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Oficialius ir išsamius sprendimų tekstus galite rasti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto
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4 / 34

Teisinės analizės ir informacijos departamentas

2016 07 01–2016 08 31

APLINKOS APSAUGA
2016 m. liepos 28 d. prejudicinis sprendimas byloje C-147/15
Città Metropolitana di Bari, anciennement Provincia di Bari prieš Edilizia Mastrodonato Srl
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančios Direktyvą
2004/35/EB (OL L 102, 2006, p. 15) (toliau – ir Direktyva 2006/21) 10 straipsnio 2 dalies1 išaiškinimo. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant Città Metropolitana di Bari (Bario didmiestis, Italija), anksčiau Provincia di
Bari (Bario provincija, Italija), ir Edilizia Mastrodonato Srl ginčą dėl leidimo išdavimo tvarkos, kuri turi būti
taikoma nebenaudojamo karjero užpildymo veiklai (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2010 m. kovo 16 d. Edilizia Mastrodonato pateikė prašymą
dėl karjero padidinimo kartu su aplinkos atkūrimo projektu, kuriame numatytas anksčiau eksploatuotų
teritorijų užpildymas panaudojant 1 200 000 m³ kitų nei kasybos atliekų (18 punktas). 2011 m. rugsėjo 21 d.
Servizio regionale Attività estrattive (Kasybos veiklos regiono tarnyba) leido padidinti karjerą su sąlyga, kad
tuo pačiu metu bus vykdomas suplanuotas aplinkos atkūrimas patvirtintame projekte nustatyta tvarka
(19 punktas). Tarp Edilizia Mastrodonato ir Bario provincijos kilo nesutarimas dėl procedūros, kurios Edilizia
Mastrodonato turėjo laikytis, kad galėtų faktiškai atlikti anksčiau eksploatuotų teritorijų užpildymą (20
punktas). 2012 m. sausio 19 d. Edilizia Mastrodonato Bario provincijai pateikė pranešimą apie veiklos
pradžią pagal supaprastintą procedūrą, taikytiną atliekų naudojimo operacijoms. 2012 m. lapkričio 15 d.
Bario provincijos Policijos civilinės saugos ir aplinkos apsaugos tarnybos vadovas atsisakė leisti, kad Edilizia
Mastrodonato užpildymo projektui būtų taikoma tokia supaprastinta procedūra, nes toks užpildymas iš
tikrųjų yra 1 200 000 m³ kiekio specifinių inertinių atliekų šalinimas sąvartyne, kuriam turi būti taikoma
įprasta leidimo procedūra, vadovaujantis nacionaline nuostata, kuria į nacionalinę teisę perkelta Direktyvos
2006/21 10 straipsnio 2 dalis (21 punktas). Apulijos regiono administracinis teismas panaikino tą
sprendimą. Iš tiesų jis nusprendė, kad suplanuota užpildymo operacija galėjo būti atlikta pagal
supaprastintą procedūrą. To teismo nuomone, remiantis Direktyvos 2008/982 3 straipsnio 15 punktu ir
11 straipsniu atrodo, kad užpylimo operacija, net naudojant kitas nei kasybos atliekas, gali būti ne atliekų
šalinimas, o naudojimas, kuriam pagal Italijos teisę gali būti taikoma supaprastinta procedūra (22 punktas).
Šiomis aplinkybėmis nagrinėdama skundą, pateiktą dėl Apulijos regiono administracinio teismo
sprendimo, Consiglio di Stato (Valstybės Taryba) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo
Teismui prejudicinį klausimą.
Dėl karjero užpildymo kitomis nei kasybos atliekomis, kaip šių atliekų šalinimo arba naudojimo
operacijos
Prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti,
ar Direktyvos 2006/21 10 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją Direktyvos 1999/313 reikalavimai
taikomi karjero užpildymo kitomis nei kasybos atliekomis operacijai, kai ši operacija yra šių atliekų
naudojimas (25 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog, kaip numatyta Direktyvos 2006/21 2 straipsnio 1 dalyje, ji
taikoma atliekų, susidarančių ieškant ir žvalgant, išgaunant, apdorojant ir saugant naudingąsias iškasenas ir
eksploatuojant karjerus, tvarkymui (26 punktas). Šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalyje valstybės narės
įpareigojamos užtikrinti, kad veiklos vykdytojas, pildamas kasybos atliekas rekultivavimo ar konstrukcijos
sutvirtinimo tikslais atgal į iškastas ertmes, imtųsi tam tikrų priemonių. O šio straipsnio 2 dalyje numatyta,
kad Direktyva 1999/31 „toliau atitinkamai taikoma kitoms nei kasybos atliekoms, naudojamoms užpildyti
1

2

3

Direktyvos 2006/21 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta: „Direktyva 1999/31/EB toliau atitinkamai taikoma kitoms nei
kasybos atliekoms, naudojamoms užpildyti iškastas ertmes.“
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias
direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3)
1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999, p. 1; 2004 m.
specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 228)
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iškastas ertmes“ (27 punktas). Teismas pabrėžė, kad tai, jog Direktyvos 2006/21 10 straipsnio 2 dalyje
nurodyta, kad Direktyva 1999/31 „toliau taikoma“ kitoms nei kasybos atliekoms, naudojamoms užpildymo
tikslais, leidžia teigti, kad iškastų ertmių užpildymas patenka į Direktyvos 1999/31 taikymo sritį, tik jeigu jis
atitinka šios direktyvos taikymo sąlygas (30 punktas). Taigi Direktyva 1999/31 taikytina tik šalinamoms, o ne
naudojamoms atliekoms. Iš tiesų, šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ji taikoma visiems
sąvartynams, o sąvartynas šios direktyvos 2 straipsnio g punkte apibrėžtas kaip atliekų šalinimo vieta, kur
atliekos dedamos ant žemės ar užkasamos į žemę (31 punktas). Daryta išvada, kad kitos nei kasybos atliekos
gali patekti į Direktyvos 1999/31 taikymo sritį, tik jeigu jos šalinamos sąvartynuose, ir nepatenka į minėtos
direktyvos taikymo sritį, jeigu šios atliekos yra naudojamos. Būtent taip reikia aiškinti šios direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką, pagal kurią ši direktyva netaikoma naudojant inertines atliekas
sąvartynams rekultyvuoti / atstatyti, perdengti ar statyti, jei šios atliekos tam tinka (33 punktas). Todėl
Direktyvos 2006/21 10 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją Direktyvos 1999/31 reikalavimai
netaikomi karjero užpildymo kitomis nei kasybos atliekomis operacijai, kai tai yra ne šalinimo, o šių atliekų
naudojimo operacija (34 punktas).
Teisingumo Teismas taip pat analizavo, kokiomis sąlygomis karjero užpildymo kitomis nei kasybos
atliekomis operacija gali būti laikoma naudojimo operacija (35 punktas). Nurodyta, jog kadangi sąvoka
„naudojimas“ nėra apibrėžta Direktyvoje 1999/31, reikia remtis Direktyvos 2008/98 3 straipsnio 15 punkte
pateikta „naudojimo“ apibrėžtimi (36 punktas). Direktyvos 2008/98 3 straipsnio 15 punkte atliekų
„naudojimas“ apibrėžtas būtent kaip operacija, kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų panaudojimas
naudingu tikslu, pakeičiant jomis kitas medžiagas, kurios būtų buvusios panaudotos konkrečiai funkcijai
atlikti. Šios direktyvos 19 konstatuojamoji dalis siejasi su tuo pačiu požiūriu, nes joje nurodyta, kad
„naudojimo“ sąvoka skiriasi nuo „šalinimo“ sąvokos poveikiu aplinkai, pakeičiant gamtinius išteklius
ekonomikoje (37 punktas). Daryta išvada, kad gamtinių išteklių išsaugojimas turi būti pagrindinis naudojimo
operacijos tikslas. O kai žaliavų išsaugojimas yra tik operacijos, kurios pagrindinis tikslas – pašalinti atliekas,
antrinis rezultatas, tai negali paneigti šios operacijos vertinimo kaip šalinimo operacijos (šiuo klausimu žr.
2003 m. vasario 13 d. sprendimo Komisija prieš Liuksemburgą, C-458/00, EU:C:2003:94, 43 punktą)
(39 punktas).
Konstatuota, jog, atsižvelgdamas į visas reikšmingas pagrindinės bylos aplinkybes ir Direktyva
2008/98 siekiamą aplinkos apsaugos tikslą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi
įvertinti, ar pagrindinėje byloje nagrinėjama karjero užpildymo operacija visų pirma siekiama panaudoti
kitas nei kasybos atliekas, skirtas naudoti atliekant šią užpildymo operaciją (42 punktas). Pažymėta, kad
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar, pirma, Edilizia Mastrodonato
užpildytų jai priklausančio karjero iškastas ertmes, net jeigu ji turėtų atsisakyti naudoti kitas nei kasybos
atliekas ertmėms užpildyti, ir, antra, ar planuojamos panaudoti atliekos yra tinkamos tokiai užpildymo
operacijai. Pagrindinėje byloje nagrinėjama operacija galėtų būti laikoma „naudojimu“, tik jeigu ji atitiktų
abi šias sąlygas (49 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės
atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB 10 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad
pagal ją 1999 m. balandžio 26 d Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų reikalavimai
netaikomi karjero užpildymo kitomis nei kasybos atliekomis operacijai, kai ši operacija yra šių atliekų
naudojimas, o tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
Prieiga internete
2016 m. liepos 28 d. prejudicinis sprendimas byloje C-457/15
Vattenfall Europe Generation AG prieš Bundesrepublik Deutschland
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos [apyvartinių taršos]
leidimų [prekybos] sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003,
p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631), iš dalies pakeistos 2009 m. balandžio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/ES (OL L 140, 2009, p. 63) (toliau – Direktyva 2003/87),
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I priedo ir 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto
nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL L 130, 2011, p. 1), 19 straipsnio
2 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Vattenfall Europe Generation AG (toliau –
Vattenfall) ir Vokietijos Federacinės Respublikos ginčą dėl momento, nuo kurio elektros energijos gamybos
įrenginys įpareigojamas pagal Direktyvą 2003/87 teikti ataskaitas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų
apyvartinių taršos leidimų (toliau – apyvartiniai taršos leidimai) ir jų atsisakyti, nustatymo (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: Vattenfall eksploatuoja Moorburge prie Hamburgo
(Vokietija) naujai pastatytą elektrinę. Šios elektrinės nominalus šiluminis našumas 3 700 MW (19 punktas).
2013 m. rugpjūčio 7 d. ir rugsėjo 3 d. raštais Vattenfall nurodė Deutsche Emissionshandelsstelle im
Umweltbundesamt (Vokietijos prekybos apyvartiniais taršos leidimais tarnyba prie Federalinės aplinkos
institucijos, toliau – Apyvartinių taršos leidimų prekybos tarnyba), jog dėl to, kad Moorburgo elektrinė dar
tik statoma, jai netaikoma pareiga prekiauti apyvartiniais taršos leidimais ir jų atsisakyti, kuri kyla dėl
Direktyvoje 2003/87 įtvirtintos sistemos (toliau – apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema) (20 punktas).
Kadangi 2013 m. rugsėjo 18 d. rašte Leidimų prekybos tarnyba nepritarė tokiam aiškinimui, Vattenfall
pateikė skundą Verwaltungsgericht Berlin (Berlyno administracinis teismas, Vokietija) ir prašė pripažinti,
kad pareiga prekiauti apyvartiniais taršos leidimais atsiranda tik po to, kai operatorius bandomaisiais tikslais
pirmą kartą paleidžia įrenginį (21 punktas). Vattenfall teigė, kad iš Direktyvos 2003/87 3 straipsnio u punkto
matyti, jog ji taikoma elektros energijos gamybos įrenginiams nuo to momento, kai jie pradeda gaminti
trečiosioms šalims parduoti skirtą elektros energiją (22 punktas). Priešingai, Vokietijos Federacinė
Respublika teigė, jog dėl to, kad Moorburgo elektrinės šiluminis našumas didesnis nei 20 MW, pareiga
prekiauti apyvartiniais taršos leidimais šiai elektrinei taikoma nuo to momento, kai ji išmeta su veikla
susijusias šiltnamio efektą sukeliančias dujas nepriklausomai nuo deginimo tikslo (23 punktas).
Šiomis aplinkybėmis Berlyno administracinis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti
Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.
Dėl elektros energijos gamybos įrenginiui nustatytos pareigos prekiauti apyvartiniais taršos
leidimais atsiradimo momento
Prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė
išsiaiškinti, ar Direktyvos 2003/87 I priedas tiek, kiek „kuro deginimas įrenginiuose, kurių visas nominalus
šiluminis našumas didesnis nei 20 MW“, įtrauktas į veiklos, kuriai taikoma ši direktyva, kategorijų sąrašą,
turi būti aiškinamas taip, kad elektros energijos gamybos įrenginio pareiga prekiauti apyvartiniais taršos
leidimais atsiranda nuo pirmosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo dienos ir dėl to galimai prieš
pradedant įrenginiui pirmą kartą gaminti elektros energiją (26 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, jog viena iš šios direktyvos I priede nurodytų veiklos kategorijų yra kuro
deginimas įrenginiuose, kurių visas nominalus šiluminis našumas didesnis nei 20 MW, išskyrus įrenginius,
skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti (35 punktas). Dėl kuro deginimo sąvokos
pažymėta, kad Direktyvos 2003/87 3 straipsnio t punkte kuro deginimas apibrėžiamas kaip kuro oksidacija,
nesvarbu, kaip naudojama šiuo procesu gaminama šilumos, elektros arba mechaninė energija ir ar vykdoma
bet kokia kita su šiuo procesu tiesiogiai susijusi veikla (36 punktas). Todėl neturi reikšmės tai, jog per pirmąjį
bandomojo paleidimo laikotarpį, kai į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, į
Direktyvos 2003/87 taikymo sritį patenkanti elektrinė negamina elektros energijos, nes, atsižvelgiant į
pareigą atsisakyti apyvartinių taršos leidimų, nebūtina, kad deginant kurą išsiskirianti šiluma būtų
naudojama šiam tikslui (37 punktas). Iš to, kad išdėstyta, daryta išvada, kad įrenginio, kuris skirtas deginant
kurą elektros energijai gaminti ir kurio našumas viršija Direktyvos 2003/87 I priede numatytą vertę,
operatoriui taikomos pareigos, susijusios su apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, ir pirmiausia
pareiga teikti ataskaitas dėl emisijos iš visų taršos šaltinių ir sukėliklių, susijusių su įrenginyje vykdoma
veikla, įskaitant emisiją per bandomojo paleidimo laikotarpį, būtiną prieš pradedant įprastą šio įrenginio
eksploataciją (38 punktas). Pažymėta, jog toks Direktyvos 2003/87 aiškinimas atitinka pagrindinį tikslą, t. y.
saugoti aplinką mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją (šiuo klausimu žr. 2016 m. balandžio
28 d. Sprendimo Borealis Polyolefine ir kt., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ir C-391/14–C-393/14,
EU:C:2016:311, 79 punktą), ir negali būti paneigtas dėl to, kad įrenginio laikymas elektros energijos
gamybos įrenginiu, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 3 straipsnio u punktą, siejamas su sąlyga, jog
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tas įrenginys gamina trečiosioms šalims parduoti skirtą elektros energiją (39 punktas). Be to, pažymėta, kad
tai, jog šios pareigos skirtos įrenginio operatoriui, nereiškia, kad neturi būti atsižvelgiama į emisiją,
atsiradusią per įrenginį stačiusio subjekto atliktą bandomąjį paleidimą (42 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos
direktyvą 96/61/EB, iš dalies pakeistos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2009/29/EB, I priedas tiek, kiek „kuro deginimas įrenginiuose, kurių visas nominalus šiluminis
našumas, didesnis nei 20 MW“, įtrauktas į veiklos kategorijų, kurioms taikoma iš dalies pakeista
Direktyva 2003/87, sąrašą, turi būti aiškinamas taip, kad elektros energijos gamybos įrenginiui nustatyta
pareiga prekiauti apyvartiniais taršos leidimais atsiranda nuo pirmosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimo dienos ir dėl to prireikus prieš pradedant įrenginiui pirmą kartą gaminti elektros energiją.
Prieiga internete
2016 m. liepos 28 d. prejudicinis sprendimas byloje C-379/15
Association France Nature Environnement prieš Premier ministre ir Ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de lʼÉnergie
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV4 267 straipsnio išaiškinimo. Šis prašymas
pateiktas nagrinėjant Association France Nature Environnement (Prancūzijos gamtos ir aplinkos asociacija)
ginčą su Premier ministre (Ministras Pirmininkas) ir ministre de l’Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie (ekologijos, tvaraus vystymosi ir energijos ministras) dėl prašymo dėl įgaliojimų viršijimo panaikinti
2012 m. gegužės 2 d. Dekretą Nr. 2012-616 dėl tam tikrų planų ir programų, turinčių pasekmių aplinkai,
vertinimo (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2012 m. birželio 13 d. Association France Nature
Environnement prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pateikė ieškinį dėl Dekreto
Nr. 2012-616 panaikinimo, be kita ko, dėl to, kad juo pažeistos Direktyvos 2001/425 nuostatos, nes kelios
aplinkosaugos institucijos neturi administracinės autonomijos, kaip reikalaujama pagal šią direktyvą
(15 punktas). 2015 m. birželio 26 d. sprendimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
patenkino prašymą ir panaikino Dekreto Nr. 2012-616 1 ir 7 straipsnius (16 punktas). Prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmiausia konstatavo, kad šio dekreto 1 straipsniu pažeidžiami iš
Direktyvos 2001/42 6 straipsnio 3 dalies6 išplaukiantys reikalavimai (17 punktas). Teismas taip pat
nusprendė, kad minėto dekreto 7 straipsniu buvo pažeistas reikalavimas suderinti nacionalinę teisę su
Sąjungos teise (18 punktas). Konstatavęs, kad Dekreto Nr. 2012-616 1 ir 7 straipsniai yra neteisėti, prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iškėlė klausimą dėl šios išvados pasekmių (19 punktas). Iš
esmės kilo klausimas dėl nacionalinio teismo galimybės pakoreguoti minėto dekreto panaikinimo padarinius
laiko atžvilgiu (20 punktas).
Šiomis aplinkybėmis Conseil d’État nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui
prejudicinius klausimus.
Dėl galimybės nacionaliniam teismui pakoreguoti nacionalinės teisės nuostatos, nesuderinamos su
Sąjungos teise, pripažinimo neteisėta padarinius laiko atžvilgiu
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis
bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas gali apriboti nacionalinės teisės nuostatos, kuri priimta nesilaikant
4

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų
pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001, p. 30; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 157)
6
Direktyvos 2001/42 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta:
„3. Valstybės narės paskiria valdžios institucijas, su kuriomis bus konsultuojamasi ir kurios dėl savo konkrečios su
aplinkos apsauga susijusios atsakomybės gali domėtis planų ir programų įgyvendinimo pasekmėmis aplinkai.“
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Direktyvoje 2001/42, konkrečiau jos 6 straipsnio 3 dalyje, nustatytų įsipareigojimų, pripažinimo neteisėta
tam tikrus padarinius laiko atžvilgiu (23 punktas).
