad pagal jį leidžiama taikyti
kitos nei ta, kur asmens duomenų valdytojas registruotas, valstybės narės teisės aktus dėl asmens duomenų
apsaugos, jeigu šis valdytojas per nuolatinį vienetą tos valstybės narės teritorijoje veiksmingai ir realiai
vykdo bent minimalią veiklą, kurios pagrindu atliekamas šis tvarkymas.
Siekiant nustatyti, ar taip yra pagrindinėje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis, prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, gali, be kita ko, atsižvelgti į tai, kad, pirma, duomenų valdytojo
veikla, kurią vykdydamas jis tvarkė duomenis, yra eksploatuoti tos valstybės narės teritorijoje esančio
nekilnojamojo turto skelbimų interneto svetaines, kurios parengtos tos valstybės kalba, todėl ji iš esmės ar
net visiškai skirta minėtai valstybei narei, ir, antra, kad šis duomenų valdytojas turi atstovą minėtoje
valstybėje narėje, įgaliotą išieškoti iš šios veiklos kilusius reikalavimus ir atstovauti per administracinį ir
teismo procesus dėl atitinkamų duomenų tvarkymo.
Tačiau su šiuo duomenų tvarkymu susijusių asmenų pilietybė neturi reikšmės.
2. Kai vienos valstybės narės priežiūros institucija, gavusi skundą pagal Direktyvos 95/46 28 straipsnio
4 dalį, padaro išvadą, kad tvarkant asmens duomenis taikytina ne šios, bet kitos valstybės narės teisė,
direktyvos 28 straipsnio 1, 3 ir 6 dalys turi būti aiškinamos taip, kad ši priežiūros institucija gali įgyvendinti
pagal minėtos direktyvos 28 straipsnio 3 dalį jai suteiktus veiksmingai intervencijos įgaliojimus tik savo
valstybės narės teritorijoje. Todėl ji negali remdamasi tos valstybės narės teise taikyti sankcijų šių duomenų
valdytojui, neįsisteigusiam toje teritorijoje, bet vadovaudamasi tos pačios direktyvos 28 straipsnio 6 dalimi
privalo kreiptis į valstybės narės, kurios teisė taikytina, priežiūros instituciją, kad ši imtųsi veiksmų.
<...>
Prieiga internete
EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIŲ INTERESŲ APSAUGA
2015 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas byloje C-383/14
Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) prieš Sodiaal
International SA
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB,
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – Reglamentas Nr.
2988/95) 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Établissement national des
produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ir Sodiaal International SA (toliau – Sodiaal
International) ginčą dėl Bendrijos pagalbos, kurią pastaroji bendrovė nepagrįstai gavo kazeinatų gamybai
(1 – 2 punktai).
Byloje nustatytos tokios faktinės aplinkybės: Sodiaal Industrie SA 1998 m. gavo 1990 m. spalio 10 d.
Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2921/90 dėl pagalbos už kazeino ir kazeinatų gamybai naudojamą nugriebtą
pieną nuostatose numatytą Bendrijos pagalbą (9 punktas). 2001 m. Agence centrale des organismes
d’intervention dans le secteur agricole (ACOFA) darbuotojai atliko patikrinimą, po kurio paaiškėjo, jog
1998 m. vasarą Sodiaal Industrie SA pagamino mažesnį kiekį kazeinatų nei kiekis, už kurį ji gavo pagalbą
(10 punktas). 2007 m. liepos 11 d. sprendimu Office national interprofessionnel de l’élevage et de ses
productions paprašė Sodiaal Industrie SA grąžinti 288 051,14 euro sumą, atitinkančią nepagrįstai gautos
pagalbos sumą (11 punktas). 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Paryžiaus administracinis teismas patenkino
Sodiaal International (kuri perėmė Sodiaal Industrie SA teises) skundą dėl minėto sprendimo panaikinimo
(13 punktas). 2012 m. gegužės 29 d. sprendimu Paryžiaus administracinis teismas atmetė FranceAgriMer,
perėmusios Office national interprofessionnel de l’élevage et de ses productions teises, pateiktą apeliacinį
skundą dėl pirmiau nurodyto sprendimo, kurį ji, be kita ko, grindė tuo, jog Reglamento Nr. 2988/95
3 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nustatytas senaties terminas netaikomas ginčijamam sprendimui,
nes šis sprendimas priimtas dėl administracinės priemonės taikymo, o ne dėl administracinės nuobaudos
skyrimo (14, 16 punktai). FranceAgriMer savo ruožtu pateikė kasacinį skundą Conseil d’État (Valstybės
Tarybai) (15 punktas).
