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KONKURENCIJOS POLITIKA

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101–109 straipsniuose nustatytos
konkurencijos ES vidaus rinkoje (toliau – vidaus rinka) taisyklės. Pagal jas draudžiama
sudaryti konkurenciją ribojančius įmonių tarpusavio susitarimus. Dominuojančią padėtį
rinkoje užimančioms įmonėms draudžiama piktnaudžiauti savo padėtimi, kad nebūtų
neigiamo poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai. Bendrijos masto įmonių susijungimą
ir perėmimą kontroliuoja Europos Komisija, tam tikrais atvejais tai gali būti uždrausta.
Draudžiama teikti valstybės pagalbą tam tikroms įmonėms ar gaminiams, jei ji gali iškreipti
konkurenciją, tačiau ją teikti leidžiama tam tikrais atvejais. Konkurencijos taisyklės taip pat
taikomos valstybinėms įmonėms, viešosioms paslaugoms ir visuotinės svarbos paslaugoms.
Tačiau jeigu kiltų pavojus, kad šių paslaugų tikslai nebus pasiekti, konkurencijos taisyklės
išimties tvarka gali būti netaikomos.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101–109 straipsniai, taip pat Protokolas
Nr. 27 dėl vidaus rinkos ir konkurencijos, kuriame paaiškinama, jog neiškreipta
konkurencija yra vienas iš vidaus rinkos tikslų, nurodytų SESV 3 straipsnio 3 dalyje;

— Koncentracijų kontrolės reglamentas (Reglamentas (EB) Nr. 139/2004);

— Valstybinėms įmonėms taikomi SESV 37, 106 ir 345 straipsniai, viešosioms, visuotinės
svarbos ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms taikomi SESV 14, 59, 93, 106, 107,
108 ir 114 SESV straipsniai; Protokolas Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų;
Pagrindinių teisių chartijos 36 straipsnis.

TIKSLAI

Esminis Bendrijos konkurencijos taisyklių tikslas yra užtikrinti, kad konkurencija nebūtų
iškraipoma. Tačiau konkurencija nėra savaiminis tikslas. Ji – laisvos ir dinamiškos vidaus
rinkos sukūrimo sąlyga ir viena iš priemonių bendrai ekonominei gerovei skatinti. Nuo tada,
kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, šis tikslas SESV 3 straipsnyje konkrečiai nebenurodomas,
tačiau pagal Protokolą Nr. 27 jis yra įtrauktas į vidaus rinkos koncepciją. Atitinkamų praktinių
pakeitimų nereikėtų tikėtis, nes konkurencijos taisyklės liko nepakeistos. Jų taikymo sąlygos ir
teisinės pasekmės taip įsitvirtino ilgametėje Komisijos administracinėje praktikoje ir Europos
teismų praktikoje, kad jas galima laikyti pastoviomis.

LAIMĖJIMAI

A. Išsamus konkurenciją iškraipančių įmonių susitarimų draudimas (SESV 101 straipsnis)
Draudžiami ir niekiniais laikomi (2 dalis) visi įmonių tarpusavio susitarimai, kuriais siekiama
arba galima iškraipyti konkurenciją ir kurie gali paveikti prekybą tarp valstybių narių (1 dalis).
Šis draudimas gali būti netaikomas susitarimams, kurie padeda tobulinti prekių gamybą ar
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paskirstymą arba skatinti technikos ir ekonomikos pažangą, jei derama dėl to gaunamos naudos
dalis tenka vartotojams, nėra nustatomi nereikalingi apribojimai ir nepanaikinama konkurencija
didelei atitinkamų prekių daliai (3 dalis).
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 reglamentuojama, kaip
taikyti SESV 101 ir 102 straipsnių taisykles. Pagal šį reglamentą nacionalinės konkurencijos
institucijos ir valstybių narių teismai gali patys taikyti SESV 101 ir 102 straipsnius. 2017 m.
Komisija pasiūlė direktyvą, pagal kurią nacionalinėms konkurencijos institucijoms (NKI) būtų
suteiktos galios, kad jos veiksmingiau taikytų ES antimonopolines taisykles, siekiant užtikrinti,
kad taikant tą patį teisinį pagrindą NKI bendradarbiaudamos su Europos konkurencijos
tinklu (EKT) turėtų tinkamas priemones, skirtas įkurti tikrai bendrą konkurencijos taisyklių
vykdymo užtikrinimo erdvę. Apskritai praktikoje taikant ES antimonopolines taisykles pasirodė
naudingos toliau išvardytos priemonės:
— Bendrosios išimtys – panašaus turinio pavienių susitarimų, kurie konkurencijai paprastai