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog, kiek tai susiję su prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio
teismo išreikštu susirūpinimu dėl galimų nepalankių pasekmių aplinkos apsaugai, panaikinus vidaus teisės
nuostatas, kurios pripažintos nesuderinamomis su Sąjungos teise, iš 2010 m. rugsėjo 8 d. Sprendimo Winner
Wetten (C-409/06, EU:C:2010:503) 66 ir 67 punktų matyti, kad tik Teisingumo Teismas gali išimties tvarka ir
dėl privalomų teisinio saugumo pagrindų laikinai sustabdyti tiesiogiai taikytinos Sąjungos teisės normos
naikinamąjį poveikį jai prieštaraujančios nacionalinės teisės atžvilgiu. Jeigu nacionaliniai teismai turėtų
įgaliojimus nors ir laikinai suteikti nacionalinėms nuostatoms viršenybę prieš joms priešingą Sąjungos teisę,
būtų padaryta žala vienodam Sąjungos teisės taikymui (33 punktas). Atsižvelgdamas į tai, dėl nagrinėjamos
srities Teisingumo Teismas 2012 m. vasario 28 d. Sprendimo Inter-Environnement Wallonie ir Terre
wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) 58 punkte konstatavo, kad nacionaliniam teismui, remiantis su aplinkos
apsauga susijusiu privalomu bendrojo intereso pagrindu, gali būti leidžiama išimtinai pasinaudoti
nacionalinės teisės nuostata, suteikiančia jam teisę palikti galioti tam tikrus panaikinto nacionalinės teisės
akto padarinius, jeigu laikomasi tame sprendime išvardytų sąlygų. Taigi iš to sprendimo matyti, kad
Teisingumo Teismas siekė kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus aplinkybes išimties tvarka pripažinti
nacionalinio teismo įgaliojimus pakeisti nacionalinės teisės nuostatos, pripažintos nesuderinama su
Sąjungos teise, panaikinimo padarinius (34 punktas).
ESTT nurodė, jog, kaip matyti iš ES sutarties 3 straipsnio trečios pastraipos ir SESV 191 straipsnio 1 ir
2 dalių, Sąjunga turi užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą ir jos gerinimą (35 punktas). Šiuo požiūriu
Teisingumo Teismas 2012 m. vasario 28 d. Sprendime Inter-Environnement Wallonie ir Terre wallonne
(C-41/11, EU:C:2012:103) siekė suderinti teisėtumo ir Sąjungos teisės viršenybės principus su šiose pirminės
Sąjungos teisės nuostatose nustatytu aplinkos apsaugos imperatyvu (36 punktas). Taigi, kaip matyti iš šio
sprendimo 34 punkto, Teisingumo Teismas to sprendimo 58 punkte nurodė, kad teisei išimties tvarka palikti
galioti tam tikrus su Sąjungos teise nesuderinamo nacionalinės teisės akto padarinius yra taikomos tam
tikros sąlygos (37 punktas). Tos sąlygos buvo išdėstytos 2012 m. vasario 28 d.
Sprendimo Inter-Environnement Wallonie ir Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) rezoliucinėje dalyje.
Pirma, ginčijamas nacionalinis aktas turi būti tinkama 1991 m. gruodžio 12 d. Direktyvos 91/676/EEB dėl
vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991, p. 1; 2004 m. specialusis
leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 68) perkėlimo priemonė. Antra, priėmus naują nacionalinį aktą ir jam
įsigaliojus neturi būti išvengta aplinkai žalingų pasekmių, atsirandančių dėl ginčijamo akto panaikinimo.
Trečia, minėto akto panaikinimo pasekmė turi būti teisės spraga, susijusi su Direktyvos 91/676 perkėlimu,
kuri būtų žalinga aplinkai. Galiausiai, ketvirta, tokio nacionalinio akto padariniai turi būti išimtinai paliekami
galioti tik laikotarpį, būtinai reikalingą, kad būtų imamasi priemonių ištaisyti konstatuotą pažeidimą (38
punktas). Pažymėta, jog pirmąją sąlygą reikia suprasti taip, kad ji apima bet kokią priemonę, kuria, nors jos
imtasi pažeidžiant Direktyvoje nustatytus įsipareigojimus, tinkamai perkeliama Sąjungos teisė
aplinkosaugos srityje (39 punktas).
Teisingumo Teismas pabrėžė, jog bet kokiu atveju tokiais jam suteiktais išimtiniais įgaliojimais
nacionalinis teismas gali naudotis ne abstrakčiai ar visuotinai, o tik tam tikrais atvejais. Kaip Teisingumo
Teismas jau yra nusprendęs, šiais įgaliojimais galima naudotis atsižvelgiant į konkrečias nagrinėjamos bylos
aplinkybes (šiuo klausimu žr. 2012 m. vasario 28 d. Sprendimo Inter-Environnement Wallonie ir Terre
wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, 63 punktą) (40 punktas). Todėl nacionalinis teismas turi nustatyti, kad
tenkinamos visos 2012 m. vasario 28 d. Sprendime Inter-Environnement Wallonie ir Terre wallonne
(C-41/11, EU:C:2012:103) nurodytos sąlygos, ir išsiaiškinti, ar jo nagrinėjamoje byloje ginčijamo vidaus
teisės akto panaikinimas sukeltų neigiamą poveikį aplinkai ir trukdytų siekti susijusių Sąjungos teisės aktų
tikslų (41 punktas). Tokiomis aplinkybėmis nacionalinis teismas turi atlikti įvertinimą, kuriuo, be kita ko,
būtų atsižvelgta į toje byloje ginčijamo akto tikslą ir turinį, taip pat į jo poveikį kitoms su aplinkosauga
susijusioms nuostatoms (42 punktas).
Dėl reikalavimo kreiptis į Teisingumo Teismą prieš pasinaudojant išimtiniais įgaliojimais palikti
galioti tam tikrus su Sąjungos teise nesuderinamo nacionalinio akto padarinius
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekė taip pat išsiaiškinti, ar prieš
pasinaudodamas išimtiniais įgaliojimais nuspręsti palikti galioti tam tikrus su Sąjungos teise nesuderinamo
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nacionalinio akto padarinius, kai tenkinamos 2012 m. vasario 28 d. Sprendime Inter-Environnement
Wallonie ir Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) nurodytos sąlygos, nacionalinis teismas visais atvejais
privalo prašyti Teisingumo Teismo priimti prejudicinį sprendimą (44 punktas).
Šiuo klausimu priminta, kad SESV 267 straipsnyje nacionaliniams teismams, kurių sprendimai pagal
vidaus teisę gali būti skundžiami, suteikti įgaliojimai prašyti Teisingumo Teismo priimti prejudicinį
sprendimą (45 punktas). O jei nacionalinis teismas, kurio sprendimas nebegali būti skundžiamas teismine
tvarka, konstatuoja, kad reikia Sąjungos teisės išaiškinimo, kad jis galėtų priimti sprendimą nagrinėjamoje
byloje, pagal SESV 267 straipsnio trečią pastraipą jis privalo pateikti Teisingumo Teismui prašymą priimti
prejudicinį sprendimą (47 punktas).
Konstatuota, jog tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai, pirma, klausimas dėl
nacionalinio teismo galimybės apriboti tam tikrus nacionalinės teisės nuostatos, priimtos nesilaikant
Direktyvoje 2011/42, konkrečiai jos 6 straipsnio 3 dalyje, numatytų įsipareigojimų, pripažinimo
negaliojančia padarinius laiko atžvilgiu nebuvo kito Teisingumo Teismo sprendimo, priimto priėmus 2012 m.
vasario 28 d. Sprendimą Inter-Environnement Wallonie ir Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103), dalykas
ir, antra, tokia galimybė yra išimtinė, kaip matyti iš pateikto atsakymo, nacionalinis teismas, kurio
sprendimai nebegali būti skundžiami teismine tvarka, privalo teikti prašymą Teisingumo Teismui priimti
prejudicinį sprendimą, jeigu jam kyla bent menkiausia abejonė dėl teisingo Sąjungos teisės aiškinimo ar
taikymo (51 punktas). Konkrečiai, atsižvelgiant į tai, kad naudojantis šiais išimtiniais įgaliojimais gali būti
pakenkta Sąjungos teisės viršenybės principo laikymuisi, tas nacionalinis teismas gali būti atleistas nuo
pareigos pateikti Teisingumo Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą tik tuo atveju, jei yra įsitikinęs,
kad naudojimasis tokiais išimtiniais įgaliojimais nekelia jokių pagrįstų abejonių. Be to, tokių abejonių
nebuvimas turi būti išsamiai pagrįstas (52 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
1. Nacionalinis teismas gali, kai tai leidžiama pagal vidaus teisę, išimties tvarka tam tikrais atvejais
apriboti tam tikrus nacionalinės teisės nuostatos, priimtos nesilaikant 2001 m. birželio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/42 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo,
konkrečiai jos 6 straipsnio 3 dalyje, numatytų įsipareigojimų, pripažinimo negaliojančia padarinius laiko
atžvilgiu, jeigu toks apribojimas reikalingas atsižvelgiant į su aplinkos apsauga susijusį privalomąjį bendrojo
intereso pagrindą ir konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes. Tačiau šiais išimtiniais įgaliojimais galima
naudotis tik tada, jei tenkinamos visos 2012 m. vasario 28 d. sprendime Inter-Environnement Wallonie ir
Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) nurodytos sąlygos, tai yra, jeigu:
– ginčijama nacionalinės teisės nuostata yra priemonė, kuria tinkamai perkeliama Sąjungos teisė
aplinkosaugos srityje;
– priėmus naują nacionalinės teisės nuostatą ir jai įsigaliojus negalima išvengti aplinkai žalingų
pasekmių, atsirandančių dėl ginčijamos nacionalinės teisės nuostatos panaikinimo;
– ją panaikinus atsirastų teisės spraga, susijusi su aplinkosaugos srities Sąjungos teisės perkėlimu, kuri
būtų žalingesnė aplinkos apsaugai, nes toks panaikinimas reikštų mažesnę apsaugą, todėl prieštarautų
pagrindiniam Sąjungos teisės tikslui, ir
– ginčijamos nacionalinės teisės nuostatos padariniai išimtinai paliekami galioti tik laikotarpį, būtinai
reikalingą, kad būtų imamasi priemonių ištaisyti konstatuotą pažeidimą.
2. Pagal dabartinę Sąjungos teisę nacionalinis teismas, kurio sprendimai nebegali būti skundžiami
teismine tvarka, iš esmės privalo teikti prašymą Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą, kad šis
galėtų įvertinti, ar vidaus teisės nuostatos, pripažintos prieštaraujančiomis Sąjungos teisei, gali būti išimties
tvarka paliktos laikinai galioti, atsižvelgiant į su aplinkos apsauga susijusį privalomąjį bendrojo intereso
pagrindą ir konkrečias to nacionalinio teismo nagrinėjamos bylos aplinkybes. Nuo šios pareigos minėtas
nacionalinis teismas gali būti atleistas tik tuo atveju, jei yra įsitikinęs (tai jis turi išsamiai pagrįsti), kad nėra
jokių pagrįstų abejonių dėl 2012 m. vasario 28 d. sprendime Inter-Environnement Wallonie ir Terre wallonne
(C-41/11, EU:C:2012:103) nurodytų sąlygų aiškinimo ir taikymo.
Prieiga internete
2016 m. liepos 28 d. prejudicinis sprendimas byloje C-469/14
Masterrind GmbH prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas
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Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su, pirma, 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio
direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1, toliau –
Reglamentas Nr. 1/2005) I priedo V skyriaus 1.4 punkto d papunkčio ir, antra, 2010 m. rugsėjo 16 d.
Komisijos reglamento (ES) Nr. 817/2010, nustatančio išsamias taisykles, laikantis Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1234/2007 dėl reikalavimų skiriant eksporto grąžinamąsias išmokas, susijusias su gyvų galvijų gerove
juos transportuojant (OL L 245, 2010 9 17, p. 16, toliau – Reglamentas Nr. 817/2010), išaiškinimo. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant ieškinį, kuriuo Masterrind GmbH ginčija Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Hamburgo-Jono centrinė muitinė, Vokietija) sprendimo susigrąžinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas,
kurias jai avansu sumokėjo už šešių veislinių galvijų siuntos eksportą į Maroką, teisėtumą (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2011 m. birželio mėn. Masterrind pateikė deklaraciją dėl
šešių veislinių galvijų eksporto į Maroką, o 2011 m. liepos 13 d. Hamburgo-Jono centrinės muitinės
sprendimu už šį eksportą gavo grąžinamųjų išmokų avansą (16 punktas). Vežimas vyko sunkvežimiu iš
Northeimo (Vokietija), kur gyvūnai buvo pakrauti, į Seto uostą (Prancūzija), kuriame jie buvo perkrauti į
laivą tolesnei kelionei (17 punktas). Po Sete atlikto patikrinimo išvežimo punkto oficialiai paskirtas
veterinarijos gydytojas tikrinimo ataskaitoje padarė visų galvijų vežimui taikomą įrašą „Neatitinka oficialių
patikrinimo reikalavimų pagal Reglamento (EB) Nr. 817/2010 2 straipsnį“. Vėliau paaiškėjo, kad, remiantis
Prancūzijos veterinarijos institucijų vertinimu, galvijų vežimas be iškrovimo, kurio visa trukmė, įskaitant
sunkvežimių vairuotojams nustatytą poilsio laiką, viršija 31 valandą, netenkina Reglamente Nr. 1/2005
keliamų reikalavimų (18 punktas). Todėl 2012 m. birželio 5 d. sprendimu Hamburgo-Jono centrinė muitinė
pareikalavo grąžinti Masterrind avansu sumokėtą eksporto grąžinamąją išmoką su 10 % priedu (19
punktas). Masterrind pateikė skundą dėl šio sprendimo, 2013 m. liepos 19 d. sprendimu Hamburgo-Jono
centrinė muitinė atmetė Masterrind skundą ir nurodė, kad ji yra saistoma išvežimo punkto oficialiai paskirto
veterinarijos gydytojo vertinimo (20–21 punktai). Masterrind pareiškė ieškinį dėl šio sprendimo
Finanzgericht Hamburg (Hamburgo finansų teismas, Vokietija) (22 punktas).
Šiomis aplinkybėmis Hamburgo finansų teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti
Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.
Dėl kelionės laiko ir poilsio laikotarpių trukmės ir kiekio vežant galvijus kelių transporto
priemonėmis
Pateikdamas pirmojo klausimo pirmą dalį prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
siekė išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 1/2005 I priedo V skyriaus 1.4 punktą reikia aiškinti taip, kad kelių
transporto priemonėmis vežant nurodytų veislių gyvūnus, konkrečiai – galvijus, tarp dviejų 14 valandų
vežimo laikotarpių gali būti poilsio laikotarpis, ilgesnis nei viena valanda (33 punktas).
Teisingumo Teismas konstatavo, kad atsakymas į šį klausimą aiškiai išplaukia iš pačios šios nuostatos,
pagal kurią nurodytų veislių gyvūnams po 14 valandų kelionės būtina leisti pailsėti „bent vieną valandą“. Iš
tikrųjų šie žodžiai nedviprasmiškai reiškia, kad tarpinis poilsio laikotarpis gali viršyti vieną valandą
(34 punktas). Tačiau kartu nurodyta, jog tarpinio poilsio laikotarpio trukmė negali būti tokia, kuri tam
tikromis viso poilsio ir vežimo sąlygomis keltų riziką, kad vežami gyvūnai susižalos ar patirs didelių kančių.
Būtent eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimo srityje kompetentinga nacionalinė institucija ir prireikus
nacionaliniai teismai kiekvienu konkrečiu atveju turi atlikti reikalingus vertinimus šiuo klausimu,
atsižvelgdami į visas reikšmingas aplinkybes, visų pirma į priimtų organizavimo priemonių tinkamumą
(37 punktas). Taip pat konstatuota, kad pagal Reglamentą Nr. 1/2005 nedraudžiama, kad kelionės laiko ir
poilsio laikotarpių trukmė, nustatyta šio reglamento I priedo V skyriaus 1.4 punkte, viršytų 29 valandas,
jeigu pagal šio skyriaus 1.8 punktą pasinaudojama galimybe ją pratęsti dviem valandomis gyvūnų labui ir
nepažeidžiant šio reglamento 22 straipsnio nuostatų, susijusių su prastova vežant, kai nenumatytos
aplinkybės trukdo taikyti šį reglamentą (38 punktas).
Pateikdamas pirmojo klausimo antrą dalį, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš
esmės klausė, ar Reglamento Nr. 1/2005 I priedo V skyriaus 1.4 punktą reikia aiškinti taip, kad kelių
transporto priemonėmis vežant nurodytų veislių gyvūnus, konkrečiai – galvijus, tarp dviejų ne daugiau kaip
14 valandų vežimo laikotarpių, tarp kurių turi būti mažiausiai vienos valandos poilsio laikotarpis, gali būti
kitų sustojimų (40 punktas).
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Teisingumo Teismas konstatavo, kad ne ilgesnis kaip 14 valandų vežimo laikotarpis, apimantis vieną
ar kelis sustojimo laikotarpius, iš esmės nelaikytinas nepalankiu gyvūnų gerovei (41 punktas). Vis dėlto šis
papildomas ar šie papildomi sustojimo laikotarpiai turi būti, pirma, pateisinami su pačiu vežimu susijusiais
poreikiais ir, antra, turi būti pridedami prie vežimo laikotarpių apskaičiuojant ilgiausią leidžiamą 14 valandų
vežimo laikotarpio, kurio dalis jie yra, trukmę pagal Reglamento Nr. 1/2005 I priedo V skyriaus 1.4 punkto
d papunktį (42 punktas).
Dėl veterinarijos gydytojo įrašo reikšmės, kompetentingai institucijai priimant sprendimą dėl
galvijų eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimo
Pateikdamas antrąjį klausimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės
klausė, ar Reglamentą Nr. 817/2010 reikia aiškinti taip, kad galvijų eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimo
srityje kompetentinga nacionalinė valdžios institucija saistoma išvežimo punkto oficialiai paskirto
veterinarijos gydytojo dokumente, liudijančiame apie atitinkamų gyvūnų išvežimą iš Sąjungos muitų
teritorijos, padaryto įrašo, pagal kurį nesilaikyta Reglamento Nr. 1/2005 nuostatų vežant visus gyvūnus ar
dalį jų (44 punktas).
Pirma, Teismas pažymėjo, kad pagal Reglamento Nr. 817/2010 2 straipsnio 2–4 dalis išvežimo punkto
oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas tik patikrina, ar laikytasi Reglamento Nr. 1/2005 nuostatų, ir
parengia eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimo srityje kompetentingai valdžios institucijai skirtą
ataskaitą, kurioje patvirtinami atliktų patikrinimų rezultatai; šie rezultatai nurodomi ir dokumente,
liudijančiame apie išvežimą iš Sąjungos muitų teritorijos (45 punktas). Pagal Reglamento Nr. 817/2010
5 straipsnio 1 dalies c punktą būtent eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimo srityje kompetentinga
valdžios institucija sprendžia, ar laikytasi Reglamento Nr. 1/2005 nuostatų vykdant atitinkamą vežimą, o
sprendimas šiuo klausimu turi būti priimtas remiantis Reglamento Nr. 817/2010 4 straipsnio 2 dalyje
nurodytais dokumentais ir (arba) visais kitais jai pateiktais duomenimis dėl šio reglamento nuostatų
laikymosi (46 punktas).