Tokiomis aplinkybėmis Conseil d’État nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Teisingumo
Teismą iš esmės siekdama išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą
reikia aiškinti taip, kad joje numatytas senaties terminas taikomas ne tik patraukiant atsakomybėn už
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pažeidimus, už kuriuos skiriamos administracinės nuobaudos, kaip tai suprantama pagal šio reglamento
5 straipsnį, bet ir patraukiant atsakomybėn ir nustatant administracines priemones, kaip tai suprantama
pagal minėto reglamento 4 straipsnį (19 punktas).
Dėl senaties termino taikymo tiek patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, už kuriuos skiriamos
administracinės nuobaudos, tiek patraukiant atsakomybėn ir nustatant administracines priemones,
kuriomis siekiama susigrąžinti nepagrįstai įgytą naudą
Pirmiausia Teisingumo Teismas priminė savo nusistovėjusią praktiką, jog aiškinant Sąjungos teisės
nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos formuluotę, bet ir į kontekstą bei teisės akto, kuriame ji įtvirtinta,
tikslus (žr., Sprendimo Yaesu Europe, C-433/08, EU:C:2009:750, 13 punktą; Sprendimo ebookers.com
Deutschland, C-112/11, EU:C:2012:487, 12 punktą; Sprendimo Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742,
13 punktą ir Sprendimo Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, 27 punktą) (20 punktas). Pagal Reglamento
Nr. 2988/95 1 straipsnio 1 dalį nustatomos „bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus
patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už [Sąjungos] teisės aktų pažeidimus“, o kaip
matyti iš šio reglamento trečios konstatuojamosios dalies, tai daroma dėl to, kad „[Sąjungos] finansiniams
interesams kenkiantys teisės aktai turi būti panaikinti visose srityse“ (21 punktas). Be to, Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, kiek tai susiję su patraukimu atsakomybėn, įtvirtintas
senaties terminas skaičiuojamas nuo tada, kai padaromas pažeidimas, kuris šio reglamento 1 straipsnio
2 dalyje apibūdinamas kaip „bet kuris [Sąjungos] teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės
veiklos vykdytojo veiksmais ar neveikimu, dėl kurio [Sąjungos] bendrajam biudžetui <...> padaroma žala
<...>“ (22 punktas). Remiantis minėto 3 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos formuluote, kalbama apie
„nuobaudos“ skyrimą, o tai gali reikšti, kad ši pastraipa taikoma tik patraukiant atsakomybėn už
pažeidimus, už kuriuos skiriama administracinė nuobauda, kaip ji suprantama pagal šio reglamento
5 straipsnį (23 punktas).