daro panašų poveikį, grupės. Jei galima manyti, kad tokia susitarimų grupė nuolat atitinka
SESV 101 straipsnio 3 dalyje nurodytai išimčiai taikomas sąlygas, yra galimybė tokiai
susitarimų grupei reglamentu nustatyti SESV 101 straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo
bendrąją išimtį. Tokia praktika siekiama sumažinti administracinę naštą Komisijai.

— Nedidelės svarbos susitarimai: tam tikri susitarimai, kuriems netaikoma SESV
101 straipsnio 3 dalies išimtis, tačiau jie nelaikomi pažeidimu, jei yra nedidelės svarbos ir
jei jų poveikis rinkai beveik nejuntamas (de minimis principas). Tokie susitarimai dažnai
laikomi naudingais mažųjų ir vidutinių įmonių bendradarbiavimui. Dėl dalinių tam tikrų
bendrosios išimties reglamentų pakeitimų ir naujausios teismų praktikos 2014 m. buvo
pakeistas de minimis pranešimas (2014/C 291/01). Svarbiausias pakeitimas – paaiškinimas,
kad susitarimai, kuriais, kaip teigiama, siekiama apriboti konkurenciją, negali būti laikomi
nedidelės svarbos.

Laikoma, kad tam tikrų rūšių susitarimais visada ribojama konkurencija, taigi jie draudžiami be
išimčių; tai visų pirma susitarimai dėl kainų nustatymo ir teritorijos apsaugos išlygos.
Susitarimo procedūra kartelių bylose: vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 622/2008, yra
galimybė baigti procedūrą greičiau ir taikant 10 proc. mažesnes baudas, jei atitinkamos įmonės
padeda Komisijai dirbti ir jau ankstyvu procedūros etapu pripažįsta, kad yra konkurenciją
iškraipančio susitarimo šalys.
Ieškiniai dėl žalos atlyginimo: siekiant sustiprinti su draudžiamais susitarimais susijusį
atgrasomąjį poveikį ir pagerinti vartotojų apsaugą, 2014 m. priimta Direktyva 2014/104/ES dėl
tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl
žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo,
atlyginimo. Kalbant apie kartelių bylas, visų pirma pažymėtini du rezultatai: greta baudų
taikomas žalos atlyginimas; be to, išsaugomas baudų neskyrimo nuostatų veiksmingumas.
B. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje (SESV 102 straipsnis)
Dominuojanti padėtis yra susijusi su įmonės turima ekonomine galia, kuri leidžia jai
riboti veiksmingą konkurenciją atitinkamoje rinkoje, suteikdama jai galią veikti pakankamai
nepriklausomai nuo jos konkurentų, klientų ir, galiausiai, vartotojų (Byla 27/76, United
Brands). Dominuojanti padėtis nustatoma atsižvelgiant į visą vidaus rinką arba didelę jos dalį.
Atitinkamos rinkos dalies dydis priklauso nuo produkto savybių, jo buvimo rinkoje ir vartotojų
elgesio bei pasirengimo pasirinkti alternatyvų produktą. SESV 102 straipsnyje pateikiamas
nebaigtinis piktnaudžiavimo praktikos pavyzdžių sąrašas.
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Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. Komisija bendradarbiavimo procedūros forma taiko susitarimo
procedūrą, įskaitant pažeidimams pagal SESV 102 straipsnį.
C. Susijungimų kontrolės procedūra
Reglamente (EB) Nr. 139/2004 teigiama, kad koncentracija, kuri smarkiai trukdo veiksmingai
konkurencijai bendrojoje rinkoje arba didelėje jos dalyje, ypač sukurdama arba sustiprindama
dominuojančią padėtį, turi būti laikoma nesuderinama su bendrąja rinka (2 straipsnio 3 dalis).
Apie ketinimą susijungti Komisijai turi būti pranešama iš anksto. Tyrimas gali būti pradedamas,
kai įgyjama kitos įmonės kontrolė (3 straipsnio 1 dalis). Susijungimas vykdomas tik tada, kai