Antra, Teismas priminė, kad priimdamas sprendimą dėl anksčiau galiojusių teisės aktų ir
nagrinėdamas priešingą situaciją, kai išvežimo punkto oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas padarė
įrašą su teigiamu vertinimu dėl gyvų gyvūnų vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikšmingų nuostatų
laikymosi, Teisingumo Teismas nusprendė, kad tokia šio veterinarijos gydytojo padaryta išvada nėra šio
laikymosi nenuginčijamas įrodymas, todėl ta išvada neprivaloma galvijų eksporto grąžinamųjų išmokų
mokėjimo srityje kompetentingai institucijai, nes buvo objektyvių ir konkrečių įrodymų, patvirtinančių
priešingai (šiuo klausimu žr. 2008 m. kovo 13 d. Sprendimo Viamex Agrar Handel, C-96/06, EU:C:2008:158,
34, 35, 37 ir 41 punktus ir 2008 m. lapkričio 25 d. Sprendimo Heemskerk ir Schaap, C-455/06,
EU:C:2008:650, 25 ir 30 punktus) (47 punktas). Konstatuota, kad, jeigu išvežimo punkto oficialiai paskirto
veterinarijos gydytojo vertinimas gali būti ginčijamas, kai jis nusprendžia, kad gyvūnai buvo vežami pagal
nuostatas, kurių laikymosi reikalaujama tam, kad būtų gautos eksporto grąžinamosios išmokos, nėra
priežasties nuspręsti kitaip, kai jo vertinimas neigiamas (49 punktas).
Daryta išvada, kad, remiantis Reglamento Nr. 817/2010 nuostatomis, sprendimą dėl teisei gauti
eksporto grąžinamąsias išmokas keliamų reikalavimų, konkrečiai, Reglamento Nr. 1/2005 nuostatų
laikymosi, priima už šių išmokų mokėjimą atsakinga kompetentinga nacionalinė institucija, o išvežimo
punkto oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo pateikti duomenys, vykstant jų bendradarbiavimui pagal
Reglamentą Nr. 817/2010, žinoma, yra įrodymai, tačiau jie nuginčijami (50 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
1. 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir
atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB)
Nr. 1255/97 I priedo V skyriaus 1.4 punkto d papunktį reikia aiškinti taip, kad kelių transporto priemonėmis
vežant nurodytų veislių gyvūnus, konkrečiai – galvijus, išskyrus veršelius, pirma, tarp vežimo laikotarpių iš
esmės gali būti ilgesnis nei vienos valandos poilsio laikotarpis. Vis dėlto, jeigu ši trukmė ilgesnė nei valanda,
ji neturi būti tokia, kuri tam tikromis viso poilsio ir vežimo sąlygomis keltų riziką, kad vežami gyvūnai
susižalos ar patirs didelių kančių. Be to, visa kelionės laiko ir poilsio laikotarpių trukmė, kaip nustatyta šio
skyriaus 1.4 punkto d papunktyje, neturi viršyti 29 valandų, nebent pagal šio skyriaus 1.8 punktą
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pasinaudojama galimybe ją pratęsti dviem valandomis gyvūnų labui ir nepažeidžiant šio reglamento
22 straipsnio nuostatų, susijusių su nenumatytomis aplinkybėmis. Antra, per kiekvieną ilgiausią leidžiamą
14 valandų vežimo laikotarpį gali būti vienas ar keli sustojimo laikotarpiai. Šie sustojimo laikotarpiai turi būti
pridedami prie vežimo laikotarpių apskaičiuojant visą ilgiausio leidžiamo 14 valandų vežimo laikotarpio,
kurio dalis jie yra, trukmę.
2. 2010 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 817/2010, nustatantį išsamias taisykles,
laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl reikalavimų skiriant eksporto grąžinamąsias išmokas,
susijusias su gyvų galvijų gerove juos transportuojant, turi būti aiškinamas taip, kad galvijų eksporto
grąžinamųjų išmokų mokėjimo srityje kompetentinga institucija nėra saistoma dokumente, liudijančiame
apie atitinkamų gyvūnų išvežimą iš Europos Sąjungos muitų teritorijos, išvežimo punkto oficialiai paskirto
veterinarijos gydytojo įrašo, pagal kurį nesilaikyta Reglamento Nr. 1/2005 nuostatų vežant visus gyvūnus ar
dalį jų.
Prieiga internete
TRANSPORTAS
2016 m. liepos 7 d. prejudicinis sprendimas byloje C-447/15
Ivo Muladi prieš Krajský úřad Moravskoslezského kraj
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti
vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226,
2003, p. 4; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 7 t., p. 441, toliau – Direktyva 2003/59),
4 straipsnio7 išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Ivo Muladi ir Krajský úřad Moravskoslezského
kraje (Moravijos-Silezijos krašto apygardos tarnyba, Čekijos Respublika, toliau – apygardos tarnyba) ginčą
dėl vairuotojo profesinės kompetencijos pažymėjimo išdavimo (1–2 punktai).
Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: I. Muladi nuo 1984 m. yra C kategorijos vairuotojo
pažymėjimo turėtojas, o nuo 1989 m. – D kategorijos vairuotojo pažymėjimo turėtojas (20 punktas). Iki
2008 m. kovo 30 d. I. Muladi buvo sertifikuotas egzaminų instruktorius ir pagal ZZOZ turėjo teisę vesti
mokymus ir egzaminuoti (21 punktas). 2010 m. kovo 14 d. I. Muladi Magistrát města Ostravy (Ostravos
miesto savivaldybė) (Čekijos Respublika) pateikė prašymą išduoti vairuotojo profesinės kompetencijos
pažymėjimą; jame nurodė, kad 2008 m. kovo 9 ir 28 d. jis, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais, pats
save egzaminavo ir išlaikė egzaminą A, C, D kategorijų vairuotojo pažymėjimams gauti, ir, be to, nurodė, kad
dalyvavo 16 valandų trukmės mokymuose, kuriuos pats vedė (22 punktas). Jo prašymas buvo atmestas
(23 punktas). Padavus teismui skundą, teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo
Teismui prejudicinį klausimą.
Dėl valstybių narių teisės Direktyvos 2003/59 4 straipsnyje nurodytiems vairuotojams nustatyti
papildomas sąlygas, kad jie galėtų vairuoti tam tikras kelių transporto priemones kroviniams ir keleiviams
vežti
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausė, ar Direktyvos 2003/59
4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia tokį nacionalinės teisės aktą, kaip nagrinėjamas
pagrindinėje byloje, pagal kurį asmenys, kurie atleidžiami nuo šiame straipsnyje nustatytos pareigos įgyti
tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinę kvalifikaciją, privalo

7

Direktyvos 2003/59 4 straipsnyje „Įgytos teisės“ skelbiama:
„Šiems vairuotojams netaikomas reikalavimas įsigyti pradinę kvalifikaciją:
a) ne vėliau nei po dviejų metų nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinės teisės aktus galutinės datos išduotą Dl,
Dl + E, D ar D + E kategorijos pažymėjimą arba lygiaverčiu pripažintą pažymėjimą turintiems vairuotojams;
b) ne vėliau nei po trijų metų šios direktyvos perkėlimo į nacionalinės teisės aktus galutinės datos išduotą Cl, Cl + E, C
ar C + E kategorijos pažymėjimą arba lygiaverčiu pripažintą pažymėjimą turintiems vairuotojams.“
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pirma baigti privalomą 35 valandų trukmės pradinės kvalifikacijos kėlimo kursą, kad galėtų vykdyti minėtą
su transporto priemonės vairavimu susijusią veiklą (37 punktas).
Teismas pažymėjo, kad pagal Direktyvos 2003/59 8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktą,
siejamą su jos 14 konstatuojamąja dalimi, vairuotojams, kurie atleidžiami nuo šios direktyvos 4 straipsnyje
numatyto pradinio kvalifikacijos kėlimo kurso, tuo remiantis, einamuoju laikotarpiu leidžiama vykdyti su
transporto priemonės vairavimu susijusią veiklą, kol jie išklausys pirmą kvalifikacijos kėlimo kursą. Šį
laikotarpį apibrėžia valstybės narės pagal minėtos direktyvos 8 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, tačiau jis
negali būti nei trumpesnis kaip treji metai, nei ilgesnis kaip septyneri metai nuo šios direktyvos 14 straipsnio
2 dalies nustatytų datų, t. y. arba 2008 m. rugsėjo 10 d. – kalbant apie vairuotojus, turinčius D1, D1 + E, D ar
D + E kategorijos vairuotojo pažymėjimus arba tokius vairuotojo pažymėjimus, kurie pripažįstami
lygiaverčiais, arba 2009 m. rugsėjo 10 d. – kalbant apie vairuotojus, turinčius C1, C1 + E ar C, C + E
kategorijos vairuotojo pažymėjimus arba tokius vairuotojo pažymėjimus, kurie pripažįstami lygiaverčiais (38
punktas).
Iš Direktyvos 2003/59 I priedo „Minimalūs kvalifikacijos ir mokymo reikalavimai“, siejamo su šios
direktyvos 10 konstatuojamąja dalimi, nustatyta, kad ja siekiama minimaliai suderinti nacionalines
nuostatas, susijusias su tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų
pradine kvalifikacija ir kvalifikacijos kėlimu (39 punktas). Daryta išvada, kad iš valstybių narių neatimta teisė
Direktyvos 2003/59 4 straipsnyje nurodytiems vairuotojams nustatyti papildomas sąlygas, kad jie galėtų
vairuoti tam tikras kelių transporto priemones kroviniams ir keleiviams vežti (40 punktas). Konkrečiau
kalbant apie šios direktyvos 4 straipsnį, siejamą su jos 14 straipsnio 2 dalimi, pagal kurį, siekiant garantuoti
įgytas teises, tam tikrų kategorijų vairuotojų pažymėjimų turėtojai pereinamuoju laikotarpiu atleidžiami nuo
pareigos įgyti pradinę kvalifikaciją, laikyta, kad juo siekiama tik minimaliai suderinti nacionalinės teisės
aktus (41 punktas). Be to, pažymėta, jog būtų prieštaraujama Direktyvos 2003/59 sistemai, jei valstybės
narės, galėdamos nustatyti papildomų reikalavimų dėl pareigos įgyti pradinę kvalifikaciją, negalėtų
nustatytų papildomų sąlygų, susijusių su atleidimu nuo tos pačios pareigos (42 punktas).
Teisingumo Teismas nagrinėjo, ar sąlyga, kurios reikalaujama pagal pagrindinėje byloje nagrinėjamą
teisės aktą ir pagal kurią vairuotojo PKP išdavimo tikslais, be Direktyvoje 2003/59 numatyto reikalavimo
turėti iki 2008 m. rugsėjo 10 d. išduotą D1, D1 + E, D ir D + E kategorijų vairuotojo pažymėjimą arba tokį
vairuotojo pažymėjimą, kuris pripažįstamas lygiaverčiu, arba iki 2009 m. rugsėjo 10 d. išduotą C1, C1 + E, C
ir C + E kategorijų vairuotojo pažymėjimą arba tokį vairuotojo pažymėjimą, kuris pripažįstamas lygiaverčiu,
įpareigojama pirma baigti 35 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo kursą, yra pateisinama (45 punktas).
Pažymėta, jog neginčijama, kad minėta sąlyga siekiama užtikrinti vairuotojų vairavimo kokybę ir sustiprinti
eismo ir vairuotojų saugumą – šie tikslai nurodyti Direktyvos 2003/59 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse (46
punktas). Be to, toks papildomas reikalavimas negali būti laikomas viršijančiu tai, kas būtina norint pasiekti
šiuos tikslus (47 punktas). Šiuo klausimu pirmiausia pažymėta, kad šis reikalavimas taikomas tik asmenims,
kurie neturėjo vairuotojo profesinės kompetencijos pažymėjimo arba tokio vairuotojo pažymėjimo, kuris
pripažįstamas lygiaverčiu, taigi, kurie nesivertė arba nebesivertė vairuotojo profesija ir todėl jiems nebuvo
taikoma nacionaliniame teisės akte numatyta pareiga kasmet kelti profesinę kvalifikaciją (48 punktas).
Toliau dėl šio reikalavimo dalyko pažymėta, kad tokia nuostata, kaip nagrinėta pagrindinėje byloje,
nustatomas reikalavimas, kuris panašus į nustatytąjį Direktyvos 2003/59 8 straipsnio 2 dalies b punkte,
siejamame su šios direktyvos I priedo 4 skirsniu, pagal kurį vairuotojai, gavę savo profesinės kompetencijos
pažymėjimą pagal Direktyvos 2003/59 4 straipsnį, turi baigti pirmą 35 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo
kursą iš principo per penkerius metus nuo 2008 m. rugsėjo 10 d., kalbant apie D1, D1 + E, D ir D + E
kategorijų transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų arba tokių vairuotojo pažymėjimų, kurie
pripažįstami lygiaverčiais, turėtojus, ir nuo 2009 m. rugsėjo 10 d., kalbant apie C1, C1 + E arba C, C + E
kategorijų transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų arba tokių vairuotojo pažymėjimų, kurie
pripažįstami lygiaverčiais, turėtojus (49 punktas). Be to, negali būti laikoma, kad juo pažeidžiamos
vairuotojų įgytos teisės, nes, pirma, pagal Direktyvos 76/914, kuri buvo panaikinta ir pakeista
Direktyva 2003/59, 1 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali reikalauti, kad vairuotojai baigtų kur kas
išsamesnį, palyginti su numatytu pirmosios direktyvos priede, mokymo kursą, kad gautų profesinės
kompetencijos pažymėjimą, ir, antra, kaip pažymėjo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas, Čekijos teisėje iki Direktyvos 2003/59 perkėlimo buvo numatyta, kad turėti atitinkamą vairuotojo
pažymėjimą nepakanka, norint vairuoti transporto priemones, kurioms taikoma nagrinėjama direktyva, ir
kad, kaip matyti iš šio sprendimo 15 punkto, šių transporto priemonių vairuotojai privalėjo kasmet kelti
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savo kvalifikaciją lankydami mokymo kursus (50 punktas). Galiausiai konstatuota, jog toks papildomas
reikalavimas, kaip nustatytasis pagrindinėje byloje nagrinėtu teisės aktu, nepažeidžia Chartijos
15 straipsnio, įtvirtinančio profesinę laisvę (51 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) nusprendė:
2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių
transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo,
iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei
panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB, 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis nedraudžia tokio
nacionalinės teisės akto, kaip nagrinėjamasis pagrindinėje byloje, pagal kurį asmenys, kurie atleidžiami nuo
šiame straipsnyje nustatytos pareigos įgyti tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams
vežti vairuotojų pradinę kvalifikaciją, turi pirma baigti privalomą 35 valandų trukmės pradinės kvalifikacijos
kėlimo kursą, kad galėtų vykdyti minėtą su transporto priemonės vairavimu susijusią veiklą.
Prieiga internete
SOCIALINĖ POLITIKA
2016 m. liepos 20 d. prejudicinis sprendimas byloje C-341/15
Maschek prieš Magistratsdirektion der Stadt Wien
Pagrindinėje byloje ginčas, kurį nagrinėdamas nacionalinis teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą, kilo
nagrinėjant H. Maschek ir Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke (Vienos
miesto savivaldybės administracijos techninės tarnybos personalo skyrius, Austrija), jo darbdavio, ginčą dėl
piniginės kompensacijos už suinteresuotojo asmens nepanaudotas mokamas kasmetines atostogas iki
darbo santykių pabaigos (2 punktas). H. Maschek, gimęs 1949 m. sausio 17 d., nuo 1978 m. sausio 3 d. buvo
Vienos miesto pareigūnas. Laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. birželio 30 d., kai išėjo į
pensiją, jis nebuvo tarnyboje (dėl ligos) (8–10 punktai). H. Maschek darbdavys neprieštaravo dėl jo
nebuvimo tarnyboje laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d., nes su juo sudarė du
susitarimus dėl jo nebuvimo tarnyboje ir nebuvimo pasekmių (11 punktas). Vis dėlto H. Maschek tvirtino,
kad prieš pat 2012 m. birželio 30 d. jis susirgo, todėl, jo nuomone, jis turi teisę į piniginę kompensaciją už
nepanaudotas metines atostogas, dėl to jis pateikė darbdaviui prašymą, kurio darbdavys netenkino (16–
17 punktai). Ginčui persikėlus į Vienos administracinį teismą, pastarajam kilo abejonė dėl nacionalinio
reguliavimo, pagal kurį pareigūnui, „nepasinaudojusiam visomis savo teisėmis į metines atostogas“, teisė į
piniginę kompensaciją už nepanaudotas metines mokamas atostogas nesuteikiama, be kita ko, kai jis išeina
į pensiją (18–19 punktai).
Šiomis aplinkybėmis Verwaltungsgericht Wien (Vienos administracinis teismas) nusprendė sustabdyti
bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus (23 punktas).
Dėl teisės į piniginę kompensaciją už nepanaudotas metines mokamas atostogas, darbuotojui savo
iniciatyva nutraukus darbo santykius
Teisingumo Teismas, patikslindamas nacionalinio teismo pateiktą klausimą, nurodė, kad prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti, ar 2003 m. lapkričio 4 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (toliau – ir
Direktyva 2003/88) 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiami nacionalinės teisės aktai,
kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuose numatyta, kad teisė į kompensaciją už nepanaudotas
mokamas metines atostogas nesuteikiama darbuotojui, kurio darbo santykiai nutrūksta, kai jis savo paties
prašymu išeina į pensiją, ir kuris iki darbo santykių pabaigos negalėjo pasinaudoti teisėmis į mokamas
atostogas. Jei atsakymas būtų teigiamas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar
nacionalinės teisės nuostatose, atsižvelgiant į Direktyvos 2003/88 7 straipsnį, darbuotojui, iš kurio pagal šias
nuostatas pažeidžiant šį straipsnį buvo atimta teisė į kompensaciją už nepanaudotas metines mokamas
atostogas, turi būti numatytos palankesnės šios teisės įgyvendinimo sąlygos, nei numatytos
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Direktyvoje 2003/88, be kita ko, kiek tai susiję su šiems darbuotojams mokėtinos kompensacijos dydžiu
(24 punktas).
