
Europos Komisijos - Sprendimai dėl pažeidimų

Liepos mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2021 m. liepos 15 d.

Apžvalga pagal politikos sritis
Periodiniame rinkinyje apžvelgiami dėl pažeidimų priimti sprendimai, kuriais Europos Komisija imasi
teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus.
Šiais įvairius sektorius ir ES politikos sritis apimančiais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė
būtų taikoma tinkamai ir būtų naudinga tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pateikiami svarbiausi Komisijos priimti sprendimai, suskirstyti pagal politikos sritis. Komisija
taip pat užbaigia 108 bylas – atitinkamos valstybės narės problemas išsprendė ir Komisijai
pažeidimo nagrinėjimo procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą rasite išsamioje klausimų ir
atsakymų rubrikoje. Daugiau informacijos apie visus priimtus sprendimus rasite Sprendimų dėl
pažeidimų registre.

 

1. Aplinka ir žuvininkystė
(Daugiau informacijos: Vivian Loonela, tel. +32 229 66712, Daniela Stoycheva, tel. +32 229 53664)

 

Oficialus pranešimas pagal SESV 260 straipsnį

Atliekos. Komisija ragina BULGARIJĄ vykdyti įsipareigojimus dėl sąvartynų

Komisija ragina Bulgariją vykdyti įsipareigojimus pagal Sąvartynų direktyvą (Direktyva
1999/31/EB). Sąvartynų direktyvoje nustatyti sąvartynų standartai, kad būtų išvengta neigiamo
poveikio žmonių sveikatai, vandeniui, dirvožemiui ir orui. Europos žaliajame kurse ir Nulinės taršos
veiksmų plane nustatytas ES tikslas siekti nulinės taršos, nes tai būtų naudinga visuomenės
sveikatai, aplinkai ir klimatui. Pagal Sąvartynų direktyvą esami sąvartynai po 2009 m. liepos 16 d.
nebegali būti eksploatuojami, jeigu jie neatitinka ES teisės aktų. 2015 m. Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas nusprendė, kad Bulgarija nesiėmė reikiamų priemonių užtikrinti, kad visi
sąvartynai atitiktų šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus. Tuo metu dar veikė 113 standartų
neatitinkančių sąvartynų. Nors Bulgarija užtikrino, kad 2017 m. pabaigoje, praėjus šešeriems
metams po Teismo sprendimo priėmimo, visi 113 standartų neatitinkančių sąvartynų, kuriems
taikomas teismo sprendimas, nebepriėmė atliekų, 43 iš šių sąvartynų vis dar nėra visiškai uždaryti ar
atnaujinti. Todėl Komisija nusprendė išsiųsti Bulgarijai oficialų pranešimą dėl direktyvos nesilaikymo
net ir po 2015 m. Teismo sprendimo. Bulgarija turi per du mėnesius pradėti laikytis direktyvos.
Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti grąžinti Bulgarijos bylą Europos Sąjungos Teisingumo
Teismui ir gali būti nustatyta finansinė bauda.

 

Pagrįsta nuomonė

Didelių avarijų, susijusių su pavojingomis medžiagomis, prevencija. Komisija ragina
BULGARIJĄ tobulinti nacionalines taisykles

Europos Komisija ragina Bulgariją suderinti savo nacionalinės teisės aktus su Direktyva 2012/18/ES
dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso
III direktyva). Direktyva taikoma daugiau kaip 12 000 pramoninių įrenginių visoje Europos
Sąjungoje. Joje nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią didelėms pramoninėms
avarijoms ir kuo labiau sumažinti jų žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Jos taikymo sritis
apima tokius sektorius kaip chemijos ir naftos chemijos pramonė, taip pat kuro didmeninė prekyba ir
sandėliavimas. Atsižvelgiant į pavojingų medžiagų kiekį, taikomi skirtingi saugos režimai ir griežtesni
teisiniai reikalavimai įrenginiams, kuriuose tvarkomi dideli kiekiai. Europos žaliajame kurse ir Nulinės
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taršos veiksmų plane nustatytas ES tikslas siekti nulinės taršos, nes tai būtų naudinga visuomenės
sveikatai, aplinkai ir klimatui. 2020 m. liepos mėn. Komisija išsiuntė Bulgarijai oficialų pranešimą, į
kurį atsakydama Bulgarija įsipareigojo iš dalies pakeisti nacionalinius teisės aktus. Tačiau Bulgarija
vis dar tinkamai neapibrėžė direktyvos taikymo srities ir į nacionalinės teisės aktus neįtraukė sąvokos
„kitas objektas“, dėl to atsirado daugiau reikalavimų neatitinkančių nuostatų. Į nacionalinę teisę taip
pat netinkamai perkeltos kai kurios techninės nuostatos, įskaitant sąvokos „patikrinimas“ apibrėžtį,
taip pat nuostatos dėl informacijos, kuri turėtų būti prieinama visuomenei, ir galimybės suteikimo
visuomenei iš anksto pareikšti savo nuomonę. Todėl Komisija siunčia Bulgarijai pagrįstą nuomonę.
Bulgarija turi per du mėnesius ištaisyti padėtį, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

 

Sprendimas perduoti bylą Teisingumo Teismui

Oro kokybė. Komisija nusprendė perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
GRAIKIJOS bylą dėl prastos oro kokybės

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui Graikijos bylą
dėl prastos oro kokybės, kurią lemia didelis azoto dioksido (NO2) kiekis. Kai viršijamos ES aplinkos
oro kokybės teisės aktais (Direktyva 2008/50/EB) nustatytos ribinės vertės, valstybės narės privalo
priimti su oro kokybe susijusius planus ir užtikrinti, kad į šiuos planus būtų įtrauktos tinkamos
priemonės, skirtos užtikrinti, kad tų ribų viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis. Europos žaliajame
kurse ir Nulinės taršos veiksmų plane akcentuojama būtinybė mažinti oro taršą, kuri yra vienas iš
pagrindinių veiksnių, darančių neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Siekiant veiksmingai apsaugoti
žmonių sveikatą ir gamtinę aplinką, labai svarbu visapusiškai įgyvendinti ES teisės aktuose įtvirtintus
oro kokybės standartus. Azoto dioksido (NO2) susidarymą daugiausia lemia žmogaus veikla,
pavyzdžiui, kelių eismas, visų pirma dėl dyzelinių transporto priemonių taršos, ir pramonė. Tokia
tarša yra sunkių ligų, pvz., astmos ir plaučių funkcijos sutrikimo, priežastis. Graikijoje be perstojo ir
nuolat viršijama metinė NO2 ribinė vertė Atėnuose. Ji taip pat nepriėmė tinkamų priemonių, kad tų
ribų viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis. Todėl Komisija mano, kad Graikijos valdžios institucijų
pastangos iki šiol buvo nepatenkinamos ir nepakankamos, ir perduoda Graikijos bylą Europos
Sąjungos Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos pateikiama pranešime spaudai.