Tačiau Teisingumo Teismas konstatavo, jog ši teksto analizė nėra galutinė, o sisteminis požiūris į
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį skatina manyti, kad šią nuostatą sudarančios pastraipos yra
visuma ir jose įtvirtintų nuostatų negalima vertinti atskirai. Šios nuostatos ketvirtoje pastraipoje įtvirtintas
„apsauginis“ senaties terminas, pridedamas prie šios nuostatos pirmoje pastraipoje numatyto ketverių
metų senaties termino, skaičiuojamo nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas. Jei šių pastraipų taikymo
sritys būtų skirtingos, tai prieštarautų šiame straipsnyje įtvirtintai senaties sistemos bendrai struktūrai. Toks
požiūris taip pat prieštarautų Reglamento Nr. 2988/95 tikslui sukurti nuoseklią šios sistemos struktūrą (24 –
25 punktai). Todėl Teismas darė išvadą, jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies sisteminis ir
teleologinis aiškinimas reikalauja, kad šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje numatytas
„apsauginis“ terminas būtų taikomas administracinėms priemonėms (26 punktas). Taip pat pažymėjo, jog
šis požiūris atitinka Teisingumo Teismo praktiką, patvirtintą Sprendime Pfeifer & Langen (C-52/14,
EU:C:2015:381), pagal kurią, taikant Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį, nereikia atskirti
administracinės nuobaudos ir administracinės priemonės. Teisingumo Teismas šiuo klausimu aiškiai
nusprendė, kad ši nuostata taikoma tiek pažeidimams, už kuriuos skiriama administracinė nuobauda, kaip ji
suprantama pagal to reglamento 5 straipsnį, tiek pažeidimams, už kuriuos taikoma administracinė
priemonė, kaip ji suprantama pagal šio reglamento 4 straipsnį, t. y. priemonė, kuria siekiama susigrąžinti
nepagrįstai įgytą naudą ir kuri nelaikoma nuobauda (šiuo klausimu žr. Sprendimo Handlbauer, C-278/02,
EU:C:2004:388, 33 ir 34 punktus; Sprendimo Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb ir kt.,
C-278/07–C-280/07, EU:C:2009:38, 22 punktą; Sprendimo Cruz & Companhia, C-341/13, EU:C:2014:2230,
45 punktą ir Sprendimo Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, 23 punktą) (27 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog tokių pažeidimų, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, už kuriuos
nustatomos administracinės priemonės, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnį,
senaties terminas yra ketveri metai; toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo tokių pažeidimų padarymo
dienos, atsižvelgiant į minėto reglamento 3 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatytus senaties
termino eigą nutraukiančius veiksmus ir laikantis minėto 3 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje
įtvirtinto maksimalaus laikotarpio (Sprendimo Cruz & Companhia, C-341/13, EU:C:2014:2230, 64 punktas)
(28 punktas). Iš naujausios Teisingumo Teismo praktikos aiškiai matyti, kad Reglamento Nr. 2988/95
3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos išaiškinimas susijęs su galimybe skirti tiek nuobaudą, tiek
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administracinę priemonę (Sprendimo Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, 40, 43 ir 47 punktai) (29
punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų
finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą reikia aiškinti taip, kad joje numatytas
senaties terminas taikomas ne tik patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, už kuriuos skiriamos
administracinės nuobaudos, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnį, bet ir patraukiant
atsakomybėn ir nustatant administracines priemones, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento
4 straipsnį.
Prieiga internete
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
2015 m. spalio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje C-374/14
New Media Online GmbH prieš Bundeskommunikationssenat
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (toliau – Audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų direktyva, Direktyva 2010/13) 1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčio ir b punkto
išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant New Media Online GmbH (toliau – pareiškėja), įsteigtos
Insbruke (Austrija), ir Bundeskommunikationssenat ginčą dėl Kommunikationsbehörde Austria (Austrijos
ryšių reguliavimo tarnyba) sprendimo dalį pareiškėjos pagrindinėje byloje teikiamų paslaugų kvalifikuoti
kaip „užsakomąją audiovizualinės žiniasklaidos paslaugą“ ir todėl taikyti jai atitinkamuose teisės aktuose
numatytą pareigą pranešti (1–2 punktai).
Byloje nustatytos tokios faktinės aplinkybės: pareiškėja pagrindinėje byloje turi internetinį laikraštį
„Tiroler Tageszeitung online“ (adresas internete http://www.tt.com). Šioje interneto svetainėje, kurioje
daugiausia pateikiami rašytinės spaudos straipsniai, pagrindinės bylos aplinkybių laikotarpiu buvo nuoroda
„Video“ į subdomeną http://video.tt.com (toliau – „video“ subdomenas), nukreipianti į puslapį, kuriame,
pasinaudojus paieškos katalogu, buvo galima prieiga prie daugiau nei 300 vaizdo įrašų (7 punktas).