Teismas priminė, kad, kaip matyti iš paties Direktyvos 2003/88 7 straipsnio 1 dalies teksto, nuo kurio
direktyvoje neleidžiama nukrypti, kiekvienas darbuotojas turi teisę į bent keturių savaičių mokamas
kasmetines atostogas. Taigi teisė į mokamas kasmetines atostogas, kuri pagal nusistovėjusią Teisingumo
Teismo praktiką turi būti laikoma ypatingos svarbos Sąjungos socialinės teisės principu, suteikiama
kiekvienam darbuotojui, neatsižvelgiant į jo sveikatos būklę (2009 m. sausio 20 d. Sprendimo Schultz-Hoff
ir kt., C-350/06 ir C-520/06, EU:C:2009:18, 54 punktas ir 2012 m. gegužės 3 d. Sprendimo Neidel, C-337/10,
EU:C:2012:263, 28 punktas) (25 punktas). Nutrūkus darbo santykiams ir dėl to faktiškai nebegalint
pasinaudoti mokamomis kasmetinėmis atostogomis, Direktyvos 2003/88 7 straipsnio 2 dalyje numatyta,
kad darbuotojas turi teisę į kompensaciją tam, kad būtų išvengta situacijos, kai jis negali pasinaudoti šia
teise bent pinigine forma (žr. 2009 m. sausio 20 d. Sprendimo Schultz-Hoff ir kt., C-350/06 ir C-520/06,
EU:C:2009:18, 56 punktą; 2012 m. gegužės 3 d. Sprendimo Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, 29 punktą ir
2014 m. birželio 12 d. Sprendimo Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, 17 punktą) (26 punktas).
Padaryta išvada, kad pagal Direktyvos 2003/88 7 straipsnio 2 dalį darbuotojas, kuris negalėjo
pasinaudoti visomis teisėmis į mokamas metines atostogas iki darbo santykių pabaigos, turi teisę į piniginę
kompensaciją už nepanaudotas metines mokamas atostogas. Šiuo klausimu nereikšminga, kokiu pagrindu
nutrūko jo darbo santykiai (28 punktas). Todėl aplinkybė, kad darbuotojas savo iniciatyva nutraukia darbo
santykius, neturi reikšmės jo teisei prireikus gauti pinginę kompensaciją už teises į mokamas metines
atostogas, kuriomis jis negalėjo pasinaudoti iki šių darbo santykių pabaigos (29 punktas).
Dėl į pensiją išeinančio darbuotojo teisės į piniginę kompensaciją už nepanaudotas mokamas
metines atostogas, kuriomis jis negalėjo pasinaudoti, nes nevykdė savo pareigų dėl ligos
Toliau Teisingumo Teismas priminė, kad Direktyvos 2003/88 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad
pagal ją draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos ar praktika, pagal kurias numatyta, kad nutrūkus darbo
santykiams darbuotojas, kuriam per visą referencinį ir (arba) perkėlimo laikotarpį ar jo dalį buvo suteiktos
laikinojo nedarbingumo atostogos, dėl ko jis negalėjo pasinaudoti teise į mokamas kasmetines atostogas,
nenumatyta teisės į kompensaciją už nepanaudotas mokamas kasmetines atostogas (2009 m. sausio 20 d.
Sprendimo Schultz-Hoff ir kt., C-350/06 ir C-520/06, EU:C:2009:18, 62 punktas ir 2012 m. gegužės 3 d.
Sprendimo Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, 30 punktas) (31 punktas). Todėl Direktyvos 2003/88
7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad į pensiją išeinantis darbuotojas turi teisę į piniginę kompensaciją
už nepanaudotas mokamas kasmetines atostogas, kuriomis jis negalėjo pasinaudoti, nes nėjo savo pareigų
dėl ligos (šiuo klausimu žr. 2012 m. gegužės 3 d. Sprendimo Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, 32 punktą)
(32 punktas). Dėl to Teismas padarė išvadą, kad, kalbant apie laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 15 d. iki
gruodžio 31 d., per kurį nustatyta, kad H. Maschek buvo laikinojo nedarbingumo atostogose, todėl negalėjo
pasinaudoti teisėmis į mokamas metines atostogas, kurios jam priklausė, pagal Direktyvos 2003/88
7 straipsnio 2 dalį jis turi teisę į piniginę kompensaciją už nepanaudotas metines atostogas (33 punktas).
Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką
Direktyvos 2003/88 7 straipsnyje įtvirtinta teisė į metines atostogas turi dvejopą tikslą, t. y., pirma, suteikti
galimybę darbuotojui pailsėti nuo darbo sutartyje numatytų užduočių atlikimo ir, antra, turėti laiko
atsipalaiduoti ir laisvalaikiui (2009 m. sausio 20 d. Sprendimo Schultz-Hoff ir kt., C-350/06 ir C-520/06,
EU:C:2009:18, 25 punktas ir 2011 m. lapkričio 22 d. Sprendimo KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, 31 punktas)
(34 punktas).
Dėl valstybių narių teisės numatyti ilgesnes nei keturių savaičių metines mokamas atostogas
Teismas pažymėjo, kad Direktyva 2003/88 siekiama nustatyti būtiniausius saugos ir sveikatos
reikalavimus dėl darbo laiko organizavimo, kurių valstybės narės privalo laikytis, o pagal šios direktyvos
15 straipsnį
jos
turi
teisę
priimti
darbuotojams
palankesnes
nuostatas.
Pavyzdžiui,
Direktyvoje 2003/88 nedraudžiamos vidaus nuostatos, pagal kurias numatytos ilgesnės nei šios direktyvos
7 straipsnyje numatytos keturių savaičių metinės mokamos atostogos, suteikiamos nacionalinėje teisėje
nustatytomis įgijimo sąlygomis (be kita ko, žr. 2012 m. sausio 24 d. Sprendimo Dominguez, C-282/10,
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EU:C:2012:33, 47 punktą ir 2012 m. gegužės 3 d. Sprendimo Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, 34–
35 punktus) (38 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nusprendė:
2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko
organizavimo aspektų 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad:
– pagal ją draudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuose
numatyta, kad teisė į kompensaciją už nepanaudotas mokamas metines atostogas nesuteikiama
darbuotojui, kurio darbo santykiai nutrūksta, kai jis savo paties prašymu išeina į pensiją, ir kuris iki darbo
santykių pabaigos negalėjo pasinaudoti teisėmis į mokamas atostogas;
– į pensiją išeinantis darbuotojas turi teisę į piniginę kompensaciją už nepanaudotas mokamas
metines atostogas, kuriomis jis negalėjo pasinaudoti, nes nevykdė savo pareigų dėl ligos.
– darbuotojas, kurio darbo santykiai pasibaigė ir kuris pagal susitarimą, sudarytą su darbdaviu, tam
tikrą laikotarpį iki išėjimo į pensiją buvo įsipareigojęs neatvykti į darbo vietą, nors jam buvo mokamas
atlyginimas, neturi teisės į piniginę kompensaciją už teises į mokamas metines atostogas, kuriomis jis šiuo
laikotarpiu negalėjo pasinaudoti, išskyrus jeigu šiomis teisėmis jis negalėjo pasinaudoti dėl ligos;
– pirma, valstybės narės turi nuspręsti, ar suteikti darbuotojams pagal Direktyvos 2003/88 7 straipsnį
numatytas minimalias keturių savaičių mokamas metines atostogas papildančias mokamas metines
atostogas. Tokiu atveju valstybės narės gali numatyti suteikti darbuotojui, kuris dėl ligos iki jo darbo
santykių pabaigos negalėjo pasinaudoti papildomomis mokamomis metinėmis atostogomis, teisę į piniginę
kompensaciją už šį papildomą laikotarpį. Antra, valstybės narės turi nustatyti tokio suteikimo sąlygas.
Prieiga internete
APMOKESTINIMAS
2016 m. liepos 28 d. prejudicinis sprendimas baudžiamojoje byloje C-332/15
prieš Giuseppe Astone
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM direktyva) nuostatų aiškinimo.
Šis prašymas pateiktas baudžiamojoje byloje prieš Giuseppe Astone, kaip bendrovės La Società Del Ferro Srl
(toliau – Del Ferro) teisinį atstovą, dėl nepateiktos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijos už 2010
mokestinius metus (1 ir 2 punktai).
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad per 2013 m. liepos 4 d. pradėtą mokestinį patikrinimą Italijos
mokesčių ir finansų policija nustatė, kad už 2010–2013 mokestinius metus G. Astone, kaip Del Ferro
atstovas, negalėjo pateikti nei apskaitos įrašų, nei PVM registro įrašų. Per šį patikrinimą taip pat nustatyta,
kad 2010 mokestiniais metais ši bendrovė išrašė sąskaitų faktūrų už PVM apmokestinamą 320 205 eurų
sumą, bet, nepateikusi su ja susijusios PVM deklaracijos, išvengė 64 041 eurų PVM mokėjimo, o vėlesniais
mokestiniais metais ji irgi nepateikė PVM deklaracijos. Per šį patikrinimą taip pat paaiškėjo, kad Del Ferro
neįvykdė pareigos įregistruoti išrašytas sąskaitas faktūras. Dėl nepateiktos PVM deklaracijos už 2010
mokestinius metus G. Astone, kaip Del Ferro teisinio atstovo, atžvilgiu Italijos teismo baudžiamųjų bylų
kolegija pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą dėl atsakomybės. Per šį procesą G. Astone pateikė trečiųjų
įmonių Del Ferro per 2010 mokestinius metus išrašytas sąskaitas faktūras, kurios buvo apmokėtos įskaitant
PVM, bet nebuvo įregistruotos šios bendrovės apskaitoje. Remiantis šiomis sąskaitomis faktūromis,
atskaitytino PVM suma sudarė 30 590 eurų. G. Astone tvirtina, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką,
susijusią su teise į apmokestinamojo asmens sumokėto pirkimo PVM atskaitą, reikėjo atsižvelgti į šias
sąskaitas faktūras. Atsižvelgiant į šią atskaitytiną PVM sumą ir į ankstesnį įmonės mokesčių kreditą,
nesumokėto mokesčio suma neviršijo 30 000 eurų ribos, nustatytos baudžiamajame įstatyme, todėl
nebeegzistavo pagal šią nuostatą baustinas pažeidimas (16–21 punktai).
Atitinkamai baudžiamąją bylą nagrinėjęs teismas nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu
priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar PVM direktyvos 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 ir
273 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kaip
nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, kurie leidžia mokesčių administratoriui apmokestinamajam asmeniui
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nesuteikti teisės į PVM atskaitą, jeigu jis nustato, kad šis asmuo neįvykdė daugumos formalių pareigų,
kurias turi įvykdyti, kad galėtų pasinaudoti ta teise (42 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad pagal pagrindinį PVM neutralumo principą
reikalaujama, kad būtų suteikta teisė į pirkimo PVM atskaitą, jeigu esminiai reikalavimai įvykdyti, net jei
apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai kurių formalių reikalavimų (45 punktas). Kartu Europos Sąjungos
teisminė institucija taip pat pažymėjo, kad gali būti kitaip, jei dėl formalių reikalavimų pažeidimo negalima
pateikti tikslių įrodymų, kad įvykdyti esminiai reikalavimai (46 punktas).
Vis dėlto Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad kova su galimu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir
piktnaudžiavimu yra PVM direktyvos pripažintas ir skatinamas tikslas, o sukčiaudami arba piktnaudžiaudami
asmenys negali remtis Sąjungos teisės normomis. Todėl nacionaliniai teismai ir institucijos turi atsisakyti
suteikti teisę į atskaitą, jei atsižvelgiant į objektyvius įrodymus nustatyta, kad šia teise remiamasi
sukčiaujant ar piktnaudžiaujant (50 punktas).
Dėl PVM deklaracijų neteikimo, apskaitos nevedimo ir kitų formaliųjų reikalavimų nepaisymo
pripažinimo sukčiavimu, paneigiančiu asmens teisę į PVM atskaitą
Šiuo aspektu Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad, kadangi atsisakymas suteikti teisę į
atskaitą yra pagrindinio principo, kurį sudaro ši teisė, taikymo išimtis, kompetentingos mokesčių institucijos
turi pakankamai pagrįsti, kad yra objektyvių sukčiavimo ar piktnaudžiavimo įrodymų. Be to, nacionaliniai
teismai turi patikrinti, ar atitinkamos mokesčių institucijos nustatė tokių objektyvių įrodymų egzistavimą
(52 punktas).
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad kaltinamasis už 2010 mokestinius metus ne tik neįvykdė pareigos
pateikti PVM deklaraciją administratoriui ir sumokėti mokestį, privalomą mokėti bendrovės, kurios teisinis
atstovas jis yra, bet ir nepateikė šios bendrovės nei apskaitos, nei PVM registro įrašų, be to, neįvykdė
pareigos eilės tvarka registruoti bendrovės išrašytas ar apmokėtas sąskaitas faktūras, kaip numatyta Italijos
teisėje. Tačiau net manant, kad šis kaltinamojo pagrindinėje byloje – Del Ferro teisinio atstovo – formalių
pareigų, nustatytų PVM taikymo ir mokesčių administratoriaus atliekamos kontrolės tikslais, nevykdymas
nekliudo pateikti aiškaus įrodymo, kad esminiai reikalavimai, suteikiantys teisę į PVM atskaitą, yra įvykdyti,
reikia konstatuoti, kad tokios aplinkybės gali rodyti paprasčiausio sukčiavimo mokesčių srityje egzistavimą,
kai apmokestinamasis asmuo tyčia nevykdo savo formalių pareigų, siekdamas išvengti mokesčio mokėjimo
(55 punktas). Konkrečiai kalbant, nepateikimas PVM deklaracijos, kaip ir nevedimas apskaitos, kurios leistų
taikyti PVM ir mokesčių administratoriui atlikti jo kontrolę, taip pat išrašytų ir apmokėtų sąskaitų faktūrų
neregistravimas gali kliudyti teisingai surinkti mokestį ir taip pakenkti sklandžiam bendrosios PVM sistemos
veikimui. Todėl Sąjungos teisė nedraudžia valstybėms narėms tokio pareigų nevykdymo laikyti sukčiavimu
mokesčių srityje ir tokiu atveju atsisakyti suteikti teisę į atskaitą (56 punktas). Šiuo klausimu Teisingumo
Teismas atskirai atkreipė dėmesį, kad iš pagrindinės bylos taip pat buvo matyti, jog analogiškos pareigos
buvo nevykdomos kelis mokestinius metus iš eilės (57 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (septintoji kolegija) nusprendė:
PVM Direktyvos 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 ir 273 straipsnius reikia aiškinti taip, kad
pagal juos nedraudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, kurie leidžia
mokesčių administratoriui apmokestinamajam asmeniui nesuteikti teisės į pridėtinės vertės mokesčio
atskaitą, jei nustatyta, kad jis sukčiaudamas, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas, neįvykdė daugumos formalių pareigų, kurias turi įvykdyti, kad galėtų pasinaudoti šia teise.
<...>
Prieiga internete
2016 m. liepos 28 d. prejudicinis sprendimas byloje C-543/14
Ordre des barreaux francophones et germanophone ir kt. prieš Conseil des ministres
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos aiškinimo ir galiojimo. Šis prašymas pateiktas
nagrinėjant grupės fizinių ir juridinių asmenų ginčą su Belgijos Ministrų Taryba dėl prašymo panaikinti
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2013 m. liepos 30 d. įstatymo nuostatas, kuriomis buvo panaikintas advokatų paslaugų, suteiktų vykdant
įprastą veiklą, neapmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) (1 ir 2 punktai).
Pagrindinėje byloje Cour constitutionnelle (Belgija) nagrinėjo keletą ieškinių dėl minėtų 2013 m.
liepos 30 d. įstatymo nuostatų, kuriomis nuo 2014 m. sausio 1 d. panaikinamas advokatų paslaugų
neapmokestinimas PVM, kurį Belgijos Karalystė taikė pagal PVM direktyvos 371 straipsnio pereinamojo
laikotarpio nuostatą, panaikinimo. Standartinis PVM tarifas, taikomas advokatų paslaugoms, Belgijoje yra
lygus 21 proc. (18–19 punktai).
Bylos nagrinėjimo metu nacionalinis teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu pirmiausia
išnagrinėti PVM direktyvos 1 straipsnio 2 dalies ir 2 straipsnio 1 dalies c punkto galiojimą, atsižvelgiant į
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 47 straipsnyje įtvirtintą teisę į veiksmingą
teisinę gynybą ir procesinio lygiateisiškumo principą, tiek, kiek pagal šias nuostatas advokatų paslaugos,
teikiamos asmenims, negaunantiems teisinės pagalbos pagal nacionalinę teisinės pagalbos sistemą,
apmokestinamos PVM (23 punktas).
Anot nacionalinio teismo, aplinkybė, kad asmenys turi iš esmės padengti išlaidas advokatams su PVM,
kelia klausimų dėl tokios mokestinės naštos suderinamumo su Chartijos 47 straipsnyje įtvirtinta teise į
veiksmingą teisinę gynybą. Be to, šiam teismui kilo abejonių dėl šios mokestinės naštos suderinamumo su
procesinio lygiateisiškumo principu, nes vien asmenys, kurie turi apmokestinamojo asmens statusą, turi
teisę atskaityti pirkimo PVM už advokatų paslaugas pagal PVM direktyvos 168 straipsnio a punktą, ir taip šių
paslaugų apmokestinimas PVM sukelia skirtingų padarinių, atsižvelgiant į tai, ar asmuo turi
apmokestinamojo asmens statusą, ar jo neturi (26 punktas).
Dėl asmens pareigos mokėti PVM už advokato teikiamas atstovavimo paslaugas ir teisės į
veiksmingą šio asmens teisinę gynybą
Chartijos 47 straipsnyje įtvirtinta teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir pagal šio straipsnio antrą
pastraipą ši teisė apima, be kita ko, kiekvieno asmens galimybę gauti teisinių konsultacijų, būti ginamam ir
atstovaujamam advokato. Šio straipsnio trečioje pastraipoje užtikrinama teisė į veiksmingą teisinę gynybą
suteikiant teisinę pagalbą asmenims, neturintiems pakankamų išteklių (27 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad iš pagrindinės bylos medžiagos matyti, jog pagal
taikytinas nacionalinės teisės nuostatas daroma prielaida, kad teisės į teisinę pagalbą neturintys asmenys
atstovaujami advokato, turi pakankamai išteklių kreiptis į teismą. Kalbant apie šiuos asmenis, Chartijos
47 straipsnyje įtvirtinta teisė į veiksmingą teisinę gynybą iš esmės neužtikrina teisės į tai, kad advokatų
paslaugos būtų neapmokestinamos PVM (28 punktas).
Nors kreipimasis į teismą ir teisinės gynybos veiksmingumas priklauso nuo daugelio įvairių veiksnių,
vis dėlto bylinėjimosi išlaidos, tarp kurių yra PVM už advokatų paslaugas, taip pat gali turėti įtakos asmens
sprendimui ginti savo teises teisme atstovaujamam advokato (30 punktas). Vis dėlto, tokių išlaidų
apmokestinimas gali būti ginčijamas remiantis Chartijos 47 straipsnyje įtvirtinta teise į veiksmingą teisinę
gynybą tik jeigu šios išlaidos yra nepakeliamos arba jeigu dėl jo naudojimasis Sąjungos teisės sistemoje
įtvirtintomis teisėmis taptų praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (31 punktas).