 

2. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ
(Daugiau informacijos: Johannes Bahrke, tel. +32 229 58615, Federica Miccoli, tel. +32 229 58300,
Célia Dejond, tel. +32 229 88199)

 

Pagrįstos nuomonės

Viešieji pirkimai. Komisija ragina VOKIETIJĄ laikytis ES viešųjų pirkimų ir koncesijų
taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vokietijai pagrįstas nuomones, kad užtikrintų tinkamą
direktyvų dėl viešųjų pirkimų ir koncesijos sutarčių (Direktyvos 2014/24/ES, 2014/25/ES ir
2014/23/ES) perkėlimą į nacionalinę teisę. ES viešųjų pirkimų teisės aktuose nustatyta, kad dėl tam
tikrą ribą viršijančių viešųjų pirkimų sutarčių būtų skelbiamas konkursas, laikantis skaidrumo,
vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų. Užtikrindama, kad valstybės narės tinkamai perkeltų
direktyvas į savo nacionalinės teisės aktus, Komisija siekia apsaugoti sąžiningą konkurenciją ir
skatinti didesnę vertę už mokesčių mokėtojų pinigus. Remiantis Komisijos analize, kelios Vokietijos
nacionalinės teisės aktų nuostatos yra nesuderinamos su direktyvomis. Visų pirma, Komisija kelia tris
klausimus: dėl architektūrinio planavimo paslaugų apskaičiavimo, gelbėjimo tarnybų atleidimo nuo
viešųjų pirkimų taisyklių ir trūkstamos pašto paslaugų apibrėžties. Vokietija turi per du mėnesius
atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus ir imtis reikiamų priemonių. Priešingu atveju Komisija gali
nuspręsti perduoti Vokietijos bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

 

Sprendimai perduoti bylą Teisingumo Teismui

Profesinės kvalifikacijos. Komisija perduoda ČEKIJOS bylą Europos Sąjungos Teisingumo
Teismui dėl ES profesinių kvalifikacijų taisyklių nesilaikymo

Šiandien Komisija nusprendė perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui Čekijos bylą dėl
Čekijos atitikties ES taisyklėms dėl profesinių kvalifikacijų (Profesinių kvalifikacijų direktyva
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2005/36/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2013/55/ES). Čekija neištaisė 2019 m. lapkričio
mėn. Komisijos išsiųstoje pagrįstoje nuomonėje nustatytų pažeidimų, todėl Komisija, po tolesnio
dialogo su Čekijos valdžios institucijomis, imasi šios priemonės. Komisija konkrečiai nurodo tam
tikras nacionalinių taisyklių dėl profesinių kvalifikacijų nuostatas, kurios gali daryti tiesioginį poveikį
specialistams, įgijusiems profesinę kvalifikaciją Čekijoje arba pageidaujantiems, kad jų profesinė
kvalifikacija būtų pripažinta Čekijoje. Nustatyti pažeidimai yra susiję su horizontaliaisiais klausimais
dėl asmenų, kuriems taikomos kompensacinės priemonės arba kuriems jos bus taikomos Čekijoje,
statusu, taip pat dėl procedūrinių formalumų ir garantijų specialistams. Šis bylos perdavimas taip
pat susijęs su keliais konkretiems sektoriams būdingais klausimais, turintiems įtakos gydytojams,
slaugytojams, vaistininkams, veterinarijos gydytojams ir architektams. Nors Čekija dėjo pastangas,
kad būtų laikomasi atitinkamų taisyklių, Komisija mano, kad pirmiau minėtos nuostatos vis dar
neatitinka ES teisės aktų. Tai gali trukdyti specialistų tarpvalstybiniam judumui, mažinti darbo
galimybes ir galimiems jų paslaugų gavėjams sunkinti naudojimąsi bendrosios rinkos teikiamais
privalumais. Šiandienos sprendimas priimtas atsižvelgiant į Komisijos sistemingai vykdomą
nacionalinės teisės aktų ir administracinės praktikos patikrą, taip pat kitus veiksmus, kuriais Komisija
siekia užtikrinti visapusiškai veikiančią bendrąją paslaugų ir specialistų rinką. Pranešimą spaudai
galima rasti čia.

 

3. Migracija, vidaus reikalai ir saugumo sąjunga
(Daugiau informacijos: Adalbert Jahnz, tel. + 32 229 53156, Laura Bérard, tel. + 32 229 55721,
Ciara Bottomley, tel. +32 229 69971)

 

Oficialūs pranešimai

Kova su terorizmu. Komisija ragina KIPRĄ, ČEKIJĄ, GRAIKIJĄ, ISPANIJĄ, ir LIETUVĄ
užtikrinti tinkamą ES kovos su terorizmu taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę

Šiandien Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir išsiųsti Kiprui, Čekijai,
Graikijai, Ispanijai ir Lietuvai oficialius pranešimus, nes jos tinkamai neperkėlė į nacionalinę teisę
tam tikrus ES kovos su terorizmu taisyklių elementus (Direktyva (ES) 2017/541),. Kovos su
terorizmu direktyva yra vienas pagrindinių ES kovos su terorizmu darbotvarkės elementų. Joje yra
nuostatų, pagal kurias kriminalizuojamos su terorizmu susijusios nusikalstamos veikos, pavyzdžiui,
vykimas į užsienį siekiant įvykdyti teroristinį nusikaltimą, grįžimas į ES arba keliavimas ES viduje
siekiant vykdyti tokią veiklą, mokymasis terorizmo tikslais ir terorizmo finansavimas, ir už jas
taikomos sankcijos. Be to, ES taisyklėse nustatytos specialios terorizmo aukoms skirtos nuostatos,
kuriomis siekiama užtikrinti, kad jos iš karto po išpuolio ir tol, kol būtina, gautų patikimą informaciją
ir profesionalias bei specializuotas pagalbos paslaugas. Valstybės narės turėjo perkelti šią direktyvą į
nacionalinę teisę iki 2018 m. rugsėjo 8 d. Kipras, Čekija, Graikija, Ispanija ir Lietuva turi per du
mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti
pagrįstą nuomonę.

 

Pagrįstos nuomonės

Saugumas. Komisija ragina BELGIJĄ laikytis ES taisyklių, taikomų kriminalistinių
laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjams

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Belgijai pagrįstą nuomonę, kuria reikalaujama į nacionalinę
teisę perkelti ES taisykles dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditavimo
(Tarybos pamatinis sprendimas 2009/905/TVR). Pagal šias ES taisykles leidžiama aktyviau keistis
kriminalistinių laboratorinių tyrimų informacija ir užtikrinti, kad vienoje valstybėje narėje akredituotų
kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus kaip
lygiaverčiai patikimus pripažintų kitų valstybių narių teisėsaugos institucijos ir dėl to jų veikla būtų
veiksmingesnė. Teisės aktus, kuriais įgyvendinamos ES taisyklės, valstybės narės turėjo priimti iki
2015 m. lapkričio 30 d. 2019 m. Belgija pranešė iš dalies perkėlusi taisykles, susijusias su DNR
analitėmis. Iki šiol Belgija nepranešė apie jokias perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, susijusias
su daktiloskopiniais duomenimis. 2020 m. gegužės mėn. Komisija išsiuntė Belgijai oficialų
pranešimą. Po šiandienos pagrįstos nuomonės Belgija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie
priemones, kurių ėmėsi visapusiškam įgyvendinimui užtikrinti. Priešingu atveju Komisija gali
perduoti Belgijos bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

 

Sprendimai perduoti bylą Teisingumo Teismui
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Kova su nusikalstamumu. Komisija perduoda Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
ITALIJOS bylą dėl trūkumų keičiantis informacija apie kovą su terorizmu ir nusikalstamumu