Internete pateikti vaizdo įrašai – tai redakcinio pobūdžio įvairios trukmės (maždaug nuo 30 sekundžių iki
kelių minučių) – naujienos įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie vietos įvykius ir renginius, praeivių apklausas
aktualiomis temomis, sporto renginius, filmų anonsai, meistravimo instrukcijos vaikams arba redakcijos
atrinkti skaitytojų pateikti vaizdo įrašai. Labai nedidelė „video“ subdomene pateikiamų vaizdo įrašų dalis
buvo susijusi su straipsniais, esančiais laikraščio „Tiroler Tageszeitung“ interneto svetainėje (8 punktas).
2012 m. spalio 9 d. sprendimu Austrijos ryšių reguliavimo tarnyba dėl „video“ subdomeno konstatavo, kad
pareiškėja pagrindinėje byloje teikė užsakomąją audiovizualinės žiniasklaidos paslaugą, kaip ji suprantama
pagal Austrijos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų įstatymo (toliau – AMD-G) 2 straipsnio 3 ir 4 punktus,
kuriai pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalį taikoma pranešimo pareiga. Jos nuomone, „video“ subdomenas
yra televizijos pobūdžio ir atlieka savarankišką funkciją, palyginti su likusia laikraščio „Tiroler Tageszeitung“
interneto svetainės dalimi. Jis atitinka kriterijų, kad pagrindinis tikslas būtų teikti programas siekiant
informuoti, šviesti visuomenę ir teikti jai pramogas. Todėl, pasak Austrijos ryšių reguliavimo tarnybos,
„video“ subdomenas patenka į AMD-G taikymo sritį ir jam taikomi jo įstatyminiai reikalavimai (9 punktas).
Pareiškėja pagrindinėje byloje užginčijo tokį vertinimą ir pareiškė skundą Bundeskommunikationssenat. Šis
atmetė skundą 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu remdamasis Austrijos ryšių reguliavimo tarnybos
pateiktais argumentais (10 punktas). Tada pareiškėja pagrindinėje byloje kreipėsi į Verwaltungsgerichtshof.
Šiame teisme ji tvirtina, kad „video“ subdomene prieinamas audiovizualinis turinys tik papildo jos
pagrindinę interneto svetainę ir nėra audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos formos. Be to, ji tvirtina, kad
„video“ subdomene pateikiami trumpi vaizdo įrašai savo forma ir turiniu neprilygsta siūlomoms televizijos
programoms (11 punktas).
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Tokiomis aplinkybėmis Verwaltungsgerichtshof nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą, siekdama išsiaiškinti: 1) ar Direktyvos 2010/13 1 straipsnio 1 dalies b punktą reikia
aiškinti taip, kad galima manyti, jog tikrinamos paslaugos forma ir turinys pagal reikalavimus prilygsta
televizijos programoms tada, kai tokios paslaugos yra teikiamos taip pat ir televizijos programose, kurias
galima laikyti masinio informavimo pobūdžio žiniasklaida, kuri skirta didelei plačiosios visuomenės daliai ir
kuri jai galėtų turėti akivaizdų poveikį?; 2) ar Direktyvos 2010/13 1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį
reikia aiškinti taip, kad nustatant pagrindinį elektroninėse laikraščių versijose teikiamos paslaugos tikslą
galima atsižvelgti į tą skyriaus dalį, kurioje dažniausiai pateikiami trumpi surinkti vaizdo įrašai, kurie kitose
šios elektroninės žiniasklaidos priemonės tinklalapio srityse naudojami tik internetinio dienraščio
tekstiniams pranešimams papildyti?