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad ginčo atveju aptariamų paslaugų
apmokestinimas 21 proc. tarifo PVM nereiškia, kad ta pačia proporcija padidės išlaidos advokatams, nes jie,
kaip apmokestinamieji asmenys, turi teisę atskaityti PVM už prekes arba paslaugas, įsigytas šioms
paslaugoms teikti, pagal PVM direktyvos 168 straipsnio a punktą. Taigi, kadangi pasinaudoję teise į atskaitą
jie gali susimažinti išlaidas, yra neaišku, kokiu lygiu advokatai turės ekonomine prasme įtraukti PVM naštą į
savo honorarus (33 punktas). Šių honorarų padidėjimo mastas yra juo labiau neaiškus, nes Belgijoje taikoma
laisvai derybų būdu nustatomų honorarų tvarka. Dėl tokios tvarkos, pagrįstos konkurencija tarp advokatų,
jie turi atsižvelgti į savo klientų ekonominę padėtį. Be to, pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus advokatų
honorarai negali viršyti teisingų ir nuosaikių ribų (34 punktas). Todėl Teisingumo Teismas pripažino, kad
negalima nustatyti jokios griežtos ar mechaninės priklausomybės tarp advokatų paslaugų apmokestinimo
PVM ir šių paslaugų kainų padidėjimo (35 punktas). Bet kokiu atveju, kadangi pagrindinėje byloje nagrinėta
PVM suma dar nebuvo didžiausia bylinėjimosi išlaidų dalis, negalima buvo manyti, kad advokatų paslaugų
apmokestinimas PVM pats savaime yra neįveikiama kliūtis kreiptis į teismą arba kad dėl jo naudojimasis
Sąjungos teisės sistemoje įtvirtintomis teisėmis taptų praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas.
Šiomis sąlygomis dėl to, kad dėl šio apmokestinimo gali padidėti išlaidų, šio apmokestinimo negalima ginčyti
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atsižvelgiant į teisę į veiksmingą teisinę gynybą, įtvirtintą Chartijos 47 straipsnyje (36 punktas). Jeigu
konkretaus atvejo aplinkybėmis vien dėl paties advokatų paslaugų apmokestinimo PVM būtų sukurta
neįveikiama kliūtis kreiptis į teismą arba dėl jo naudojimasis Sąjungos teisės sistemoje įtvirtintomis teisėmis
taptų praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas, tuomet reikia į tai atsižvelgti tinkamai suteikiant
teisę į teisinę pagalbą pagal Chartijos 47 straipsnio trečią pastraipą (37 punktas).
Dėl procesinio lygiateisiškumo principo, kai advokatų paslaugomis besinaudojantys
apmokestinamieji asmenys turi teisę atskaityti pirkimo PVM, o neapmokestinamieji – ne
Ieškovai pagrindinėje byloje ginčijo PVM direktyvos 1 straipsnio 2 dalies ir 2 straipsnio 1 dalies c
punkto galiojimą atsižvelgiant į procesinio lygiateisiškumo principą, nes advokatų paslaugų apmokestinimas
21 proc. tarifo PVM sukuria nepalankias sąlygas neapmokestinamiesiems asmenims, palyginti su
asmenimis, turinčiais apmokestinamųjų asmenų statusą. Nepalankių sąlygų atsiranda dėl to, kad pastarieji,
skirtingai nei pirmieji, turi teisę į atskaitą ir nepatiria finansinės naštos, atsirandančios dėl PVM taikymo (39
punktas).
Vertindamas šiuos svarstymus Teisingumo Teismas pažymėjo, kad iš tiesų procesinio lygiateisiškumo
principas, kuris, be kita ko, neatsiejamas nuo pačios teisingo bylos nagrinėjimo sąvokos ir kuriuo siekiama
užtikrinti proceso šalių pusiausvyrą, apima pareigą kiekvienai šaliai suteikti protingą galimybę išdėstyti savo
poziciją, įskaitant įrodymus, tokiomis aplinkybėmis, dėl kurių ji neatsidurtų aiškiai nepalankesnėje padėtyje
nei jos priešininkas (40 punktas). Šiuo principu siekiama procesinės teismo proceso šalių pusiausvyros
užtikrinant šių šalių teisių ir pareigų lygybę tiek, kiek tai susiję su taisyklėmis, reguliuojančiomis įrodymų
pateikimą ir rungimosi principu pagrįstus teisminius ginčus (41 punktas). Vis dėlto procesinio
lygiateisiškumo principas nereiškia pareigos sulyginti šalis pagal finansines išlaidas, kurias jos patiria per
teismo procesą (42 punktas).
Vienos ginčo šalies galimybės sumokėti didesnį honorarą advokatui, nei jo priešininko sumokėtas
honoraras, nebūtinai reiškia geresnį teisinį atstovavimą. Iš tiesų pagal laisvai derybų būdu nustatomų
honorarų tvarką, kaip antai taikomą Belgijoje, advokatai gali turėti atsižvelgti į savo klientų ekonominę
padėtį ir prašyti iš savo klientų, neapmokestinamųjų asmenų, mažesnių honorarų, įskaitant PVM, nei
honorarų, kurių jie prašo iš savo klientų, apmokestinamųjų asmenų (45 punktas). Todėl Teisingumo Teismas
konstatavo, kad procesinio lygiateisiškumo principo suteikiamos garantijos netaikomos advokatų paslaugų
apmokestinimui 21 proc. tarifo PVM (46 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
PVM direktyvos 1 straipsnio 2 dalies ir 2 straipsnio 1 dalies c punkto galiojimo nagrinėjimas,
atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje įtvirtintą teisę į veiksmingą
teisinę gynybą ir procesinio lygiateisiškumo principą, neatskleidė nieko, kas darytų įtaką jų galiojimui, tiek,
kiek pagal šias nuostatas advokatų paslaugos, teikiamos asmenims, negaunantiems teisinės pagalbos pagal
nacionalinę teisinės pagalbos sistemą, apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu.
<...>
Prieiga internete
KONKURENCIJA
2016 m. liepos 21 d. sprendimas byloje C-542/14
SIA „VM Remonts“, SIA „Ausma grupa“ prieš Konkurences padome ir Konkurences padome prieš
SIA „Pārtikas kompānija“
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 101 straipsnio 1 dalies išaiškinimo
(1 punktas).
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant, pirma, SIA „VM Remonts“, anksčiau – SIA „DIV un Ko“, ir SIA
„Ausma grupa“ ginčą su Konkurences padome (Konkurencijos tarybos, Latvija) ir Konkurences padome ginčą
su SIA „Pārtikas kompānija“ dėl tariamo veiksmų derinimo dalyvaujant Jūrmalos miesto (Latvija)
organizuotame konkurse (2 punktas).
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Pagrindinėje byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės, kurioms esant Augstākā tiesa (Aukščiausiasis
Teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą.
Jūrmalos miesto savivaldybės taryba paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus dėl maisto produktų tiekimo
švietimo įstaigoms. DIV un Ko, Ausma grupa ir Pārtikas kompānija pateikė pasiūlymus pagal šį kvietimą.
Siekdama teisinės pagalbos rengiant ir teikiant savo pasiūlymą Pārtikas kompānija kreipėsi į SIA
„Juridiskā sabiedrība „B&Š partneri“. Pastaroji bendrovė savo ruožtu pasamdė subrangovą SIA „MMD
lietas“, kuris iš Pārtikas kompānija gavo pasiūlymo projektą. Iš sprendimo, kuriuo teikiamas prašymas
priimti prejudicinį sprendimą, matyti, kad šį projektą Pārtikas kompānija parengė savarankiškai,
nesuderinusi kainų su DIV un Ko ar Ausma grupa. Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą
taip pat matyti, kad MMD lietas buvo lygiagrečiai pasamdyta parengti atitinkamai DIV un Ko ir Ausma grupa
pasiūlymus, bet Pārtikas kompānija apie tai nebuvo informuota.
Šiomis aplinkybėmis MMD lietas darbuotojas pasinaudojo Pārtikas kompānija pasiūlymu kaip
pagrindu, kad parengtų kitų dviejų konkurso dalyvių pasiūlymus. Šis darbuotojas, be kita ko, parengė šiuos
du pasiūlymus remdamasis Pārtikas kompānija pasiūlyme nurodytomis kainomis, todėl Ausma grupa
pasiūlymo kainos buvo mažesnės maždaug 5 % nei Pārtikas kompānija pasiūlymo kainos, o DIV un Ko
pasiūlymo kainos – 5 % mažesnės nei Ausma grupa pasiūlymo.
2011 m. spalio 21 d. sprendimu Konkurencijos taryba nutarė, kad trys bendrovės konkurso dalyvės
pažeidė Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nes parengė savo pasiūlymus kartu,
siekdamos imituoti realią tarpusavio konkurenciją. Konkurencijos taryba manė, kad dėl šių suderintų
veiksmų buvo iškreipta konkurencija, todėl minėtoms įmonėms skyrė baudą. DIV un Ko, Ausma grupa ir
Pārtikas kompānija pateikė ieškinį dėl šio sprendimo panaikinimo. 2013 m. liepos 3 d. sprendimu
Administratīvā apgabaltiesa (Administracinis apygardos teismas, Latvija) panaikino ginčijamą sprendimą,
kiek juo konstatuotas Pārtikas kompānija pažeidimas, tačiau dėl dviejų kitų bendrovių šį sprendimą
patvirtino (4–9 punktai). DIV un Ko ir Ausma grupa apskundė Administratīvā apgabaltiesa (Apygardos
administracinis teismas, Latvija) sprendimą kasacine tvarka Augstākā tiesa (Aukščiausiasis Teismas), kiek
tuo sprendimu atmestas šių bendrovių ieškinys. Konkurencijos taryba savo ruožtu pateikė kasacinį skundą
dėl sprendimo dalies, kuria patenkintas Pārtikas kompānija ieškinys (11 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teiraujasi, ar tokiu atveju, kaip nagrinėjamas
pagrindinėje byloje, tokiai įmonei, kaip Pārtikas kompānija, gali būti inkriminuota tai, kad ji dalyvavo
atliekant suderintus veiksmus, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį, kuriuos nulėmė jam
savarankiškai paslaugas teikiančio paslaugų teikėjo, kaip ir MMD lietas, elgesys (13 punktas).
Dėl įmonės atsakomybės už suderintus veiksmus, kuriuos nulėmė jai paslaugas teikiančio
savarankiško paslaugų teikėjo elgesys
Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad prejudicinis klausimas susijęs ne su įrodymų vertinimo
ir reikalaujamo įrodinėjimo standarto normomis, kurios, jeigu nėra šią sritį reglamentuojančių Sąjungos
taisyklių, iš esmės priklauso valstybių narių procesinei autonomijai, bet su pažeidimo sudedamosiomis
dalimis, kurių reikia, kad įmonė būtų laikoma atsakinga už dalyvavimą atliekant suderintus veiksmus
(21 punktas).
Teisingumo Teismas paminėjo bylas (1983 m. birželio 7 d. Sprendimą Musique Diffusion française
ir kt. / Komisija (100/80–103/80, EU:C:1983:158) ir 2013 m. vasario 7 d. Sprendimą Slovenská sporiteľňa
(C-68/12, EU:C:2013:71), kuriose įmonės buvo kaltinamos remiantis jų darbuotojų elgesiu. Darbuotojas
vykdė savo užduotis įmonės, kurioje jis dirba, naudai arba jos vadovaujamas, ir, vadinasi, turi būti laikomas
šios įmonės ekonominio vieneto dalimi (žr. 1999 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo Becu ir kt., C-22/98,
EU:C:1999:419, 26 punktą). Todėl siekiant konstatuoti Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimą, galimas
darbuotojo antikonkurencinis elgesys priskirtinas įmonei, kurios dalis jis yra, ir ji iš principo laikoma už jį
atsakinga (23–24 punktai). Tačiau, kaip nurodė Teisingumo Teismas, jei paslaugų teikėjas atitinkamoje
rinkoje teikia paslaugas už atlygį savarankiškai, taikant taisykles, kuriomis siekiama skirti sankcijas už
antikonkurencinius veiksmus, laikytina, jog jis yra atskira įmonė nuo tų, kurioms jis teikia savo paslaugas, ir
toks paslaugų teikėjo elgesys negali iš karto būti priskiriamas vienai iš šių įmonių (25 punktas). Taigi šios
įmonės ir jos darbuotojų ryšys iš principo nėra prilyginamas ryšiui, kuris yra nusistovėjęs tarp šios įmonės ir
paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų, todėl 1983 m. birželio 7 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
sprendimo Musique Diffusion française ir kt. / Komisija (100/80–103/80, EU:C:1983:158) 97 punkte ir
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2013 m. vasario 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Slovenská sporiteľňa (C-68/12, EU:C:2013:71) 25 punkte
pateiktais svarstymais negali būti vadovaujamasi šiuo atveju (26 punktas).
Negalima atmesti, kad esant tam tikroms aplinkybėms, paslaugų teikėjas, kuris prisistato kaip
savarankiškas asmuo, iš tikrųjų veikia vadovaujamas ir kontroliuojamas jo paslaugas užsakiusios įmonės.
Taip būtų, pavyzdžiui, tuomet, kai jis turėtų mažai autonomiškumo ir lankstumo arba visiškai to neturėtų,
kiek tai susiję su sutartos veiklos vykdymu, o jo tariamas autonomiškumas slėptų darbo santykį (žr.
2014 m. gruodžio 4 d. Sprendimo FNV Kunsten Informatie en Media, C-413/13, EU:C:2014:2411, 35 ir
36 punktus). Be to, kad yra toks vadovavimas arba tokia kontrolė, galima spręsti iš tarp nagrinėjamo
paslaugų teikėjo ir paslaugas užsakiusios įmonės egzistuojančių specifinių organizacinių, ekonominių ir
teisinių ryšių, pavyzdžiui, tų, kurie egzistuoja tarp patronuojančiųjų ir dukterinių bendrovių (žr.
2015 m. birželio 24 d. Sprendimo Fresh Del Monte Produce / Komisijos ir Komisijos / Fresh Del Monte
Produce, C-293/13 P ir C-294/13 P, EU:C:2015:416, 75 ir 76 punktus ir juose nurodytą teismo praktiką).
Tokiomis aplinkybėmis paslaugas užsakiusi įmonė gali būti laikoma atsakinga už galimą paslaugų teikėjo
elgesį (27 punktas).
Darant prielaidą, kad atitinkamas paslaugų teikėjas iš tiesų yra nepriklausomas, tokiomis
aplinkybėmis, kaip susiklosčiusios pagrindinėje byloje, suderinti veiksmai, kuriuos atliekant dalyvauja
paslaugų teikėjas, gali būti inkriminuojami šias paslaugas užsakiusiai įmonei tik esant tam tikroms sąlygoms
(28 punktas). Šiuo klausimu priminta, kad Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog įmonė gali būti laikoma
atsakinga už susitarimus ir dalyvavimą atliekant suderintus veiksmus, kurių tikslas yra antikonkurencinis, kai
ji ketino savo elgesiu prisidėti prie visų dalyvių siektų bendrų tikslų ir žinojo apie tikrąjį kitų įmonių siekiant
tų pačių tikslų planuotą ar praktiškai įgyvendintą elgesį arba galėjo pagrįstai jį numatyti ir buvo pasirengusi
prisiimti su tuo susijusią riziką (žr. 1999 m. liepos 8 d. Sprendimo Komisija / Anic Partecipazioni, C-49/92 P,
EU:C:1999:356, 87 punktą). Taigi paslaugas užsakiusiai įmonei, be kita ko, gali būti inkriminuoti ginčijami
suderinti veiksmai, jei ji žinojo apie savo konkurentų ir paslaugų teikėjo antikonkurencinius veiksmus ir
ketino savo pačios elgesiu prie jų prisidėti. Tokia sąlyga laikoma iš tikrųjų įvykdyta, jei ši įmonė,
pasitelkdama kaip tarpininką savo paslaugų teikėją, ketino atskleisti savo neskelbtiną komercinę informaciją
savo konkurentams arba ji aiškiai arba nebyliai patvirtino, jog ji su jais dalijasi šia neskelbtina komercine
informacija (žr. 2004 m. sausio 7 d. Sprendimo Aalborg Portland ir kt. / Komisija, C-204/00 P, C-205/00 P,
C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ir C-219/00 P, EU:C:2004:6, 82–84 punktus ir 2016 m. sausio 21 d.
Sprendimo Eturas ir kt., C-74/14, EU:C:2016:42, 28 punktą), tačiau taip nėra, jeigu šis paslaugų teikėjas,
neinformavęs minėtos paslaugas užsakiusios įmonės, naudojo pastarosios neskelbtiną komercinę
informaciją, kad įgyvendintų minėtų konkurentų pasiūlymus (29–30 punktai). Ginčijami suderinti veiksmai
gali būti inkriminuojami šiai pačiai paslaugas užsakiusiai įmonei, jei ji pagrįstai galėjo numatyti, kad paslaugų
teikėjas, į kurį ji kreipėsi, jos konfidencialia informacija dalijosi su jos konkurentais, ir buvo pasirengusi
prisiimti su tuo susijusią riziką (31 punktas). Nacionalinis teismas, vadovaudamasis nacionalinės teisės
normomis, susijusiomis su įrodymų vertinimu ir reikalaujamo įrodinėjimo standartu, turi patikrinti, ar,
atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes, yra įvykdyta viena iš šių sąlygų (32 punktas).
Taigi SESV 101 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad įmonė iš principo gali būti laikoma
atsakinga už dalyvavimą atliekant suderintus veiksmus, kuriuos lėmė jai paslaugas teikiančio savarankiško
paslaugų teikėjo elgesys, jeigu įvykdyta viena iš toliau nurodytų sąlygų:
– paslaugų teikėjas iš tikrųjų veikia vadovaujamas ir kontroliuojamas nagrinėjamos įmonės arba
– ši įmonė žinojo apie savo konkurentų ir paslaugų teikėjo siekiamus antikonkurencinius veiksmus ir
pati ketino aktyviai prie jų prisidėti, arba
– minėta įmonė pagrįstai galėjo numatyti apie savo konkurentų ir paslaugų teikėjo antikonkurencinį
elgesį ir buvo pasirengusi prisiimti iš to kylančią riziką (33 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
SESV 101 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad įmonė iš principo gali būti laikoma atsakinga
už suderintus veiksmus, kuriuos lėmė jai paslaugas teikiančio savarankiško paslaugų teikėjo elgesys, jeigu
įvykdyta viena iš toliau nurodytų sąlygų:
– paslaugų teikėjas iš tikrųjų veikia vadovaujamas ir kontroliuojamas nagrinėjamos įmonės arba
– ši įmonė žinojo apie savo konkurentų ir paslaugų teikėjo siekiamus antikonkurencinius veiksmus ir
pati ketino aktyviai prie jų prisidėti, arba
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– minėta įmonė pagrįstai galėjo numatyti apie savo konkurentų ir paslaugų teikėjo antikonkurencinį
elgesį ir buvo pasirengusi prisiimti iš to kylančią riziką.
Prieiga internete
VARTOTOJŲ APSAUGA
2016 m. liepos 7 d. prejudicinis sprendimas byloje C-476/14
Citroën Commerce GmbH prieš Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung
lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL L 80,
1998, p. 27; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 32) (toliau – ir Direktyva 98/6)
1 straipsnio ir 3 straipsnio 1 dalies ir 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies
keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei
2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės
veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005, p. 22) (toliau – ir Direktyva 2005/29), 7 straipsnio 4 dalies c punkto
išaiškinimo.