Šiandien Komisija nusprendė perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui Italijos bylą dėl visų
keitimosi informacija reikalavimų, nustatytų ES taisyklėse dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo
kovojant su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu (Priumo sprendimai, Tarybos sprendimai
2008/615/TVR ir 2008/616/TVR), nesilaikymo. Taisyklės yra pagrindinė kovos su terorizmu ir
nusikalstamumu priemonė. Jos suteikia valstybėms narėms galimybę greitai keistis informacija apie
DNR, pirštų atspaudus ir nacionalinius transporto priemonių registracijos duomenis, kad teisėsaugos
institucijos galėtų nustatyti įtariamųjų tapatybę ir sąsajas tarp baudžiamųjų bylų visoje Sąjungoje.
Valstybės narės visas taisykles turėjo įgyvendinti iki 2011 m. rugpjūčio mėn. Komisija pradėjo
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir išsiuntė Italijai oficialų pranešimą, o 2017 m. pateikė pagrįstą
nuomonę, ragindama valstybę narę laikytis visų savo teisinių įsipareigojimų. Nepaisant pakartotinių
valstybės narės pažangos įgyvendinant įsipareigojimus tyrimų Italija vis dar nesuteikia kitoms
valstybėms narėms prieigos prie DNR, pirštų atspaudų ir transporto priemonių registracijos
duomenų. Dėl šių priežasčių Komisija nusprendė perduoti šią bylą Europos Sąjungos Teisingumo
Teismui. Pranešimas spaudai skelbiamas internete.

 

Komisija perduoda Europos Sąjungos Teisingumo Teismui VENGRIJOS bylą dėl neteisėto
galimybės pasinaudoti prieglobsčio procedūra apribojimo

Šiandien Komisija nusprendė perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui Vengrijos bylą dėl
neteisėto galimybės pasinaudoti prieglobsčio procedūra apribojimo, kuriuo pažeidžiamas Prieglobsčio
procedūrų direktyvos (Direktyva 2013/32/ES) 6 straipsnis, aiškinamas atsižvelgiant į Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnį. Prieglobsčio procedūrų direktyvos 6 straipsnyje
reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad jų teritorijoje, įskaitant pasienį, esantys ne ES
piliečiai ir asmenys be pilietybės galėtų veiksmingai naudotis teise pateikti tarptautinės apsaugos
prašymą. Pagal Vengrijos teisėje nustatytą reikalavimą, prieš galėdami prašyti tarptautinės apsaugos
Vengrijoje, ne ES piliečiai pirmiausia turi pateikti ketinimų deklaraciją, kurioje pareikštų pageidavimą
prašyti prieglobsčio Vengrijos ambasadoje už Europos Sąjungos ribų, ir šiuo tikslu jiems turi būti
išduotas specialus leidimas atvykti. Komisija mano, kad ši taisyklė yra neteisėtas galimybės
pasinaudoti prieglobsčio procedūra apribojimas, prieštaraujantis Prieglobsčio procedūrų direktyvai,
aiškinamai atsižvelgiant į Pagrindinių teisių chartiją, nes ja draudžiama Vengrijos teritorijoje,
įskaitant pasienį, esantiems asmenims ten prašyti tarptautinės apsaugos. Komisija taip pat mano,
kad tokios taisyklės negalima pateisinti COVID-19 pandemijos suvaldymu, kuris kaip priežastis yra
nurodytas Vengrijos teisės aktuose. Todėl Komisija perduoda Vengrijos bylą Europos Sąjungos
Teisingumo Teismui. Pranešimas spaudai skelbiamas internete.

 

4. Teisingumas
(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Katarzyna Kolanko, tel. +32 229
63444, Jordis Ferroli, tel. +32 229 92729)

 

Oficialūs pranešimai, pagrįsta nuomonė ir papildoma pagrįsta nuomonė

Pagrindinės ES vertybės. Komisija pradeda teisinius veiksmus prieš VENGRIJĄ ir LENKIJĄ
dėl LGBTIQ asmenų pagrindinių teisių pažeidimo

Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Vengriją ir Lenkiją, susijusias su lygybe
ir pagrindinių teisių apsauga. Vengrijos atveju bylos susijusios su neseniai priimtu įstatymu, kuriuo
jaunesniems nei 18 metų asmenims visų pirma draudžiama arba ribojama prieiga prie turinio, kuriuo
skatinamas arba vaizduojamas vadinamasis nukrypimas nuo tapatybės, atitinkančios gimimo metu
užfiksuotą lytį, lyties keitimas ar homoseksualumas, ir su atsakomybės ribojimo pareiškimu, teiktinu
ant knygos vaikams, kurioje pateikiamas LGBTIQ turinys. Kalbant apie Lenkiją, Komisija mano, kad
Lenkijos valdžios institucijos visapusiškai ir tinkamai neatsakė į jos užklausą dėl kelių Lenkijos
regionų ir savivaldybių priimtų rezoliucijų dėl vadinamųjų zonų be LGBT ideologijos pobūdžio ir
poveikio. Abi valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus.
Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti joms pagrįstą nuomonę ir kitu procedūros etapu jų
bylas perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Visas pranešimas spaudai skelbiamas
internete.

 

Procesinės teisės. Komisija ragina aštuonias ES šalis įgyvendinti ES teisės aktus dėl teisės
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turėti advokatą

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą šešioms ES šalims – Austrijai,
Italijai, Nyderlandams, Lenkijai, Rumunijai ir Švedijai – dėl to, kad jos ne visiškai perkėlė
direktyvą dėl teisės turėti advokatą (Direktyva 2013/48/ES). Komisija taip pat nusprendė išsiųsti
pagrįstą nuomonę Slovakijai ir papildomą pagrįstą nuomonę Bulgarijai. Direktyva nustatomos
būtiniausios taisyklės dėl įtariamojo teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir per
Europos arešto orderio vykdymo procedūras. Direktyvoje taip pat nustatyta, kad įtariamieji turi teisę
reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisę susisiekti su trečiaisiais
asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu. Komisija išnagrinėjo, kaip šešios
valstybės narės perkelia direktyvą į savo nacionalinę teisę, ir nustatė tam tikras spragas, susijusias
su vaikų teisėmis. Direktyva užtikrinama, kad nuo pat laikino sulaikymo ir vėliau iš vaikų negalėtų
būti atimta laisvė apie tai nežinant tinkamam trečiajam asmeniui. Spragos susijusios su pranešimu
tinkamam suaugusiam asmeniui tuo atveju, jei už tėvystę atsakingo asmens informavimas apie
laisvės atėmimą prieštarautų vaiko interesams. Šešios valstybės narės (Austrija, Italija, Nyderlandai,
Lenkija, Rumunija ir Švedija) turi per du mėnesius atsakyti ir pateikti paaiškinimus, o jei tai nebus
padaryta, Komisija gali nuspręsti joms išsiųsti pagrįstą nuomonę. 2017 m. sausio mėn. Komisija
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Bulgariją ir Slovakiją ir išsiuntė joms oficialius
pranešimus, nes šios šalys nepranešė Komisijai apie nacionalines taisykles, kuriomis įgyvendinamas
šis ES teisės aktas. 2018 m. sausio mėn. Komisija išsiuntė Bulgarijai pagrįstą nuomonę, nes šalis vis
dar nebuvo pranešusi apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Tuo tarpu Slovakija ir Bulgarija
pranešė apie nacionalines taisykles, tačiau šiomis taisyklėmis neužtikrinamas visų direktyvos
nuostatų, visų pirma dėl pranešimo kitam suaugusiam asmeniui, įgyvendinimas. Dėl to Komisija
nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Slovakijai ir papildomą pagrįstą nuomonę Bulgarijai. Abi
valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į pagrįstą nuomonę ir imtis reikiamų priemonių,
priešingu atveju Komisija perduos bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos
apie Direktyvą dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio
vykdymo procedūroms pateikiama čia.