Dėl laikraščio internetinės svetainės videotekos priskyrimo „televizijos programai“ pagal Direktyvą
2010/13
Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, jog remiantis Direktyvos 2010/13 1 straipsnio 1 dalies
b punkte pateikiama apibrėžtimi, „programa“ yra „vaizdų, perteikiančių judesį, <...> visuma, sudaranti
atskirą vienetą žiniasklaidos paslaugų teikėjo nustatytame tvarkaraštyje arba kataloge, kurių forma bei
turinys prilygsta televizijos programų formai ir turiniui“ (18 punktas). Taigi, šioje nuostatoje reikalaujama,
kad filmuoti epizodai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, prilygtų televizijos programų formai ir
turiniui, o ne kad visas trumpų vaizdo įrašų rinkinys prilygtų visam televizijos programų operatoriaus
sudarytam tvarkaraščiui ar katalogui (19 punktas). Tai, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami vaizdo įrašai yra
trumpi, nėra kliūtis juos laikyti „programa“ pagal Direktyvos 2010/13 1 straipsnio 1 dalies b punktą. Iš
tikrųjų šioje nuostatoje nėra reikalavimo dėl visų atitinkamų vaizdų trukmės. Be to, kaip pabrėžė Europos
Komisija, siūlomos televizijos programos apima ne tik ilgas ar vidutinio ilgumo programas, bet ir trumpas
programas (20 punktas). Tai, kad interneto vartotojas, naudodamasis internetinio laikraščio operatoriaus
sudarytu katalogu, kuriame galima atlikti paiešką pagal temą arba ieškoti žiūrimiausių ar aktualiausių vaizdo
įrašų, gali bet kada atsidaryti jį dominantį vaizdo įrašą, nedaro jokios įtakos tam, kad pagrindinėje byloje
nagrinėjami vaizdo įrašai, kaip ir televizijos programos, yra skirti plačiajai visuomenei ir gali jai daryti
akivaizdų poveikį, kaip teigiama Direktyvos 2010/13 21 konstatuojamojoje dalyje. Be to, tokia galimybė
atitinka Direktyvos 2010/13 1 straipsnio 1 dalies g punkte apibrėžiant užsakomąją audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugą aiškiai numatytą galimybę. Todėl pagrindinėje byloje nagrinėjamas vaizdo įrašų
išsirinkimo būdas nesiskiria nuo išsirinkimo būdo teikiant užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugas, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį (21 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog, kaip matyti iš Direktyvos 2010/13 11, 21 ir 24 konstatuojamųjų
dalių, šios direktyvos tikslas – taikyti žiniasklaidos srityje, kur konkurencija itin didelė, subjektams,
teikiantiems paslaugas tiems patiems vartotojams, tas pačias taisykles ir užkirsti kelią nesąžiningai
užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamos
videotekos, konkurencijai su tradicine televizija (22 punktas). Iš nacionalinio teismo pateiktos informacijos
matyti, kad dalis „video“ subdomene prieinamų vaizdo įrašų yra parengta regioninio transliuotojo Tirol TV ir
jie taip pat prieinami jo interneto svetainėje. Tokie vaizdo įrašai konkuruoja su regioninių transliuotojų
siūlomomis informavimo paslaugomis. Tas pats pasakytina apie trumpus vaizdo įrašus, kurie yra susiję ne su
vietos aktualijomis, bet su kultūros ir sporto renginiais ar pramoginiais reportažais ir kurie konkuruoja su
muzikos bei sporto kanalais ir pramoginėmis laidomis (23 punktas). Teisingumo Teismas darė išvadą, jog
sąvoka „programa“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2010/13 1 straipsnio 1 dalies b punktą, turi būti
aiškinama taip, kad ji apima laikraščio interneto svetainės subdomene teikiamus trumpus vaizdo įrašus –
trumpus epizodus, paimtus iš vietos žinių, sporto ar pramoginio pobūdžio įvykių (24 punktas).
Dėl kriterijų, kuriais remiantis nustatomas pagrindinis elektroninėje laikraščio versijoje siūlomos
vaizdo įrašų rodymo paslaugos tikslas
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog iš Direktyvos 2010/13 matyti, kad elektroninė laikraščio versija,
nepaisant joje esančių audiovizualinių elementų, neturi būti laikoma audiovizualine paslauga, jei jos
audiovizualiniai elementai yra šalutiniai ir tik papildo siūlomus rašytinės spaudos straipsnius (26 punktas).