Citroën Commerce 2011 m. kovo 30 d. „Nürnberger Nachrichten“ numeryje paskelbė Citroën markės
automobilio reklamą, kurioje buvo nurodyta: „pvz., Citroën C4 VTI 120 Exclusive: 21 800 [eurų] 1“ ir
„maksimalus kainos sumažinimas: 6 170 [eurų]1“. „1“ reiškė reklaminio skelbimo apačioje pateiktą išnašą,
kurioje buvo nurodyta: „Kaina ir 790 [eurų] gabenimo išlaidos. Pasiūlymas galioja privatiems asmenims,
užsisakiusiems bet kurį „Citroën C 4“ <...> iki 2011 m. balandžio 10 d. <...>“. Visa kaina, kurią įsigydamas
automobilį turėjo mokėti klientas įtraukus šias automobilio gabenimo iš gamintojo pardavėjui išlaidas
(Überführungskosten), reklaminiame skelbime nebuvo nurodyta (17 punktas).
ZLW kreipėsi į Landgericht Köln (Kelno apygardos teismas, Vokietija) su prašymu įpareigoti Citroën
Commerce nutraukti minėtą reklamą, motyvuodamas tuo, kad joje nenurodyta galutinė kaina, į kurią
įskaičiuotos gabenimo išlaidos. 2012 m. sausio 11 d. Landgericht Köln (Kelno apygardos teismas) patenkino
šį prašymą (18, 19 punktai). Galiausiai Citroën Commerce pateikė kasacinį skundą Bundesgerichtshof
(Federaliniam Aukščiausiajam Teismui), kuris nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo
Teismui prejudicinius klausimus.
Savo klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teiravosi Teisingumo Teismo,
ar Direktyvos 98/6 1 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalis ir Direktyvos 2005/29 7 straipsnio 4 dalies c punktas turi
būti aiškinami taip, kad automobilio gabenimo iš gamintojo pardavėjui išlaidos, tenkančios pirkėjui, turi būti
įtraukiamos į šio automobilio pardavimo kainą, nurodytą prekybininko paskelbtoje reklamoje (25 punktas).
Dėl pareigos įtraukti į automobilio pardavimo kainą papildomas privalomas išlaidas, susijusias su jo
gabenimu iš gamintojo pardavėjui
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad iš Direktyvos 98/6 3 straipsnio 4 dalies matyti, jog ji yra taikoma
tam tikriems reklamos nurodant prekių pardavimo kainą aspektams (29 punktas). Nors pastarojoje
nuostatoje nenumatyta bendro įpareigojimo nurodyti pardavimo kainą, tokią reklamą, kaip nagrinėjamoji
pagrindinėje byloje, kurioje nurodytos reklamuojamos prekės konkrečios savybės, kaina, kurią pakankamai
informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas suvokia kaip šios prekės pardavimo kainą, ir data,
iki kurios galioja privatiems asmenims taikomas „pasiūlymas“, toks vartotojas gali suprasti kaip prekiautojo
pasiūlymą parduoti minėtą prekę šioje reklamoje nurodytomis sąlygomis. Tokiu atveju nurodyta kaina turi
atitikti Direktyvoje 98/6 nustatytus reikalavimus (30 punktas). Konkrečiai kalbant, ši kaina turi būti
atitinkamos prekės pardavimo kaina, t. y. jos galutinė kaina, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 98/6
2 straipsnio a punktą. Galutinė kaina suteikia vartotojui galimybę įvertinti reklamoje nurodytą kainą ir
palyginti ją su kitų panašių prekių kainomis, taigi ir pasirinkti remiantis paprastu palyginimu, kaip nurodyta
šios direktyvos 6 konstatuojamojoje dalyje (31 punktas).
Teisingumo Teismas nurodė, jog į pardavimo kainą ne tik turi būti įtraukti PVM ir kiti mokesčiai, bet
apskritai ji turi būti galutinė kaina už prekės vienetą ar tam tikrą jos kiekį (36 punktas). Į galutinę pardavimo
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kainą būtinai turi būti įtrauktos kainos sudedamosios dalys, kurių neįmanoma išvengti ir kurias galima iš
anksto numatyti; šias kainos sudedamąsias dalis vartotojas privalo sumokėti ir jos yra piniginis atlygis
įsigyjant atitinkamą prekę (pagal analogiją žr. 2014 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo Vueling Airlines, C‑487/12,
EU:C:2014:2232, 36 punktą) (37 punktas).
Todėl tokiu atveju, kai prekybininkas, parduodantis prekę, reikalauja vartotojo padengti šios prekės
gabenimo iš gamintojo pardavėjui išlaidas ir dėl to šios nekintamos išlaidos privalomai tenka vartotojui,
tokios išlaidos yra pardavimo kainos, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 98/6 2 straipsnio a punktą,
sudedamoji dalis (38 punktas). Taip visų pirma yra tuo atveju, kai vartotojas atvyksta į prekybai skirtas
prekybininko patalpas, norėdamas atsiimti iš šio prekybininko įsigytą automobilį, pagamintą kitose
patalpose. Esant tokiai situacijai, šio automobilio gabenimo iš gamintojo pardavėjui išlaidos paprastai tenka
tokiam vartotojui (39 punktas). Šias vartotojui tenkančias privalomas gabenimo išlaidas reikia atskirti nuo
papildomų įsigytos prekės transportavimo ar pristatymo į vartotojo pasirinktą vietą išlaidų, nes šios
papildomos išlaidos negali būti laikomos neišvengiama ir iš anksto numatoma kainos sudedamąja dalimi
(40 punktas). Taigi, jei pasitvirtina šio sprendimo 30 punkte nurodyta situacija, į prekės, kurią prekybininkas
siūlo pirkti vartotojams, kainą, nurodytą šios prekės reklamoje, turi būti įtrauktos šios prekės gabenimo iš
gamintojo tam prekybininkui išlaidos, jei šios išlaidos privalomai tenka vartotojui (41 punktas).
Dėl Direktyvos 2005/29 Teisingumo Teismas pažymėjo, jog pagal šios direktyvos 3 straipsnio 4 dalį,
jeigu šios direktyvos nuostatos prieštarauja kitoms Sąjungos taisyklėms, reglamentuojančioms konkrečius
nesąžiningos komercinės veiklos aspektus, pastarosios turės viršenybę ir bus taikomos tiems konkretiems
aspektams (42 punktas). Tokiomis aplinkybėmis, kadangi pardavimo kainos nurodymas tokioje reklamoje,
kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, reglamentuojamas Direktyvoje 98/6, Direktyva 2005/29 netaikoma
šiuo aspektu. Todėl nereikia aiškinti Direktyvos 2005/29 7 straipsnio 4 dalies c punkto (45, 46 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 98/6 3 straipsnis, siejamas su jos 1 straipsniu ir 2 straipsnio a punktu, turi būti aiškinamas
taip, kad automobilio gabenimo iš gamintojo pardavėjui išlaidos, tenkančios vartotojui, turi būti įtrauktos į
šio automobilio pardavimo kainą, nurodytą prekybininko paskelbtoje reklamoje, jei, atsižvelgiant į visas šios
reklamos ypatybes, vartotojo akimis ji yra su šiuo automobiliu susijęs pasiūlymas. Prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar visos šios sąlygos yra įvykdytos.
Prieiga internete
2016 m. liepos 14 d. prejudicinis sprendimas byloje C-19/15
Verband Sozialer Wettbewerb eV prieš Innova Vital GmbH
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą
[sveikumą] (OL L 404, p. 9, ir klaidų ištaisymas OL L 12, 2007, p. 3), iš dalies pakeisto 2012 m. lapkričio 8 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1047/2012 (OL L 310, p. 36; toliau – Reglamentas Nr. 1924/2006),
1 straipsnio 2 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Verband Sozialer Wettbewerb eV
(Vokietijos konkurencijos apsaugos asociacijos) ir Innova Vital GmbH ginčą dėl Reglamento Nr. 1924/2006
taikymo teiginiams apie maistingumą ir sveikumą, kurie buvo pateikti išimtinai sveikatos srities
specialistams skirtame laiške (1, 2 punktai).
Dėl Reglamento Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą
taikymo sveikatos srities specialistams, o ne galutiniam vartotojui skirtiems komerciniams pranešimams
Savo klausimu prašymą priimti sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Reglamento
Nr. 1924/2006 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad į šio reglamento taikymo sritį patenka teiginiai apie
maistingumą ir sveikumą, kurie nurodomi galutiniam vartotojui skirtame komerciniame pranešime, jei
pranešimas skirtas ne galutiniam vartotojui, bet išimtinai sveikatos srities specialistams (22 punktas).
Kalbėdamas apie Reglamento Nr. 1924/2006 1 straipsnio 2 dalį, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad
pagal šią nuostatą minėtas reglamentas taikomas teiginiams apie maistingumą ir sveikumą, kai, pirma, jie
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nurodomi maisto produktų komerciniuose pranešimuose – etiketėse, reklamoje ar juos pateikiant ir, antra,
šie nagrinėjami maisto produktai skirti galutiniam vartotojui (24 punktas).
Šiame reglamente „komercinio pranešimo“ sąvoka neapibrėžiama. Tačiau kitose Sąjungos teisės
srityse ši sąvoka apibrėžta antrinės teisės nuostatose, kuriomis šiuo atveju reikia remtis siekiant užtikrinti
Sąjungos teisės nuoseklumą (25 punktas). Pagal Direktyvos 2000/31 2 straipsnio f punktą „komercinis
pranešimas“ – tai bet kokios formos informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai reklamuojanti įmonės,
organizacijos arba asmens, užsiimančio komercine, pramonine arba amatų veikla ar reglamentuojamąja
profesija, prekes, paslaugas arba įvaizdį (26 punktas). „Komercinio pranešimo“ sąvoką pagal Reglamento
Nr. 1924/2006 1 straipsnio 2 dalį reikia suprasti taip, kad ji pirmiausia susijusi su reklaminio pobūdžio
pranešimu apie maisto produktus, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama reklamuoti šiuos produktus
(29 punktas). Taigi, toks pranešimas taip pat gali būti pateikiamas išsiunčiant reklaminį laišką, kurį maisto
verslo operatoriai išsiunčia sveikatos srities specialistams ir kuriame pateikiami teiginiai apie maisto
produktų maistingumą ir sveikumą, kaip tai suprantama pagal šį reglamentą, kad šie specialistai
atitinkamais atvejais rekomenduotų minėtą produktą įsigyti ir (arba) vartoti (30 punktas). Be to, Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad Reglamento Nr. 1924/2006 1 straipsnio 2 dalyje tiksliai nenurodyta, kas yra
komercinio pranešimo adresatas, ir nedaroma jokio skirtumo dėl to, ar tai būtų susiję su galutiniu vartotoju,
ar su sveikatos srities specialistu. Taigi Teisingumo Teismas darė išvadą, kad pats produktas, o ne
pranešimas, kuriame apie jį nurodoma, turi būti skirtas galutiniam vartotojui (31 punktas).
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pažymėjo, kad iš šios nuostatos formuluotės, siejamos su
Direktyvos 2000/31 2 straipsnio f punktu ir Direktyvos 2006/123 4 straipsnio 12 punktu, matyti, kad
Reglamentas Nr. 1924/2006 taikomas komerciniame pranešime, kuris išimtinai skirtas sveikatos priežiūros
specialistams, nurodytiems teiginiams apie maistingumą arba sveikumą (32 punktas). Be to, tokią išvadą
patvirtina Reglamento Nr. 1924/2006 1 straipsnio 2 punkto konteksto analizė (33 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
Reglamento Nr. 1924/2006 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad į šio reglamento taikymo sritį
patenka teiginiai apie maistingumą ir sveikumą, kurie nurodomi komerciniame pranešime apie galutiniam
vartotojui skirtiną maisto produktą, jei šis pranešimas skirtas ne galutiniam vartotojui, o išimtinai sveikatos
srities specialistams.
Prieiga internete
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2016 m. liepos 28 d. prejudicinis sprendimas byloje C-191/15
Verein für Konsumenteninformation prieš Amazon EU Sàrl
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas inter alia dėl 1995 m. spalio 24 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 335,
toliau – ir Direktyva 95/46) išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Verein für
Konsumenteninformation (Vartotojų informavimo asociacija, toliau – VKI) ir Amazon EU Sàrl, įsteigtos
Liuksemburge, ginčą dėl VKI pareikšto ieškinio dėl uždraudimo.
Oberster Gerichtshof (Aukščiausiasis Teismas, Austrija), nagrinėdamas ginčą, pateikė Teisingumo
Teismui klausimus, vienu iš kurių siekė sužinoti, ar Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktą reikia
aiškinti taip, kad asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka elektroninės prekybos įmonės, reglamentuoja
valstybės narės, į kurią ši įmonė nukreipia savo veiklą, teisė.
Dėl vartotojų asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka elektroninės prekybos įmonės, taikytinos
teisės
Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog 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 tai daroma duomenų valdytojo padaliniui vykdant veiklą valstybės narės
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teritorijoje. Iš to matyti, kad duomenų tvarkymą, atliekamą padalinio, reglamentuoja valstybės narės, kurios
teritorijoje yra šis padalinys, teisė (73, 74 punktai).
Pirma, dėl „padalinio“ sąvokos, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 95/46, Teisingumo Teismas jau
buvo nurodęs, kad ji apima visą per nuolatinį subjektą realiai ir veiksmingai vykdomą veiklą, netgi minimalią
(2015 m. spalio 1 d. Sprendimo Weltimmo, C-230/14, EU:C:2015:639, 31 punktas). Šiuo klausimu
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad jeigu duomenų valdytojas neturi nei filialo, nei patronuojamosios
bendrovės valstybėje narėje, tai nereiškia, kad jis neturi ten padalinio, kaip jis suprantamas pagal
Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktą, nes toks padalinys gali egzistuoti vien dėl to, kad jame yra
prieinamas nagrinėjamos įmonės interneto puslapis (76 punktas). Taip pat reikia įvertinti, kaip jau anksčiau
buvo nurodęs Teisingumo Teismas, ir subjekto pastovumo laipsnį, ir tai, kiek realiai vykdoma veikla
nagrinėjamoje valstybėje narėje (šiuo klausimu žr. 2015 m. spalio 1 d. Sprendimo Weltimmo, C-230/14,
EU:C:2015:639, 29 punktą) (77 punktas).
Antra, siekiant sužinoti, ar nagrinėjamas asmens duomenų tvarkymas atliekamas šiam padaliniui
„vykdant veiklą“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktą, Teisingumo
Teismas jau buvo priminęs, kad pagal šią nuostatą reikalaujama ne to, kad asmens duomenis atitinkamai
tvarkytų „pats“ padalinys, o tik to, kad tai būtų atliekama šiam padaliniui „vykdant veiklą“ (2015 m. spalio
1 d. Sprendimo Weltimmo, C-230/14, EU:C:2015:639, 35 punktas). Teisingumo Teismas nurodė, kad
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į šią teismo praktiką ir visas
reikšmingas pagrindinės bylos aplinkybes, turi nustatyti, ar Amazon EU nagrinėjamus asmens duomenis
tvarko per kitoje nei Liuksemburgas valstybėje narėje esančio padalinio vykdomą veiklą (78, 79 punktas).
Jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nustatytų, kad padalinys, kuriam vykdant
veiklą Amazon EU tvarko šiuos duomenis, yra Vokietijoje, šį tvarkymą turėtų reglamentuoti Vokietijos teisė
(80 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 95/46/EB 4 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad asmens duomenų
tvarkymą, kurį atlieka elektroninės prekybos įmonė, reglamentuoja valstybės narės, į kurią ši įmonė
nukreipia savo veiklą, teisė, jeigu paaiškėja, kad ši įmonė tvarko nagrinėjamus duomenis šioje valstybėje
esančiam padaliniui vykdant veiklą. Nacionalinis teismas turi nustatyti, ar taip buvo šiuo atveju.
Prieiga internete
PARAMA
2016 m. liepos 7 d. prejudicinis sprendimas byloje C-111/15
Občina Gorje prieš Slovėnijos Respubliką
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą pateikti dėl 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 71 straipsnio
išaiškinimo. Prašymas buvo pateiktas nagrinėjant Občina Gorje (Gorjės komuna, Slovėnija) ir Slovėnijos
Respublikos ginčą dėl atsisakymo šiai komunai išmokėti paramą pagal kaimo plėtros programą, kuri bendrai
finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų (1–2 punktai).
Pagrindinėje byloje iš esmės buvo teigiama, jog Slovėnijos Respublikos kaimo plėtros žemės ūkio
rinkų agentūros (toliau – ir agentūra) taikomos atitikties išlaidų reikalavimams sąlygos yra griežtesnės už
numatytąsias Reglamente Nr. 1698/2005. Be to, tik renovuotino pastato bendraturčio iniciatyva vykdomi
darbai prasidėjo prieš pateikiant paramos prašymą, o Gorjės komuna įsipareigojimus prisiėmė tik su sąlyga,
kad bus skirta atitinkama parama (29 punktas).
Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas kėlė klausimą dėl nacionalinių
nuostatų, kiek jose numatytos atitikties reikalavimams sąlygos laiko atžvilgiu yra griežtesnės už
nustatytąsias Reglamente Nr. 1698/2005, suderinamumo. Be to, jis norėjo išsiaiškinti, ar tuo atveju, kai
reikalavimų neatitinka tam tikros išlaidos, pagal šį reglamentą nacionalinėms institucijoms leidžiama
atmesti visą prašymą dėl bendro finansavimo, ar tokia sankcija yra per griežta (30 punktas).
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Dėl nacionalinės teisės normoje nustatytų labiau ribojančių sąlygų dėl kaimo plėtros priemonių
bendro finansavimo nei Reglamente Nr. 1698/2005
Prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekė išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 1698/2005 71 straipsnį
reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai nagrinėjamoji pagrindinėje
byloje, pagal kurią EŽŪFKP lėšomis bendrai finansuojant kaimo plėtros operaciją, kurią atrinko atitinkama
kaimo plėtros programos administravimo institucija arba kuri buvo atrinkta jos atsakomybe, reikalavimus
atitinka tik išlaidos, patirtos priėmus sprendimą suteikti tokią paramą (32 punktas).
Nacionalinis teismas manė, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamoje nacionalinės teisės normoje
nustatytos daug labiau ribojančios sąlygos dėl kaimo plėtros priemonių bendro finansavimo nei Reglamente
Nr. 1698/2005, todėl jos gali pažeisti to reglamento nuostatas (33 punktas).