 

Sprendimai perduoti bylą Teisingumo Teismui

Bendrovių teisė. Europos Komisija perduoda Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
BULGARIJOS bylą dėl to, kad ši šalis neprijungė savo verslo registro prie ES verslo registrų
sistemos

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui Bulgarijos
bylą dėl to, kad ji vis dar neprijungia savo nacionalinio verslo registro prie Verslo registrų sąveikos
sistemos (BRIS) ir taip pažeidžia Direktyvą (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų.
Bulgarijos prisijungimo prie BRIS terminas buvo 2017 m. birželio 8 d. Praėjus daugiau kaip 4
metams po šio termino ir nepaisant pakartotinių Komisijos raginimų, Bulgarija dar nėra prisijungusi
prie sistemos. Todėl Bulgarijos bendrovių atžvilgiu neveikia nė viena BRIS funkcija. Tiksliau, dėl to,
kad Bulgarija neprisijungė prie BRIS, ES piliečiams, bendrovėms ir specialistams sudėtinga gauti
reikiamos informacijos apie Bulgarijos bendroves. Be to, be BRIS verslo registrai negali
bendradarbiauti, kai vykdomi tarpvalstybiniai susijungimai, kuriuose dalyvauja Bulgarijos bendrovės,
arba procedūros, susijusios su Bulgarijos bendrovių tarpvalstybiniais filialais. Todėl Komisija
nusprendė perduoti Bulgarijos bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Visas pranešimas spaudai
skelbiamas internete.

 

5. Energetika ir klimatas
(Daugiau informacijos: Tim McPhie, tel. +32 229 58602, Ana Crespo Parrondo, tel. +32 229 81325)

 

Oficialūs pranešimai

Pagrindiniai saugos standartai. Komisija ragina MALTĄ į nacionalinę teisę tinkamai perkelti
ES radiacinės saugos teisės aktus

Komisija nusprendė išsiųsti Maltai oficialų pranešimą, kuriuo reikalaujama į nacionalinę teisę
tinkamai perkelti peržiūrėtą Pagrindinių saugos standartų direktyvą (Tarybos direktyva
2013/59/Euratomas). Valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę iki 2018 m. vasario
6 d., tačiau Komisija mano, kad Malta dar nesilaiko tam tikrų tos direktyvos reikalavimų. Šia
direktyva modernizuojami ir konsoliduojami ES radiacinės saugos teisės aktai ir nustatomi
pagrindiniai saugos standartai, kuriais visuomenės narius, darbuotojus ir pacientus siekiama
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apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. Į ją taip pat įtrauktos po
Fukušimos branduolinės avarijos sugriežtintos avarinės parengties ir reagavimo priemonės. Malta turi
per du mėnesius ištaisyti Komisijos nustatytus trūkumus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti
išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Euratomo geriamojo vandens direktyva. Komisija ragina PORTUGALIJĄ į nacionalinę teisę
tinkamai perkelti ES radiacinės saugos teisės aktus

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Portugalijai oficialų pranešimą dėl to, kad ji nesilaiko
Euratomo geriamojo vandens direktyvos (Tarybos direktyva 2013/51/Euratomas) reikalavimo
nustatyti tikslų žmonėms vartoti skirto į butelius ar talpyklas išpilstyto pardavimui skirto vandens
mėginių ėmimo dažnumą. Direktyvoje nustatyti visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję
su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis. Joje nustatytos
šių medžiagų parametrų vertės ir jų stebėsenos dažnumas bei metodai, taip pat numatyta parengti
stebėsenos programas, siekiant patikrinti, ar geriamasis vanduo atitinka direktyvos reikalavimus. Be
to, šioje direktyvoje taip pat reikalaujama, kad piliečiai būtų tinkamai informuojami apie vartojamo
vandens kokybę. Portugalija turi per du mėnesius ištaisyti Komisijos nustatytą trūkumą. Priešingu
atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Pagrįstos nuomonės

Radioaktyviosios atliekos. Komisija ragina KROATIJĄ, LENKIJĄ ir NYDERLANDUS tinkamai
perkelti į nacionalinę teisę ES radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisės aktus

Komisija nusprendė išsiųsti Kroatijai, Lenkijai ir Nyderlandams pagrįstas nuomones dėl to, kad
jos tinkamai neperkėlė į nacionalinę teisę tam tikrų Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų
atliekų direktyvos (Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas) reikalavimų. Radioaktyviosios atliekos
susidaro gaminant elektros energiją branduolinėse elektrinėse, taip pat naudojant radioaktyviąsias
medžiagas su elektros gamyba nesusijusiais tikslais – medicinos, mokslinių tyrimų, pramonės ir
žemės ūkio srityse. Tai reiškia, kad radioaktyviųjų atliekų susidaro visose ES valstybėse narėse.
Direktyva nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus
tvarkymo Bendrijos sistema. Visų pirma, pagal direktyvą valstybės narės turi parengti ir įgyvendinti
nacionalines viso panaudoto branduolinio kuro ir jų teritorijoje susidariusių radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo iki dėjimo į atliekynus programas. Jos tikslas – apsaugoti darbuotojus ir plačiąją visuomenę
nuo jonizuojančiosios spinduliuotės. Valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę iki
2013 m. rugpjūčio 23 d., o apie savo nacionalines programas pirmą kartą pranešti Komisijai iki
2015 m. rugpjūčio 23 d. Susijusios valstybės narės turi per du mėnesius ištaisyti Komisijos
nustatytus trūkumus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Komisija gali nuspręsti bylą perduoti
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

 

6. Mokesčiai ir muitų sąjunga
(Daugiau informacijos: Daniel Ferrie, tel. +32 229 86500, Nerea Artamendi Erro, tel. +32 2 29
90964)

 

Oficialūs pranešimai

Mokesčiai. Komisija imasi veiksmų prieš LIETUVĄ dėl ES pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
taisyklių nesilaikymo

Europos Komisija nusprendė išsiųsti Lietuvai oficialų pranešimą, nes ji tinkamai netaiko PVM
taisyklių, kuriomis siekiama palengvinti mažųjų įmonių veiklą. Pagal dabartinę mažosioms ir
vidutinėms įmonėms (MVĮ) taikomą apmokestinimo PVM schemą Lietuvos mažosios įmonės, kurių
apyvarta neviršija 45 000 EUR per metus, neprivalo registruotis PVM mokėtojomis. Tačiau pagal
kovos su mokesčių vengimu priemones Lietuva šios nuostatos netaiko mažesnės apyvartos įmonėms,
kai jų galutinio savininko bendros metinės pajamos viršija 45 000 EUR ribą, net jei kitos to asmens
įmonės yra teisiškai nepriklausomos ir jų struktūra nėra tik dirbtinė. Kovos su mokesčių vengimu ir
slėpimu nuostatos leidžia užtikrinti tinkamą PVM surinkimą. Tačiau Komisija mano, kad specialios
apmokestinimo PVM schemos netaikymas įmonėms, kurios, nors finansiškai ir susijusios, tačiau
vykdo visiškai nepriklausomą ekonominę veiklą, yra neproporcingas ir prieštarauja mokesčių
neutralumo principui. Todėl Komisija mano, kad Lietuva pažeidė PVM direktyvą. Lietuva turi per du
mėnesius ištaisyti šiame oficialiame pranešime nustatytus trūkumus. Jeigu Lietuva per kitus du
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mėnesius nesiims reikiamų veiksmų, Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Mokesčiai. Komisija imasi veiksmų prieš KIPRĄ dėl ES PVM taisyklių, susijusių su būstu,
nesilaikymo