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Direktyvos 2010/13 22 konstatuojamojoje dalyje nurodomas principas, jog paslaugos, kurių „audiovizualinis
turinys yra tik šalutinis, o ne pagrindinis tikslas“, neatitinka „audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos“, kaip ji
suprantama pagal šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį, apibrėžties. Direktyvos
28 konstatuojamojoje dalyje savo ruožtu pažymima, kad „elektroninės laikraščių ir žurnalų versijos“
nepatenka į jos taikymo sritį. Todėl Austrijos valdžios institucijos nusprendė pareiškėjos pagrindinėje byloje
interneto svetainės bendrai nelaikyti audiovizualinės žiniasklaidos paslauga (27 punktas). Teisingumo
Teismo vertinimu, vis dėlto Direktyvos 2010/13 28 konstatuojamosios dalies negalima aiškinti taip, kad
audiovizualinė paslauga niekada negali patekti į šios direktyvos taikymo sritį vien dėl to, kad interneto
svetainės, kurioje ši paslauga teikiama, operatorius yra internetinį laikraštį leidžianti bendrovė. Vaizdo įrašų
skyrius, kuris vientisoje interneto svetainėje tenkina pripažinimo užsakomąja audiovizualinės žiniasklaidos
paslauga sąlygas, nepraranda šios savybės vien dėl to, kad yra prieinamas laikraščio interneto svetainėje ar
yra siūlomas naudojantis tokia svetaine (28 punktas).
Teisingumo Teismas išaiškino, jog pagrindinėje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas turi išnagrinėti, ar „video“ subdomene siūlomos paslaugos turinys ir funkcija yra savarankiški,
palyginti su internetinio laikraščio redaktoriaus rašytinės spaudos straipsniais. Jei taip, tokia paslauga
patenka į Direktyvos 2010/13 taikymo sritį. Tačiau jei tokia paslauga yra šalutinė ir neatskiriama nuo šio
redaktoriaus žurnalistinės veiklos, pavyzdžiui, dėl siūlomų audiovizualinių ir tekstinių produktų ryšių, ji
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį (34 punktas). Tai, kad toks audiovizualinis pasiūlymas yra
pateikiamas pagrindiniame interneto domene ar jo subdomene, negali būti lemiamas kriterijus atliekant
tokią analizę, nes priešingu atveju naudojantis specialia interneto svetainės sandara būtų galima apeiti
Direktyvos 2010/13 nuostatas (35 punktas). Iš nacionalinio teismo paaiškinimų ir Teisingumo Teismui
pateiktos bylos, atrodo, matyti, kad pagrindinėje byloje labai mažai spaudos straipsnių yra susiję su
filmuotais epizodais. Be to, remiantis Teisingumo Teismo turimoje byloje esančia informacija, didžioji dalis
šių vaizdo įrašų yra prieinami ir juos galima atsidaryti atskirai nuo elektroninės laikraščio versijos straipsnių.
Tai rodytų, kad pagrindinėje byloje nagrinėjama paslauga gali būti laikoma turinčia savarankišką turinį ir
funkciją, palyginti su pareiškėjos pagrindinėje byloje žurnalistinės veiklos turiniu ir funkcija, ir sudarančia
atskirą paslaugą, palyginti su kitomis jos siūlomomis paslaugomis (36 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
1. Sąvoka „programa“, kaip ji suprantama pagal 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų direktyva) 1 straipsnio 1 dalies b punktą, turi būti aiškinama taip, kad ji apima
laikraščio interneto svetainės subdomene teikiamus trumpus vaizdo įrašus – trumpus epizodus, paimtus iš
vietos žinių, sporto ar pramoginio pobūdžio įvykių.
2. Direktyvos 2010/13 1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis turi būti aiškinamas taip, kad
elektroninėje laikraščio versijoje siūlomos vaizdo įrašų rodymo paslaugos pagrindinio tikslo vertinimas turi
būti grindžiamas tuo, ar pačios paslaugos turinys ir funkcija yra savarankiški, palyginti su nagrinėjamos
interneto svetainės operatoriaus žurnalistinės veiklos turiniu ir funkcija, ir ji nėra tik neatskiriamas šios
veiklos priedas, pavyzdžiui, dėl siūlomų audiovizualinių ir tekstinių produktų ryšių. Tokį vertinimą turi atlikti
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
Prieiga internete
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