Dėl reikšmingų nagrinėjamo reglamento nuostatų Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, viena vertus,
remiantis to reglamento 71 straipsnio 3 dalimi, išlaidų atitikties reikalavimams taisyklės iš principo
nustatomos nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytas specialias sąlygas dėl tam
tikrų kaimo plėtros priemonių. Kita vertus, Reglamento Nr. 1698/2005 71 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta,
kad „bendrai finansuojamos operacijos neturėtų būti baigtos iki pradinės išlaidų atitikimo reikalavimams
datos“, t. y. 2007 m. sausio 1 d., ir kad išlaidos atitinka reikalavimus, tik jeigu jos susijusios su operacijomis,
kurias atrinko atitinkama kaimo plėtros programos administravimo institucija arba kurios buvo atrinktos jos
atsakomybe. Remiantis tuo, kas išdėstyta, galima teigti, jog kadangi to straipsnio 3 dalimi valstybėms
narėms suteikiama principinė kompetencija nustatyti išlaidų atitikties reikalavimams taisykles, reikia
konstatuoti, kad šios valstybės narės pagrįstai gali numatyti jų atitikties reikalavimams sąlygą, susijusią visų
pirma su tuo, kad šios išlaidos patirtos patvirtinus paramos prašymą. Šį aiškinimą patvirtina tai, kad tokia
sąlyga padeda įgyvendinti išlaidų skyrimo konkrečiai operacijai principą, įtvirtintą Reglamento
Nr. 1698/2005 71 straipsnio 2 dalyje (37–40 punktai).
Kalbėdamas apie Reglamento Nr. 1698/2005 tikslą, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad remiantis jo
5 konstatuojamąja dalimi, šis tikslas yra skatinti kaimo plėtrą. Todėl sąlyga, pagal kurią reikalavimus atitinka
tik tos su bendrai finansuojama operacija susijusios išlaidos, kurių patirta priėmus sprendimą skirti paramą,
atitinka šį tikslą, nes ji užtikrina veiksmingesnį EŽŪFKP lėšų paskirstymą. Viena vertus, tokia sąlyga leidžia
tikslingiau paskirstyti lėšas, sumažinant riziką, susijusią su aplinkybių pasikeitimu nuo išlaidų patyrimo iki
sprendimo skirti paramą priėmimo. Kita vertus, ši sąlyga leidžia sumažinti riziką, kad lėšos bus paskirtos
investicijoms, kurioms įgyvendinti nereikia valstybės subsidijų, nes šios investicijos jau buvo vykdomos ar
net baigtos prieš skiriant paramą. Pagal Reglamento Nr. 1698/2005 74 straipsnio 1 dalį valstybės narės
priima visas įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas siekdamos užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai
būtų veiksmingai apsaugoti. Kai parama mokama EŽŪFKP lėšomis siekiant padengti išlaidas, patirtas prieš
priimant sprendimą skirti paramą, tokių išlaidų atitikties reikalavimams patikrinimas gali būti sudėtingas,
todėl tokios apsaugos veiksmingumas gali sumažėti (41–42 punktai).
Teisingumo Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą nematyti,
kad pagrindinėje byloje nagrinėjama nacionalinės teisės norma sudaro kliūčių tiesioginiam Reglamento
Nr. 1698/2005 taikymui ar iškraipo jo, kaip Sąjungos teisės akto, pobūdį. Atvirkščiai, nacionalinėje teisėje
numatyta, kad siekdama įgyvendinti kaimo plėtros priemones vyriausybė nustato konkrečių kaimo plėtros
priemonių nustatymo ir įgyvendinimo priemonių rūšis, sąlygas, gavėjus, kriterijus ir procedūras. Bet kuriuo
atveju, Teisingumo Teismo nuomone, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atlikti
reikiamus patikrinimus šiuo klausimu (43 punktas).
Atsižvelgdamas į tokius argumentus Teisingumo Teismas konstatavo, kad turint omenyje minėtus
patikrinimus, numatydama, kad vien išlaidos, kurios susijusios su operacija, atrinkta siekiant bendrai
finansuoti EŽŪFKP lėšomis, ir kurių patirta priėmus sprendimą skirti paramą, atitinka šio bendro
finansavimo reikalavimus, Slovėnijos Respublika neperžengė diskrecijos, jai suteiktos Reglamentu
Nr. 1698/2005, ribų (44 punktas).
Dėl viso mokėjimo prašymo atmetimo
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat siekė išsiaiškinti, ar Reglamento
Nr. 1698/2005 71 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės
norma, kaip antai nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, kurioje nustatyta, kad turi būti atmestas visas
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mokėjimo prašymas, susijęs su operacija, kuri pripažinta atitinkančia bendro finansavimo EŽŪFKP lėšomis
reikalavimus, kai tam tikrų su šia operacija susijusių išlaidų buvo patirta prieš priimant sprendimą skirti tokią
paramą (46 punktas).
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, Reglamento Nr. 1698/2005 71 straipsnio 2 ir 3 dalyse
numatant, kad EŽŪFKP lėšomis gali būti finansuojamos tik išlaidos, susijusios su operacija, kurią atrinko
atitinkama kaimo plėtros programos administravimo institucija arba kuri buvo atrinkta jos atsakomybe,
valstybėms narėms iš principo paliekama pačioms nustatyti išlaidų atitikties reikalavimams taisykles. Nors
šiose nuostatose įtvirtinta sistema, susijusi su išlaidų, kurios finansuojamos EŽŪFKP lėšomis ir dėl kurių gali
būti pateiktas mokėjimo prašymas, atitikties reikalavimams sąlygomis, jose nenurodyta, kokios yra vienos iš
šių sąlygų nesilaikymo pasekmės mokamos sumos dydžiui (47–48 punktai).
Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pabrėžė, kad Reglamento Nr. 65/2011 30 straipsnis,
kuris, remiantis to reglamento 34 straipsnio 1 dalimi, taikytinas nuo 2011 m. sausio 1 d. pateiktiems
mokėjimo prašymams, susijęs būtent su išlaidų, patirtų vykdant operacijas, atitinkančias bendro
finansavimo EŽŪFKP lėšomis reikalavimus, mažesniu finansavimu ar nefinansavimu. Minėto 30 straipsnio
1 dalyje iš esmės numatyta, kad valstybės narės turi išnagrinėti mokėjimo prašymą tam, kad nustatytų
sumas, atitinkančias paramos skyrimo reikalavimus. Taigi, jei vien pagal mokėjimo prašymą bendrai
finansuojant EŽŪFKP lėšomis mokėtina suma daugiau kaip 3 % viršija sumą, kuri turi būti išmokėta
patikrinus mokėjimo prašymo priimtinumą, pastarosios sumos sumažinimas yra lygus šių dviejų sumų
skirtumui. Be to, Reglamento Nr. 65/2011 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, paramos gavėjui sąmoningai
pateikus klaidingą deklaraciją, visa atitinkama operacija neremiama EŽŪFKP lėšomis, o tai operacijai
finansuoti jau sumokėtos sumos susigrąžinamos (47–51 punktai).
Teisingumo Teismas nurodė, kad valstybės narės negali taikyti tokios radikalios atsisakymo mokėti
priemonės kitais atvejais nei numatytasis Reglamento Nr. 65/2011 30 straipsnio 2 dalyje, susijusioje su
situacija, kai paramos gavėjas sąmoningai pateikė klaidingą deklaraciją. Visais kitais atvejais šio reglamento
30 straipsnyje numatytas paramos sumos sumažinimas, apskaičiuojamas pagal šio straipsnio 1 dalyje
nustatytą metodą. Šis metodas, skirtas tam, kad būtų atmestos reikalavimų neatitinkančios išlaidos, t. y.
pagrindinės bylos aplinkybėmis – išlaidos, patirtos prieš priimant sprendimą skirti paramą, apima lemiamą
reikšmę turintį elementą, nes faktiškai mokėtina suma sumažinama daug didesne suma už tą, kurią sudaro
reikalavimų neatitinkančios išlaidos. Šiomis aplinkybėmis tokiu metodu siekiama užkirsti kelią
vadinamiesiems „netikėtos naudos“ padariniams kartu išlaikant proporcingumą, nes reikalavimus faktiškai
atitinkančios išlaidos nėra visiškai nefinansuojamos iš paramos (53–54 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
1. 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 71 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį nedraudžiama
nacionalinės teisės norma, kaip antai nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, pagal kurią Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai lėšomis bendrai finansuojant kaimo plėtros operaciją, kurią atrinko atitinkama kaimo
plėtros programos administravimo institucija arba kuri buvo atrinkta jos atsakomybe, reikalavimus atitinka
tik išlaidos, patirtos priėmus sprendimą skirti tokią paramą.
2. Reglamento Nr. 1698/2005 71 straipsnio 3 dalis, siejama su 2011 m. sausio 27 d. Komisijos
reglamento (ES) Nr. 65/2011 30 straipsniu, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės
teisės norma, kaip antai nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, kurioje nustatyta, kad turi būti atmestas visas
mokėjimo prašymas, susijęs su operacija, kuri pripažinta atitinkančia bendro finansavimo Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis reikalavimus, kai tam tikrų su šia operacija susijusių išlaidų buvo patirta
prieš priimant sprendimą skirti tokią paramą, jei paramos gavėjas mokėjimo prašyme sąmoningai nepateikė
klaidingos deklaracijos.
Prieiga internete
2016 m. liepos 14 d. prejudicinis sprendimas byloje C-406/14
Wrocław - Miasto na prawach powiatu prieš Minister Infrastruktury i Rozwoju
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą pateikti dėl 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš
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dalies pakeistos 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2083/2005 (toliau – ir
Direktyva 2004/18), 25 straipsnio ir 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 98 straipsnio aiškinimo. Prašymas
buvo pateiktas nagrinėjant Wrocław – Miasto na prawach powiatu (Vroclavo miestas, Lenkija) ir Minister
Infrastruktury i Rozwoju (infrastruktūros ir plėtros ministras) ginčą dėl sprendimo šiam miestui taikyti
finansinį koregavimą dėl tariamo Direktyvos 2004/18 pažeidimo sudarant viešojo darbų, bendrai
finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų, pirkimo sutartį (1–2 punktai).
Pagrindinėje byloje iš esmės buvo teigiama, kad ribotame viešajame pirkime dalyvaujantiems ūkio
subjektams išsiųstuose pirkimo dokumentuose nustatyta sąlyga, jog ūkio subjektas privalo naudodamas
savo išteklius atlikti bent 25 procentus perkamų darbų, pažeidžia Direktyvos 2004/18 25 straipsnį (15, 16,
20 punktai). Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas manė, jog tam, kad išspręstų
nagrinėjamą ginčą, jam reikia Teisingumo Teismo išaiškinimo, pirmiausia Direktyvos 2004/18 25 straipsnio,
konkrečiai – dėl žodžių „sutarties dalis“, išaiškinimo, siekiant nustatyti, ar ši nuostata draudžia perkančiajai
organizacijai nustatyti didžiausią procentinę sutarties dalį, dėl kurios būsimas konkurso laimėtojas galės
pasitelkti subrangovus. Minėtas teismas taip pat klausė, ar šios direktyvos 26 straipsnis gali būti taikomas
tokiam ribojimui, kaip įvykdymo sąlygai, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą (24 punktas).
Dėl galimybės reikalauti, kad būsimas viešojo konkurso laimėtojas naudodamasis savo ištekliais
atliktų tam tikrą procentinę to pirkimo objektą sudarančių darbų dalį
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti, ar Direktyva 2004/18
turi būti aiškinama taip, kad perkančiajai organizacijai leidžiama viešojo darbų pirkimo dokumentų sąlygoje
reikalauti, kad būsimas šio konkurso laimėtojas naudodamasis savo ištekliais atliktų tam tikrą procentinę to
pirkimo objektą sudarančių darbų dalį (30 punktas).
Teisingumo Teismas šiuo aspektu pažymėjo, kad pagal Direktyvos 2004/18 25 straipsnio pirmą
pastraipą perkančioji organizacija gali paprašyti arba valstybė narė gali reikalauti paprašyti dalyvio savo
pasiūlyme nurodyti sutarties dalį, kurią jis ketina subrangos sutartimi pavesti įvykdyti tretiesiems asmenims,
ir numatomus subrangovus. Šiame Direktyvos 2004/18 straipsnyje numatyta galimybė pasitelkti
subrangovus ir jokių ribojimų šiuo klausimu nėra. Priešingai, šios direktyvos 48 straipsnio 3 dalyje, kiek joje
numatyta galimybė konkurso dalyviams, remiantis trečiųjų šalių pajėgumais, įrodyti, kad jie atitinka
perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus, jeigu
įrodo, kad iš tikrųjų disponuotų jiems nepriklausančiomis priemonėmis, kurios būtinos sutarčiai įvykdyti,
jeigu ji su jais būtų sudaryta, užtikrinta konkurso dalyvių galimybė pasitelkti subrangovus sutarčiai įvykdyti,
kuri šiuo atžvilgiu iš esmės neribojama. Vis dėlto, jeigu pirkimo dokumentuose reikalaujama, kad konkurso
dalyviai savo pasiūlymuose nurodytų sutarties dalį, kuriai jie ketina pasitelkti subrangovus, ir siūlomus
subrangovus, kaip numatyta Direktyvos 2004/18 25 straipsnio pirmoje pastraipoje, perkančioji organizacija
turi teisę uždrausti pasitelkti subrangovus, kurių pajėgumų ji negali patikrinti pasiūlymų nagrinėjimo ir
konkurso laimėtojo atrankos etapuose, esminėms sutarties dalims vykdyti (31–34 punktai). Tačiau tai
nenumatyta sąlygoje, kaip antai nagrinėjamoje pagrindinėje byloje, kuria nustatomi apribojimai dėl
subrangovų pasitelkimo abstrakčiai apibrėžtai tam tikrai procentinei tos sutarties daliai vykdyti,
neatsižvelgiant į galimybę patikrinti galimų subrangovų pajėgumus ir neminint esminio užduočių, kurioms
tai būtų taikoma, pobūdžio. Visais šiais atžvilgiais tokia sąlyga yra nesuderinama su Direktyva 2004/18, kuri
taikoma pagrindinėje byloje (35 punktas). Be to, tokia sąlyga, jeigu ji reikštų sutarties įvykdymo sąlygą, kaip
ji suprantama pagal Direktyvos 2004/18 26 straipsnį, yra neleistina pagal šį straipsnį, atsižvelgiant į jo
formuluotę, nes prieštarauja šios direktyvos 48 straipsnio 3 daliai, taigi Sąjungos teisei (36 punktas).
Dėl „pažeidimo“ sąvokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 2 straipsnio 7 punktą ir finansinės
korekcijos pagal to Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 98 straipsnį taikymo kriterijų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat teiravosi, ar Reglamento
Nr. 1083/2006 98 straipsnį, siejamą su šio reglamento 2 straipsnio 7 punktu, reikia aiškinti taip, kad tai, jog
dėl viešojo darbų pirkimo sutarties, susijusios su projektu, kuriam skirta Sąjungos finansinė parama,
perkančioji organizacija, pažeisdama Direktyvą 2004/18, nustatė reikalavimą, kad būsimas konkurso
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laimėtojas, naudodamas savo išteklius, įvykdytų bent 25 % šių darbų, tokiomis aplinkybėmis, kokios
nagrinėjamos pagrindinėje byloje, yra „pažeidimas“, kaip jis suprantamas pagal to reglamento 2 straipsnio
7 punktą, pateisinantis būtinybę taikyti finansinę korekciją pagal to reglamento 98 straipsnį (38 punktas).
Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad pateiktame klausime išryškėja du aspektai: pirmasis iš
jų susijęs su „pažeidimo“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 7 punktą,
o antrasis – su finansinio koregavimo, kurį nacionalinės institucijos pažeidimo atveju turi atlikti pagal to
reglamento 98 straipsnį, mechanizmu (40 punktas).
Dėl „pažeidimo“ sąvokos Teisingumo Teismas konstatavo, kad Sąjungos teisės pažeidimas yra
pažeidimas, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, tik tada, kai dėl nepagrįstų Sąjungos bendrojo biudžeto
išlaidų padaroma arba gali būti padaryta žala šiam biudžetui. Todėl tokį pažeidimą reikia laikyti pažeidimu,
kaip jis suprantamas pagal tą nuostatą, jeigu jis gali turėti poveikio biudžetui. Tačiau nereikalaujama įrodyti
konkretaus finansinio poveikio. Taigi, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių nesilaikymas yra
pažeidimas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 7 punktą, jeigu negalima
atmesti galimybės, kad tas pažeidimas turėjo poveikio fondo biudžetui (44–45 punktai).
Kalbėdamas apie Reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnyje numatytą finansinio koregavimo
mechanizmą, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujama, kad valstybės
narės atliktų finansinį koregavimą, jeigu nustatomas pažeidimas. Tačiau 98 straipsnio 2 dalies pirmoje
pastraipoje taip pat reikalaujama, kad kompetentinga nacionalinė institucija taikytinos korekcijos sumą
nustatytų, atsižvelgdama į tris kriterijus, t. y. pažeidimų pobūdį, svarbą ir fondų finansinius nuostolius.
Jeigu, kaip pagrindinėje byloje, tai yra vienkartinis nesisteminis pažeidimas, tas reikalavimas reiškia, kad
kiekvienu atveju turi būti atliekamas nagrinėjimas, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes ir taikant tuos
tris kriterijus (46–48 punktai).
Todėl, nors tai netrukdo, kad pirmasis vertinimas būtų atliekamas naudojantis lentele, parengta
paisant proporcingumo principo, nustatant galutinę taikytinos korekcijos sumą turi būti atsižvelgiama į visas
konstatuoto pažeidimo ypatybes, palyginti su aplinkybėmis, į kurias atsižvelgta sudarant tą lentelę, kurios
gali pateisinti didesnės ar, atvirkščiai, mažesnės korekcijos taikymą. Taigi, tokios aplinkybės, kaip
pagrindinėje byloje nagrinėjamos sąlygos atitiktis nacionaliniam įstatymui, pareiga naudojantis savo
ištekliais įvykdyti ribotą sutarties dalį ir tai, kad nustatyta tik galbūt nedidelė finansinio poveikio rizika, gali
turėti įtakos nustatant galutinę taikytinos finansinės korekcijos sumą (49–50 punktai).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
1. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš dalies pakeista 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos
reglamentu (EB) Nr. 2083/2005, turi būti aiškinama taip, jog perkančiajai organizacijai neleidžiama viešojo
darbų pirkimo dokumentų sąlygoje reikalauti, kad būsimas šio konkurso laimėtojas naudodamasis savo
ištekliais atliktų tam tikrą procentinę to pirkimo objektą sudarančių darbų dalį.
2. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 98 straipsnį, siejamą su šio reglamento 2 straipsnio 7 punktu, reikia aiškinti
taip, kad tai, jog dėl viešojo darbų pirkimo sutarties, susijusios su projektu, kuriam skirta Sąjungos finansinė
parama, perkančioji organizacija, pažeisdama Direktyvą 2004/18, nustatė reikalavimą, kad būsimas
konkurso laimėtojas, naudodamas savo išteklius, įvykdytų bent 25 % šių darbų, yra „pažeidimas“, kaip tai
suprantama pagal to reglamento 2 straipsnio 7 punktą, pateisinantis būtinybę taikyti finansinę korekciją
pagal to reglamento 98 straipsnį, jeigu negalima atmesti galimybės, kad tas pažeidimas padarė poveikį
atitinkamo fondo biudžetui. Šios korekcijos suma turi būti nustatyta, atsižvelgiant į visas konkrečias
aplinkybes, kurios reikšmingos, turint omenyje kriterijus, nurodytus to reglamento 98 straipsnio 2 dalies
pirmoje pastraipoje, t. y. konstatuoto pažeidimo pobūdį, svarbą ir atitinkamo fondo dėl jo patirtus
finansinius nuostolius.