Europos Komisija nusprendė išsiųsti Kiprui oficialų pranešimą dėl netinkamo ES PVM taisyklių
taikymo Kipre įsigyjamam arba statomam būstui. Kipras be jokių kitų apribojimų leidžia taikyti 5 %
lengvatinį PVM tarifą už pirmuosius 200 m2 būsto, paramos gavėjo naudojamo kaip pagrindinė ir
nuolatinė gyvenamoji vieta. Visų pirma lengvatinis tarifas taikomas neatsižvelgiant į paramos gavėjo
pajamas, turtą ir ekonominę padėtį, šeimos narius, kurie gyvens būste, ir didžiausią bendrą
atitinkamo būsto plotą. Pagal PVM direktyvą valstybėms narėms leidžiama taikyti lengvatinį PVM
tarifą būstui, kai tai vykdoma kaip socialinės politikos dalis. Tačiau plati Kipro teisės aktų taikymo
sritis ir tai, kad jais nenustatyti apribojimai, rodo, kad priemone viršijamas socialinės politikos
tikslas. Todėl Komisija mano, kad Kipras neįvykdė savo įsipareigojimų pagal PVM direktyvą. Kipras
turi per du mėnesius ištaisyti šiame oficialiame pranešime nustatytus trūkumus. Jeigu Kipras per
kitus du mėnesius nesiims reikiamų veiksmų, Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Mokesčiai. Komisija ragina RUMUNIJĄ leisti tam tikroms reikalavimus atitinkančioms
įmonėms naudotis Sąjungos vieno langelio principu grindžiama sistema PVM srityje

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Rumunijai oficialų pranešimą dėl to, kad ši valstybė narė
nesuteikė galimybės naudotis Sąjungos vieno langelio principu grindžiama sistema tam tikrų
kategorijų įmonėms, kurios kitais atžvilgiais atitinka PVM direktyvos reikalavimus. Sąjungos vieno
langelio principu grindžiama sistema yra elektroninis portalas, kuriuo nuo 2021 m. liepos 1 d.
internetu prekiaujantys subjektai naudosis, kad supaprastintų pardavimo ES vartotojams PVM
prievoles ir jų laikytųsi, nes sistema leis jiems registruotis PVM mokėtoju vienoje valstybėje narėje ir
deklaruoti bei sumokėti kitose valstybėse narėse mokėtiną PVM. Pirma, pagal nacionalinės teisės
aktus į Sąjungos vieno langelio principu grindžiamą sistemą neįtraukiamos Rumunijos mažosios ir
vidutinės įmonės (MVĮ), parduodančios telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas
vartotojams kitose valstybėse narėse (t. y. įmonės, kurių apyvarta mažesnė nei 88 500 EUR ir kurios
dalyvauja MVĮ taikomoje specialioje apmokestinimo PVM schemoje). Antra, registruotis Sąjungos
vieno langelio principu grindžiamoje sistemoje gali tik bendrovės, jau užsiregistravusios PVM
mokėtojomis Rumunijoje vidaus sandorių, už kuriuos atskaitomas PVM, ir tam tikrų sandorių
Bendrijos viduje tikslais, o kitais tikslais užsiregistravusios bendrovės – negali. Rumunija turi per du
mėnesius ištaisyti šiame oficialiame pranešime nustatytus trūkumus. Jeigu Rumunija per kitus du
mėnesius nesiims reikiamų veiksmų, Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

7. Mobilumas ir transportas
(Daugiau informacijos: Stefan de Keersmaecker, tel. +32 229 84680, Anna Wartberger, tel. +32 229
82054)

 

Oficialūs pranešimai

Kelių transportas. Komisija ragina BULGARIJĄ panaikinti reikalavimus profesionaliems
vairuotojams be vairuotojo pažymėjimo pateikti ir psichinio tinkamumo pažymėjimą

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Bulgarijai oficialų pranešimą dėl papildomų įpareigojimų
profesionaliems vairuotojams nustatymo, kuriais pažeidžiama Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo
pažymėjimų ir Direktyva 2003/59/EB dėl profesinės kvalifikacijos pažymėjimų. Šiuo metu Bulgarijoje
profesionalūs vairuotojai (visų pirma sunkvežimių ir autobusų vairuotojai) be vairuotojo pažymėjimo
kontrolės įstaigoms privalo pateikti psichinio tinkamumo pažymėjimą. Direktyvoje 2006/126/EB dėl
vairuotojo pažymėjimų nustatytos Europos vairuotojo pažymėjimų išdavimo, atnaujinimo ar
pakeitimo sąlygos, visų pirma būtiniausi fizinio ir psichinio tinkamumo standartai. Todėl vairuotojo
pažymėjimų turėtojų, užsiimančių profesine vairavimo veikla, psichinis tinkamumas jau yra
nustatytas, kai išduodamas ir atnaujinamas vairuotojo pažymėjimas. Nėra pagrindo manyti, kad dėl
profesinės vairavimo veiklos kiltų konkrečių su kelių eismo saugumu susijusių problemų, kurių
neišspręstų Direktyvoje 2006/126/EB numatytas psichinės sveikatos patikrinimas.

Be to, nustačius griežtesnius būtiniausius psichinio tinkamumo standartus Bulgarijos profesionaliems
vairuotojams pastarieji atsidurtų mažiau palankioje padėtyje. Tai prieštarauja tikslui išvengti šių
vairuotojų „nevienodų konkurencijos sąlygų“, kurį siekiama užtikrinti Direktyva 2003/59/EB. Tuo
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remdamasi Europos Komisija mano, kad reikalaujamas profesionalių vairuotojų psichinio tinkamumo
pažymėjimas prieštarauja Direktyvai 2006/126/EB ir Direktyvai 2003/59/EB. Bulgarija turi per du
mėnesius atsakyti į Komisijos iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus ir imtis reikiamų priemonių.
priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Bendra Europos geležinkelių erdvė. Komisija ragina VENGRIJĄ tinkamai perkelti į
nacionalinę teisę ES teisę

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą dėl netinkamo Direktyvos
2012/34/ES perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo. Direktyvos tikslas – sukurti bendrą Europos
geležinkelių erdvę, visų pirma dėl geležinkelių sektoriaus konkurencijos klausimų, teisės aktais
nustatytos priežiūros ir finansinės struktūros, nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimų,
pagerintos investicijų į geležinkelius sistemos ir nediskriminuojančios prieigos prie geležinkelių
infrastruktūros ir susijusių geležinkelių paslaugų. Komisija mano, kad Vengrijos geležinkelių
reguliavimo sistemoje į nacionalinę teisę netinkamai perkeltos ir taikomos kelios direktyvos
nuostatos, susijusios, be kita ko, su reguliavimo institucijos funkcijomis ir ištekliais, reguliavimo
institucijos nepriklausomumu, taisyklėmis dėl atvejų, kai geležinkelių tinklai, įmonės ir infrastruktūra
gali būti neįtraukti į direktyvos taikymo sritį, ir infrastruktūros pajėgumų paskirstymu. Vengrija turi
per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus ir imtis reikiamų priemonių. Priešingu
atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Jūrų transportas. Komisija ragina LENKIJĄ užtikrinti atitiktį ES teisės nuostatoms dėl
minimalaus jūrininkų rengimo

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Lenkijai oficialų pranešimą dėl ES minimalaus jūrininkų
rengimo taisyklių (Direktyva 2008/106/EB su pakeitimais) nesilaikymo. Šiomis taisyklėmis siekiama
užtikrinti, kad visoje ES būtų laikomasi rengimo standartų ir kad jie atitiktų standartus, dėl kurių jau
susitarta tarptautiniu lygmeniu. Komisija mano, kad jūrininkų, kurie dirba vidaus reisus
vykdančiuose laivuose, atestavimo reikalavimai neatitinka direktyvoje nustatytų būtiniausių
atestavimo reikalavimų. Lenkija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos iškeltus susirūpinimą
keliančius klausimus ir imtis reikiamų priemonių. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti
pagrįstą nuomonę.

 

Jūrų transportas. Komisija ragina VOKIETIJĄ ir GRAIKIJĄ laikytis ES taisyklių dėl laivų
įrenginių

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vokietijai ir Graikijai oficialų pranešimą, nes jos nesilaiko ES
taisyklių dėl laivų įrenginių (Direktyva 2014/90/ES). Laivų įrenginių direktyva suderinamos tokiai
įrangai kaip gelbėjimosi liemenės, nuotekų valymo sistemos ir radarai su ES vėliava plaukiojančiuose
laivuose taikomos taisyklės. Vokietija neišduoda pagal Laivų įrenginių direktyvą sertifikuotų įrenginių
lygiavertiškumo sertifikato, kai laivas perkeliamas į Vokietijos vėliavos sistemą. Graikijos atveju
pranešimas susijęs su netinkama rinkos priežiūra ir pranešimo atitikties vertinimo įstaigoms
procedūromis, taip pat su tuo, kad laivų įrenginių gamintojai toms atitikties vertinimo įstaigoms
neteikia atitikties deklaracijų. Vokietija ir Graikija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos iškeltus
susirūpinimą keliančius klausimus ir pašalinti nustatytus trūkumus, priešingu atveju Komisija gali
nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Pagrįstos nuomonės

Keleivinis geležinkelių transportas. Komisija ragina AUSTRIJĄ perkelti į nacionalinę teisę
visas naujosios Valdymo direktyvos taisykles

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Austrijai pagrįstą nuomonę dėl ES direktyvos 2016/2370 dėl
keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių
infrastruktūros valdymo perkėlimo į nacionalinę teisę. Austrija į nacionalinę teisę neperkėlė kelių
direktyvos straipsnių, pvz., infrastruktūros valdytojo apibrėžties, taip pat straipsnių dėl geležinkelių
infrastruktūros eksploatavimo ir techninės priežiūros ir nuostatų dėl infrastruktūros valdytojo
nepriklausomumo, jo funkcijų pasidalijimo, darbų perdavimo kitiems subjektams ir galimybės
sudaryti bendradarbiavimo susitarimus bei jų reguliavimo kontrolės. Be to, Austrija į nacionalinę
teisę perkėlė ne visas nuostatas, susijusias su prieigos teisės ir teisės įlaipinti ir išlaipinti keleivius
apribojimu. Komisija imasi veiksmų prieš Austriją siekdama užtikrinti, kad perkeltos nacionalinės
priemonės aprėptų visas Valdymo direktyvos nuostatas. Austrija turi atsakyti per du mėnesius. Jei
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nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Komisija gali perduoti Austrijos bylą Europos Sąjungos
Teisingumo Teismui.

 

Oro uostų mokesčiai. Komisija ragina BULGARIJĄ tinkamai perkelti ES taisykles ir jas taikyti
Sofijos oro uoste

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Bulgarijai pagrįstą nuomonę dėl to, kad ji tinkamai neperkėlė į
nacionalinę teisę ir Sofijos oro uoste tinkamai netaiko Direktyvos 2009/12/EB dėl oro uostų mokesčių
6 straipsnio 3 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies. Pagal oro uostų mokesčių taisykles reikalaujama, kad
valstybės narės priimtų teisės aktus, kuriais būtų užtikrinta, kad pagrindiniuose ES oro uostuose oro
transporto bendrovėms taikomi oro uostų mokesčiai būtų apskaičiuojami laikantis skaidrumo,
konsultavimosi ir nediskriminavimo principų. Oro uostai privalo konsultuoti oro transporto bendroves
dėl savo taikomų mokesčių, o valstybės narės privalo paskirti nepriklausomą instituciją, kuri būtų
įgaliota spręsti ginčus dėl mokesčių su oro uostais ir oro uostų naudotojais arba su oro uostų
naudotojų atstovais ar asociacijomis. Be to, Komisija mano, kad Bulgarija netinkamai taikė
Direktyvos 2009/12/EB 3 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų
teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (Oro paslaugų reglamento) 15 straipsnio 1 dalį. Bulgarijai per
du mėnesius nepranešus Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi siekdama užtikrinti, kad būtų visiškai
laikomasi reglamento, Komisija gali perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

 

Bendras Europos dangus. Komisija ragina 6 valstybes nares laikytis ES taisyklių dėl
duomenų ryšio paslaugų teikimo

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstas nuomones Kiprui, Prancūzijai, Graikijai, Maltai,
Portugalijai ir Slovakijai dėl to, kad jos neteikia ir nevaldo duomenų ryšio paslaugų visiems
tinkamą įrangą turinčių orlaivių, skrendančių jų atsakomybei priklausančioje oro erdvėje,
naudotojams. Sprendimas priimtas po 2020 m. gegužės 15 d. išsiųstų oficialių pranešimų ir 2021 m.
vasario 18 d. išsiųstų papildomų oficialių pranešimų. Kiekviena valstybė narė privalo pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES) 29/2009, kartu su Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi,
imtis šių priemonių, kad paskirti oro eismo paslaugų teikėjai galėtų teikti ir valdyti šias paslaugas.
Ryšys tarp orlaivio ir žemės per duomenų perdavimo ryšio liniją papildo įprastai naudojamą kalbinį
ryšį tarp pilotų kabinos ir skrydžių valdymo centrų. Šios sąveikios technologijos diegimas Europoje
yra labai svarbus siekiant pagerinti pilotų ir skrydžių vadovų bendravimo efektyvumą ir taip padidinti
skrydžių valdymo pajėgumus. Paslaugų teikėjų duomenų ryšio paslaugų valdymo terminas baigėsi, o
įrangos trūkumas tam tikruose valdymo centruose iš esmės trukdo orlaivių naudotojams, kurie taip
pat turėjo apsirūpinti technologija, naudotis duomenų ryšio paslaugomis. Susijusios valstybės narės
turi per du mėnesius imtis reikiamų priemonių. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

 

8. Darbo vietos ir socialinės teisės
(Daugiau informacijos: Arianna Podesta, tel. +32 229 87024, Flora Matthaes, tel. +32 229 83951)