Prieiga internete
TEISMINIS GINČŲ NAGRINĖJIMAS
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2016 m. liepos 5 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje C-614/14
Sofiyska gradska prokuratura prieš Atanas Ognyanov
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 267 straipsnio, Teisingumo Teismo
procedūros reglamento 94 straipsnio, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau −
Chartija) 47 straipsnio antros pastraipos ir 48 straipsnio 1 dalies išaiškinimo (1 punktas).
Prašymas pateiktas nagrinėjant bylą dėl nuosprendžio baudžiamojoje byloje pripažinimo ir Danijos
teismo Atanas Ognyanov skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo Bulgarijoje (2 punktas).
Pagrindinėje byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės, kurioms esant Sofiyski gradski sad (Sofijos
miesto teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius
klausimus. 2012 m. lapkričio 28 d. nuosprendžiu Retten i Glostrup (Glostrupo teismas, Danija) Bulgarijos
piliečiui A. Ognyanov skyrė subendrintą penkiolikos metų laisvės atėmimo bausmę už nužudymą ir plėšimą
sunkinančiomis aplinkybėmis. Atlikęs dalį laisvės atėmimo bausmės Danijoje, 2013 m. spalio 1 d.
A. Ognyanov buvo perduotas Bulgarijos valdžios institucijoms, kad atliktų likusią bausmės dalį Bulgarijoje
(9 punktas). 2014 m. lapkričio 25 d. prašyme priimti prejudicinį sprendimą, vėliau pakartotame ir
patikslintame dviem 2014 m. gruodžio 15 d. prašymais, pateiktais byloje C-554/14, Ognyanov, Sofiyski
gradski sad (Sofijos miesto teismas, Bulgarija) pateikė Teisingumo Teismui įvairių klausimų dėl
2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose
bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu
susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d.
Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, išaiškinimo (10 punktas). Pateikus prejudicinius klausimus
byloje C-554/14, Ognyanov, Sofiyska gradska prokuratura (Sofijos miesto prokuratūra, Bulgarija), kuri yra
viena iš šalių pagrindinėje byloje, paprašė, be kita ko, nušalinti paskirtos nagrinėti šią bylą sudėties Sofiyski
gradski sad (Sofijos miesto teismas) kolegiją dėl to, kad prašymo priimti prejudicinį sprendimą 2–
4 punktuose dėstydamas faktines ir teisines šios bylos aplinkybes, tas teismas pateikė išankstinę nuomonę
dėl faktų ir teisės klausimų dar prieš išnagrinėdamas šią bylą (11 punktas).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas išreiškia abejones dėl to, ar pagal Sąjungos
teisę leistina tokia nacionalinė norma, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią tam tikros sudėties
Bulgarijos teismo teisėjai privalo nusišalinti nuo bylos, jei Teisingumo Teismui nusiųstame prašyme priimti
prejudicinį sprendimą pateikė išankstinę nuomonę, išdėstydami faktines ir teisines pagrindinės bylos
aplinkybes (12 punktas).
Dėl nacionalinės normos, įpareigojančios prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo
teisėjus nusišalinti nuo nagrinėjamos bylos dėl to, kad pateikdami prašymą priimti prejudicinį sprendimą
jie išdėstė šios bylos faktines ir teisines aplinkybes
Nurodytu klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad SESV 267 straipsnyje numatyta
prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo procedūra yra kertinis Europos Sąjungos teismų sistemos
akmuo; šia procedūra užmezgant dialogą tarp teismų, t. y. Teisingumo Teismo ir valstybių narių teismų,
siekiama užtikrinti vienodą Sąjungos teisės aiškinimą ir taip užtikrinti jos nuoseklumą, visišką veiksmingumą,
autonomiją ir galiausiai savitą Sutartimis sukurtos teisės pobūdį (15 punktas).
Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką SESV 267 straipsniu nacionaliniams teismams
suteikiama plačiausia galimybė kreiptis į Teisingumo Teismą, kai jie mano, jog nagrinėjamoje byloje kyla
klausimų, kuriems išspręsti reikia išsiaiškinti Sąjungos teisės nuostatas, kurios yra svarbios sprendžiant jiems
pateiktą ginčą, ar įvertinti jų galiojimą. Be to, nacionaliniai teismai gali laisvai pasinaudoti šia galimybe bet
kuriuo, kaip jie mano, tinkamu proceso momentu (17 punktas). Siekiant pateikti Sąjungos teisės išaiškinimą,
kuris būtų naudingas nacionaliniam teismui, reikia, kad tas teismas nurodytų pateikiamų klausimų faktines
aplinkybes ir pagrindines teisės nuostatas arba bent paaiškintų šiuos klausimus pagrindžiančias faktines
prielaidas (18 punktas). Procedūros reglamento 94 straipsnyje aiškiai išdėstyti prašymo priimti prejudicinį
sprendimą turinio, kuris prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui turi būti žinomas
vykdant bendradarbiavimą pagal SESV 267 straipsnį ir kurio jis privalo tiksliai laikytis, reikalavimai
(19 punktas). Beje, neginčijama, kad, pirma, sprendimuose dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą
pateikta informacija ne tik turi leisti Teisingumo Teismui pateikti naudingus atsakymus, bet ir suteikti
valstybių narių vyriausybėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims galimybę pateikti pastabas pagal Europos
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Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnį ir, antra, Teisingumo Teismas turi užtikrinti, kad ši
galimybė išliktų, turint omenyje tai, jog pagal šį straipsnį suinteresuotosioms šalims įteikiami tik sprendimai,
kuriais prašoma priimti prejudicinį sprendimą (20 punktas). Galiausiai svarbių faktinių ir teisinių aplinkybių
nenurodymas gali būti akivaizdaus prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinumo priežastis
(21 punktas). Taigi prašyme priimti prejudicinį sprendimą nurodydamas pagrindinės bylos faktines ir
teisines aplinkybes prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas, kaip antai Sofiyski gradski sad
(Sofijos miesto teismas), paprasčiausia vykdo SESV 267 straipsnio ir Procedūros reglamento 94 straipsnio
reikalavimus (22 punktas). Todėl aplinkybė, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas,
kaip antai teismas pagrindinėje byloje, savo prašyme priimti prejudicinį sprendimą išdėsto svarbias
pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes, atitinka prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo
mechanizmui būdingo bendradarbiavimo reikalavimą ir savaime negali pažeisti nei Chartijos 47 straipsnio
antroje pastraipoje įtvirtintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, nei jos 48 straipsnio 1 dalyje
garantuojamos teisės į nekaltumo prezumpciją (23 punktas).
Teisingumo Teismas šiuo klausimu atkreipė dėmesį, kad iš nacionalinės teisės nuostatų matyti, kad
tai, jog Bulgarijos teisėjas prašyme priimti prejudicinį sprendimą išdėsto faktines ir teisines pagrindinės
bylos aplinkybes, laikoma šio teisėjo išankstinės nuomonės pateikimu, kuris lemia ne tik jo nušalinimą ir jo
galutinio sprendimo panaikinimą, bet ir drausminės bylos jam iškėlimą už drausmės pažeidimą (24
punktas). Todėl nacionalinė norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, gali lemti tokią situaciją, kai
nacionalinis teismas, be kita ko, pasirinks nepateikti Teisingumo Teismui prejudicinių klausimų, siekdamas
išvengti, pirma, nušalinimo ir drausminių nuobaudų, arba, antra, prašymų priimti prejudicinį sprendimą
nepriimtinumo. Todėl tokia norma pažeidžia SESV 267 straipsnyje pripažintas nacionalinių teismų
prerogatyvas ir atitinkamai kenkia Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo, numatyto
pagal prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo mechanizmą, veiksmingumui (25 punktas).
Dėl draudimo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui paskelbus sprendimą
prejudicinėje byloje keisti išvadas dėl faktinių ir teisinių aplinkybių, padarytas teikiant prašymą priimti
prejudicinį sprendimą, arba, atvirkščiai, po tokio paskelbimo iš naujo išklausyti šalis ir imtis naujų
pasirengimo nagrinėti bylą priemonių, kurios galėtų paskatinti jį pakeisti tas išvadas
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką
SESV 267 straipsnyje reikalaujama, jog prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas užtikrintų
visišką Teisingumo Teismo pateikto Sąjungos teisės išaiškinimo veiksmingumą (28 punktas). Tačiau nei tame
straipsnyje, nei jokioje kitoje Sąjungos teisės nuostatoje nereikalaujama, kad prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas po sprendimo prejudicinėje byloje paskelbimo keistų išvadas dėl faktinių ir
teisinių aplinkybių, kurias padarė teikdamas prašymą priimti prejudicinį sprendimą. Jokia Sąjungos teisės
nuostata šiam teismui taip pat nedraudžiama po tokio paskelbimo keisti savo vertinimo, susijusio su
reikšmingomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis (29 punktas).
Dėl draudimo taikyti nacionalinę normą, kuri pripažinta prieštaraujančia Sąjungos teisei
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad prielaidos, kuria grindžiamas šis klausimas, kad
pagrindinėje byloje nagrinėjama nacionaline norma asmeniui, kuris kreipiasi į teismą, užtikrinama didesnė
jo teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, kaip ji suprantama pagal Chartijos 47 straipsnio antrą pastraipą,
apsauga, negalima patvirtinti. Aplinkybė, kad nacionalinis teismas savo prašyme priimti prejudicinį
sprendimą išdėsto pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes, kaip reikalaujama pagal
SESV 267 straipsnį ir Procedūros reglamento 94 straipsnį, savaime neprieštarauja šiai pagrindinei teisei.
Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teisėjams, išdėsčiusiems tokias aplinkybes
prašyme priimti prejudicinį sprendimą, nustatyta pareiga nusišalinti negali būti laikoma padedančia
užtikrinti minėtos teisės apsaugą (32 punktas). Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad Teisingumo
Teismo prejudicinėje byloje priimtas sprendimas yra privalomas nacionaliniam teismui priimant sprendimą
pagrindinėje byloje, kiek tai susiję su atitinkamų Sąjungos institucijų aktų aiškinimu ar jų galiojimu (žr., pvz.,
2011 m. spalio 20 d. Sprendimo Interedil, C-396/09, EU:C:2011:671, 36 punktą ir jame nurodytą teismo
praktiką). Be to, nacionalinis teismas, įpareigotas taikyti Sąjungos teisės nuostatas neperžengdamas savo
kompetencijos ribų, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veiksmingumą, jei būtina, savo iniciatyva
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atsisakydamas taikyti bet kokią joms prieštaraujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir neprivalo prašyti arba
laukti, kol ši nacionalinė nuostata bus panaikinta teisėkūros arba kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis
(žr., pvz., 2011 m. spalio 20 d. Sprendimo Interedil, C-396/09, EU:C:2011:671, 38 punktą ir jame nurodytą
teismo praktiką) (33–34 punktai). Be to, reikalavimas užtikrinti Sąjungos teisės veiksmingumą apima visiems
nacionaliniams teismams nustatytą pareigą prireikus keisti nusistovėjusią teismo praktiką, jeigu ji pagrįsta
su Sąjungos teise nesuderinamu nacionalinės teisės išaiškinimu (žr., pvz., 2016 m. balandžio 19 d.
Sprendimo DI, C-441/14, EU:C:2016:278, 33 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką) (35 punktas). Taigi
nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo užtikrinti visišką
SESV 267 straipsnio veiksmingumą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas taikyti NPK 29 straipsnį, kaip jį
aiškina Varhoven kasatsionen sad (Aukščiausiasis kasacinis teismas), kai tas aiškinimas neatitinka Sąjungos
teisės (36 punktas).
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. SESV 267 straipsnį ir Teisingumo Teismo procedūros reglamento 94 straipsnį, siejamus su Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antra pastraipa ir 48 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti
taip, kad pagal juos draudžiama tokia nacionalinė norma, kuri aiškinama kaip įpareigojanti prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teisėjus nusišalinti nuo nagrinėjamos bylos dėl to, kad pateikdami
prašymą priimti prejudicinį sprendimą jie išdėstė šios bylos faktines ir teisines aplinkybes.
2. Sąjungos teisė, visų pirma SESV 267 straipsnis, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją iš prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nereikalaujama ir jam nedraudžiama po sprendimo
prejudicinėje byloje paskelbimo iš naujo išklausyti šalių ir imtis naujų pasirengimo nagrinėti bylą priemonių,
kurios galėtų paskatinti jį pakeisti išvadas dėl faktinių ir teisinių aplinkybių, padarytas teikiant prašymą
priimti prejudicinį sprendimą, su sąlyga, kad šis teismas užtikrina visišką Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo pateikto Sąjungos teisės išaiškinimo veiksmingumą.
3. Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad pagal ją prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikusiam teismui draudžiama taikyti nacionalinę normą, kaip antai nagrinėjamą pagrindinėje byloje, kuri
pripažinta prieštaraujančia šiai teisei.
Prieiga internete
TEISMO IŠLAIDOS
2016 m. liepos 28 d. prejudicinis sprendimas byloje C-57/15
United Video Properties prieš Telenet NV

Pagrindinėje byloje ginčas kilo dėl teismo išlaidų, kurias bendrovė United Video Properties Inc. turi atlyginti T
United Video Properties atlygintinomis Telenet patirtomis bylinėjimosi išlaidomis. Pagal pagrindinėje byloje
taikytinus Belgijos teisės aktus, Telenet kiekvienoje instancijoje gali prašyti atlyginti tik ne daugiau kaip
11 000 eurų sumą, sumokėtą kaip advokato honorarą (17 punktas). Tačiau Telenet tvirtino kiekvienoje
instancijoje patyrusi išlaidų, gerokai viršijančių 11 000 eurų (18 punktas).
Tokiomis aplinkybėmis hof van beroep te Antwerpen (Antverpeno apeliacinis teismas) nusprendė sustabdyti
Dėl teisės priteisiant teismo išlaidas, patirtas intelektinės nuosavybės teisių gynimo srityje,
atsižvelgti į išlaidoms advokato pagalbai numatytą fiksuotų tarifų sistemą
Teisingumo Teismas nurodė, jog pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (toliau – ir Direktyva 2004/48)
14 straipsnį8 reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiamos tokios nacionalinės teisės normos, kaip
nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, kuriose numatyta, kad iš bylą pralaimėjusios šalies priteisiamos
8

Direktyvos 2004/48 14 straipsnyje „Teismo išlaidos“ nustatyta: „Valstybės narės užtikrina, kad laimėjusios šalies
patirtas pagrįstas ir proporcingas teismo ir kitas išlaidas paprastai padengtų pralaimėjusioji šalis, jei tai neprieštarauja
teisingumui.“
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laimėjusios šalies patirtos teismo išlaidos, bylą nagrinėjančiam teismui suteikiama galimybė priteisiant
išlaidas atsižvelgti į konkrečius bylos ypatumus ir išlaidoms advokato pagalbai įtvirtinta fiksuotų tarifų
sistema, pagal kurią numatyta maksimali atlygintina suma (20 punktas).
Teisingumo Teismas išaiškino, jog teisės normos, kuriose numatyti fiksuoti tarifai advokato honorarui
atlyginti, iš principo gali būti pateisinamos su sąlyga, kad jomis siekiama užtikrinti atlygintinų išlaidų
pagrįstumą, atsižvelgiant į tokius veiksnius – bylos dalyką, jo piniginę vertę ar darbą, kurio reikia įdėti
siekiant apginti atitinkamą teisę. Taip gali būti, be kita ko, tuo atveju, jei šiomis teisės normomis siekiama
neleisti atlyginti pernelyg didelių išlaidų, patirtų dėl neįprastai didelio honoraro, dėl kurio susitarė bylą
laimėjusi šalis ir jos advokatas, arba dėl to, kad advokato paslaugos nebuvo būtinos siekiant užtikrinti
atitinkamos intelektinės nuosavybės teisės paisymą (25 punktas). Tačiau Teismas taip pat pažymėjo, jog vis
dėlto, siekiant valstybėje narėje įgyvendinti Direktyvos 2004/48 14 straipsnį, reikalavimu, kad bylą
pralaimėjusi šalis turi atlyginti „pagrįstas“ teismo išlaidas, negalima pateisinti teisės normų, kuriose
nustatyti fiksuoti tarifai yra gerokai mažesni už vidutinius toje valstybėje narėje faktiškai taikomus advokato
paslaugų tarifus. Be to, pagal proporcingumo reikalavimą bylą laimėjusi šalis turi turėti teisę į tai, kad jai
būtų atlyginta bent pakankamai didelė ir tinkama jos faktiškai patirtų išlaidų dalis (29 punktas). Tokiomis
nacionalinės teisės normomis, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, kuriose numatyta išlaidų advokato
pagalbai absoliuti riba, turi būti užtikrinama, kad, pirma, ši riba atspindėtų tikruosius advokato paslaugų
intelektinės nuosavybės srityje tarifus ir, antra, bylą pralaimėjusi šalis padengtų bent pakankamai didelę ir
tinkamą laimėjusiosios šalies faktiškai patirtų pagrįstų išlaidų dalį (30 punktas).
Teismas taip pat pažymėjo, jog jeigu techninio konsultanto paslaugos, kad ir koks būtų jų pobūdis, yra
būtinos norint konkrečiu atveju pareikšti ieškinį teisme dėl tokių teisių gynimo, išlaidos už tokio konsultanto
pagalbą laikomos „kitomis išlaidomis“, kurias pagal Direktyvos 2004/48 14 straipsnį turi padengti bylą
pralaimėjusi šalis.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės
nuosavybės teisių gynimo 14 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal jį nedraudžiamos tokios nacionalinės
teisės normos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, kuriose numatyta, kad iš bylą pralaimėjusios šalies
priteisiamos laimėjusios šalies patirtos teismo išlaidos, bylą nagrinėjančiam teismui suteikiama galimybė
priteisiant išlaidas atsižvelgti į konkrečius bylos ypatumus ir išlaidoms advokato pagalbai numatyta fiksuotų
tarifų sistema, pagal kurią numatyta maksimali atlygintina suma, su sąlyga, jog šiais tarifais užtikrinama, kad
išlaidos, kurias turi padengti bylą pralaimėjusi šalis, būtų proporcingos, o tai turi patikrinti prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Vis dėlto pagal šios direktyvos 14 straipsnį draudžiamos
nacionalinės teisės normos, numatančios fiksuotus tarifus, kuriais dėl to, kad nurodytos maksimalios sumos
yra pernelyg mažos, neužtikrinama, kad bylą pralaimėjusi šalis padengtų bent pakankamai didelę ir tinkamą
laimėjusiosios šalies faktiškai patirtų išlaidų dalį.
2. Direktyvos 2004/48 14 straipsnis aiškintinas taip, jog pagal jį draudžiamos nacionalinės teisės
normos, kuriose numatyta, kad išlaidos techniniam konsultantui atlyginamos tik bylą pralaimėjusios šalies
neteisėto elgesio atveju, jeigu šios išlaidos tiesiogiai ir glaudžiai susijusios su teisme pareikštu ieškiniu dėl
intelektinės nuosavybės teisių gynimo.
Prieiga internete
______________
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