 

Oficialūs pranešimai

Darbuotojų komandiravimas. Komisija ragina 24 valstybes nares laikytis ES vykdymo
užtikrinimo direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo

Šiandien Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir išsiųsti oficialius
pranešimus Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Vokietijai, Estijai, Airijai, Graikijai,
Prancūzijai, Kroatijai, Italijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai,
Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai, Slovakijai ir Suomijai dėl to, kad jos
nesuderino įvairių nacionalinių nuostatų su Vykdymo užtikrinimo direktyva dėl darbuotojų
komandiravimo (2014/67/ES). Vykdymo užtikrinimo direktyva siekiama stiprinti praktinį darbuotojų
komandiravimo taisyklių taikymą sprendžiant klausimus, susijusius su kova su sukčiavimu ir taisyklių
apėjimu, galimybe gauti informaciją ir ES valstybių narių administraciniu bendradarbiavimu. Visų
pirma Vykdymo užtikrinimo direktyvoje apibrėžiami administraciniai reikalavimai ir kontrolės
priemonės, kuriuos valstybės narės gali nustatyti siekdamos stebėti, ar laikomasi darbuotojų
komandiravimo taisyklių; pagal direktyvą ginamos komandiruotų darbuotojų teisės ir šie darbuotojai
apsaugomi nuo atsakomųjų veiksmų (t. y. nepalankaus darbdavio elgesio tuo atveju, kai šie
darbuotojai imasi teisinių ar administracinių veiksmų prieš darbdavį, jei jų teisių nepaisoma);
užtikrinama, kad būtų apsaugotos komandiruotų darbuotojų teisės subrangos atveju; užtikrinamas
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veiksmingas administracinių sankcijų ir baudų taikymas ir surinkimas visose ES valstybėse narėse;
valstybės narės įpareigojamos nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas.
Komisija palaiko dialogą su 24 ES valstybėmis narėmis, kurios tinkamai neperkėlė kai kurių arba visų
pirmiau minėtų direktyvos nuostatų. Komisija siekia užtikrinti, kad galiojančios taisyklės leistų tęsti
darbuotojų komandiravimą bendrojoje rinkoje be nereikalingų kliūčių darbdaviams, kartu užtikrinant
komandiruotų darbuotojų teises. Susijusios valstybės narės turi per du mėnesius imtis reikiamų
priemonių, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstas nuomones.

 

ES darbo teisė. Komisija ragina ITALIJĄ iš dalies pakeisti savo teisės aktus dėl garbės
teisėjų darbo sąlygų

Šiandien Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir išsiųsti Italijai oficialų
pranešimą, nes jos nacionalinės teisės aktai, taikomi garbės teisėjams, nevisiškai atitinka ES darbo
teisę. Komisijos nuomone, Italijos teisės aktai neatitinka kelių prie Direktyvos 1999/70/EB pridėto
Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis nuostatų, prie Direktyvos 97/81/EB pridėto
Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną nuostatų, Direktyvos 2003/88/EB dėl darbo laiko
ir Direktyvos 92/85/EEB dėl nėščių darbuotojų nuostatų. Kelių kategorijų garbės teisėjai, t. y. taikos
garbės teisėjai (giudice onorario di pace), prokurorų garbės pavaduotojai (VPO) ir teismo garbės
teisėjai (GOT), pagal Italijos nacionalinę teisę neturi darbuotojo statuso, o yra laikomi savanoriais,
teikiančiais paslaugas visuomeniniais pagrindais. Kadangi jie neturi darbuotojo statuso, jiems
netaikoma apsauga pagal ES darbo teisę. Reiškia, jiems neskiriamos pašalpos ligos, nelaimingų
atsitikimų ir nėštumo atveju, jie privalo registruotis Nacionalinėje socialinio draudimo įstaigoje
savarankiškai dirbantiems asmenims, skiriasi jų darbo užmokestis ir darbo užmokesčio sąlygos, jie
susiduria su mokestine diskriminacija, jiems nekompensuojamos per drausminę procedūrą patirtos
teisinės išlaidos ir jie neišleidžiami mokamų motinystės atostogų. Be to, jie nėra pakankamai
apsaugoti nuo piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir neturi galimybės gauti
tinkamos kompensacijos už tokį piktnaudžiavimą. Be to, Italija neįdiegė kiekvieno garbės teisėjo
kasdienio darbo laiko apskaičiavimo sistemos. 2017 m. Italija priėmė naują teisės aktą, kuriuo šios
problemos neišspręstos. Kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas neseniai patvirtino, kad šie
garbės teisėjai turėtų turėti darbuotojo statusą, Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo
procedūrą prieš Italiją ir išsiuntė jai oficialų pranešimą. Italija turi per du mėnesius imtis reikiamų
priemonių, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Darbo teisė. Komisija prašo ISPANIJOS paaiškinti darbo per laikinojo įdarbinimo įmones
viešajame sektoriuje draudimus ir apribojimus

Šiandien Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir išsiuntė Ispanijai oficialų
pranešimą, kuriame prašoma pateikti paaiškinimą dėl Estremadūros ir Andalūzijos teisės aktų
suderinamumo su Direktyva dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (Direktyva 2008/104/EB).
Pagal šią direktyvą sustiprinama laikinųjų darbuotojų apsauga, o bendrovėms suteikiama lankstumo.
Joje nustatomas vienodo požiūrio į laikinuosius darbuotojus įmonėse laikinojo darbo naudotojose
principas nuo pirmos jų paskyrimo dienos. Pavyzdžiui, laikinieji darbuotojai turi turėti tokias pačias
darbo užmokesčio ir darbo laiko sąlygas, kaip ir kiti įmonės laikinojo darbo naudotojos darbuotojai.
Naudojimosi darbu per laikinojo įdarbinimo įmones apribojimai ir draudimai leidžiami tik tuo atveju,
jei jie yra pateisinami dėl bendrojo intereso. Estremadūros viešajame sektoriuje ir kai kuriose
Andalūzijos viešosiose įmonėse taikomi draudimai ir apribojimai naudotis viešaisiais darbais per
laikinojo įdarbinimo įmones. Šie draudimai ir apribojimai taikomi, pavyzdžiui, Estremadūros
viešosioms įmonėms, kurių kontrolinis akcijų paketas priklauso administracijai, o Andalūzijos atveju
– dviem apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų mokykloms, taip pat turizmo ir sporto sektoriuose
veikiančioms viešosioms įmonėms. Šiais atvejais laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų naudojimas
yra draudžiamas arba ribojamas. Ispanija turi per du mėnesius įrodyti, kad šie draudimai ir
apribojimai yra pateisinami dėl bendrojo intereso. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Komisija
gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

9. Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga
(Daugiau informacijos: Daniel Ferrie, tel. +32 229 86500, Aikaterini Apostola, tel. +32 229 87624)

 

Oficialūs pranešimai

Finansinės paslaugos. Komisija prašo ČEKIJOS pašalinti laisvės teikti paslaugas papildomų
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pensijų srityje kliūtis

Komisija nusprendė išsiųsti Čekijai papildomą oficialų pranešimą dėl apribojimų kitų valstybių narių
pensijų teikėjams teikti paslaugas pagal SESV 56 straipsnį (laisvė teikti paslaugas). Faktiškai Čekijos
teisės aktais užkertamas kelias bendrovėms, neturinčioms registruotos buveinės ir būstinės Čekijoje,
jos teritorijoje teikti papildomos pensijos paslaugas. Čekijos Pensijų įstatyme nustatyta, kad tokias
paslaugas gali teikti tik šalyje registruotos bendrovės. Todėl kitose ES valstybėse narėse registruota
Europos bendrovė negali siūlyti papildomų pensijų paslaugų Čekijoje. Todėl Čekijos piliečiai turi
ribotą papildomų pensijų produktų pasirinkimą, nors jie galėtų pasinaudoti visos ES vidaus rinkos
paslaugomis, kurias užtikrina laisvė teikti paslaugas. Šis principas yra esminis ES sutarties
elementas, todėl svarbu, kad valstybės narės užtikrintų tinkamą jo laikymąsi. Čekija turi per du
mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju, jei nebus pateiktas priimtinas
atsakymas, Komisija gali nuspręsti pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir pateikti pagrįstą
nuomonę.

 

Pagrįstos nuomonės

Bankų atgaivinimas ir pertvarkymas. Komisija ragina 9 valstybes nares pranešti apie
nacionalines priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos ES taisyklės dėl nuostolių
padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumų

Šiandien Komisija nusprendė pateikti pagrįstas nuomones Belgijai, Čekijai, Italijai, Lietuvai,
Latvijai, Nyderlandams, Lenkijai, Portugalijai ir Rumunijai dėl to, kad jos neperkėlė į
nacionalinę teisę peržiūrėtų ES taisyklių dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo (Direktyva (ES)
2019/879), tiksliau Antrosios bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (BGPD II). Šia direktyva
įgyvendinamas Finansinio stabilumo tarybos priimtas Bendro nuostolių padengimo pajėgumo (TLAC)
standartas pasaulinės sisteminės svarbos bankams ir sugriežtinamas minimalaus nuosavų lėšų ir
tinkamų įsipareigojimų reikalavimo (MREL) taikymas visiems bankams. Naujosiomis taisyklėmis
geriau užtikrinama, kad bankai suformuotų tvirtus ir pakankamus nuostolių padengimo ir
rekapitalizavimo pajėgumus, kad žlugus bankui nuostolius padengtų bankų akcininkai ir kreditoriai ir
tie nuostoliai nebūtų finansuojami mokesčių mokėtojų pinigais. Tai padeda ne tik didinti pasitikėjimą
rinka, bet ir stiprinti Europos bankų sistemos atsparumą, taip pat išlaikyti finansinį stabilumą. BGPD
II taip pat užtikrinama, kad neprofesionalieji investuotojai pernelyg daug neinvestuotų į skolos
priemones (pvz., obligacijas), kurios tinkamos MREL vykdyti ir todėl pirmiausia būtų naudojamos
banko nuostoliams padengti. Valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę ir pranešti
Komisijai apie nacionalines perkėlimo priemones iki 2020 m. gruodžio 28 d. 2021 m. vasario mėn.
Komisija išsiuntė oficialius pranešimus ir paprašė susijusių valstybių narių pranešti apie visas
perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Kadangi apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones
nebuvo pranešta, Komisija nusprendė tęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir išsiųsti pagrįstas
nuomones. Susijusios valstybės narės turi per du mėnesius imtis reikiamų priemonių ir BGPD II
perkelti į nacionalinę teisę, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą Europos Sąjungos
Teisingumo Teismui.

 

Finansinės paslaugos. Komisija prašo NYDERLANDŲ ir LATVIJOS taikyti visas Mokėjimo
paslaugų direktyvos nuostatas

Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Nyderlandams ir Latvijai, nes jos nepranešė apie
visų Mokėjimo paslaugų direktyvos (Antroji mokėjimo paslaugų direktyva, Direktyva ES 2015/2366)
nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Laikydamosi ES taisyklių visos valstybės narės
turėjo priimti ir paskelbti šias perkėlimo į nacionalinę teisę priemones iki 2018 m. sausio 13 d. Į
direktyvą įtraukta nuostatų, kuriomis siekiama užtikrinti lengvesnį ir saugesnį naudojimąsi mokėjimo
internetu paslaugomis, geriau apsaugoti vartotojus nuo sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir mokėjimo
problemų, skatinti novatoriškas mokėjimo mobiliuoju telefonu ir internetu paslaugas ir stiprinti
vartotojų teises, todėl svarbu ją perkelti į nacionalinę teisę. Komisijai išsiuntus oficialų pranešimą,
šios dvi valstybės narės pranešė apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Įvertinusi šias
priemones Komisija pastebėjo, kad į nacionalinę teisę neperkeltos tam tikros nuostatos, visų pirma
mokėjimo paslaugų teikėjų pareigos, susijusios su informavimo reikalavimais, įskaitant vartotojų
informavimą apie jų teises. Nyderlandų atveju į nacionalinę teisę taip pat neperkeltos nuostatos,
susijusios su nacionalinių kompetentingų institucijų, Europos bankininkystės institucijos ir Europos
Centrinio Banko pareiga pranešti apie incidentus ir jų bendradarbiavimu. Valstybės narės turi per du
mėnesius imtis reikiamų priemonių ir Antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą perkelti į nacionalinę
teisę, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.
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Bankų sąjunga. Komisija ragina BELGIJĄ, ITALIJĄ ir PORTUGALIJĄ perkelti į nacionalinę
teisę galiojančių prudencinių taisyklių dalinį pakeitimą

Šiandien Komisija išsiuntė pagrįstas nuomones Belgijai, Italijai ir Portugalijai dėl to, kad jos
nepranešė apie Kapitalo reikalavimų direktyvos V (Direktyva (ES) 2019/878) perkėlimą į nacionalinę
teisę. Šio teisės akto perkėlimas į nacionalinę teisę yra labai svarbus siekiant pašalinti nustatytas
galiojančių taisyklių spragas, išvengti skirtingo aiškinimo ir tam tikroms institucijoms nustatyti
mažiau apsunkinančias taisykles. Be to, jame pateikiamos naujos taisyklės dėl tarpinės
patronuojančiosios įmonės steigimo ir kapitalo dalies patvirtinimo, taip pat peržiūrėtos taisyklės dėl
konsoliduotos priežiūros institucijos nustatymo, atlyginimų ir valdymo. Direktyva yra bankų
sektoriaus reformų rinkinio, kuris yra skirtas pašalinti bankų prudencinės sistemos trūkumus,
nustatytus po didelės finansų krizės, dalis. Ja padedama stiprinti ES bankų sektorių, kad būtų
lengviau toliau teikti skolinimą įmonėms ir namų ūkiams nepalankiausių sąlygų laikotarpiu, taip pat
daugiau finansuoti perėjimą prie tvaresnės ekonomikos. Valstybės narės turėjo perkelti šią direktyvą
į nacionalinę teisę ir pranešti Komisijai apie nacionalines perkėlimo priemones iki 2020 m. gruodžio
28 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą ir paprašė tų valstybių narių pranešti apie visas perkėlimo į
nacionalinę teisę priemones. Kadangi apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones nebuvo pranešta,
Komisija nusprendė tęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir išsiųsti toms valstybėms narėms
pagrįstas nuomones. Susijusioms valstybėms narėms per kitus du mėnesius nepateikus priimtino
atsakymo, Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.
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