gaunamas Komisijos leidimas (7 straipsnis). Vėlesnis sistemingas tikrinimas ir susijusių įmonių
atskyrimas nėra nevykdomi.
Procedūra gali vykti dviem etapais. Dauguma procedūrų baigiamos jau po pirmojo etapo
(25 darbo dienos). Sudėtingi atvejai išsamiau nagrinėjami per antrą etapą (90 darbo dienų).
Sprendimai leisti vykdyti susijungimą gali būti susiejami su tam tikromis sąlygomis ir
įpareigojimais (8 straipsnis).
2014 m. Komisija pateikė baltąją knygą „Veiksmingesnė ES susijungimų kontrolė“, kurios
tikslas – pagerinti ES lygmens ir nacionalinio lygmens taisyklių darną. 2016 m. spalio mėn.
Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas, atsižvelgiant į jau vykstantį pasirinktų ES susijungimų
kontrolės procedūrinių ir jurisdikcijos aspektų vertinimą.
D. SESV 107 straipsnyje nustatytas draudimas teikti valstybės pagalbą
Valstybės pagalba yra tiesiogiai valstybių narių skiriami mokėjimai, kuriems naudojamos
valstybės lėšos. Tai ne tik negrąžinamos subsidijos, bet ir lengvatinės paskolos, atleidimas
nuo mokesčių bei rinkliavų, paskolų garantijos ir netgi valstybės institucijų dalyvavimas
įmonės kapitale, jei taikant lengvatas tam tikroms įmonėms ar gamybos sektoriams iškraipoma
konkurencija arba kyla pavojus, kad ji bus iškraipyta, ir daroma neigiama įtaka valstybių narių
tarpusavio prekybai.
Draudimas teikti pagalbą netaikomas 2 dalyje pateiktame sąraše išvardytais atvejais. Tokia
pagalba yra suderinama su vidaus rinka ir ją savaime leidžiama teikti. 3 dalyje nurodytais
atvejais Komisija turi atskirai įvertinti kiekvieną atvejį. Vykdant pagalbos kontrolę taip
pat taikomas de minimis principas, o nuo 2008 m. ir bendroji išimtis (Reglamentas (EB)
Nr. 800/2008), kurios taikymo sritis buvo išplėsta 2014 m. ir 2017 metais.
Dėl ekonomikos ir finansų krizės nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimams, priimamiems
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą, taikomas vadinamasis Bankų komunikatas dėl
valstybės pagalbos taisyklių taikymo bankų priemonėms finansų krizės sąlygomis paremti
(OL C 216, 2013 7 30, p. 1). Kiti komunikatai daugiau susiję su finansų įstaigų rekapitalizavimu,
sumažėjusios vertės turto tvarkymu arba rentabilumo atkūrimu bei restruktūrizavimo priemonių
vertinimu.
Pagalbos teikimo bankams tikslas – skatinti skolinimą ir investicijas į tvarų augimą. 2012 m.
atliekant pagalbos taisyklių modernizavimą, siekiant daugiau dėmesio skirti pagalbos byloms,
darančioms didžiausią poveikį vidaus rinkai, ir procedūrų racionalizavimui, persvarstyta daug
taisyklių.
Savo pirmuose sprendimuose Komisija kai kuriose valstybėse narėse tam tikroms pavienėms
įmonėms taikomas preferencines mokestines lengvatas įvertino kaip neteisėtą pagalbą, kuri turi
būti susigrąžinta (2015 m. spalio mėn. sprendimas bylose dėl bendrovės „Fiat Finance and
Trade“ ir „Starbucks Manufacturing“). 2016 m. rugpjūčio mėn. Komisija byloje dėl „Apple“
bendrovės nurodė Airijai susigrąžinti 13 mlrd. EUR mokesčių. Tiek Airija, tiek ir bendrovė
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„Apple“ apskundė šį sprendimą; Teismo sprendimas dar nėra priimtas. Komisija tiria kitus
atvejus.
E. Viešosios paslaugos, visuotinės svarbos paslaugos ir visuotinės ekonominės svarbos
paslaugos (VESP)
Pagal SESV 14 straipsnio antrą sakinį Europos Sąjungai kol kas suteikiama neišimtinė
teisėkūros kompetencija. Pagal SESV 52 ir 114 straipsnius Europos Parlamentas ir Taryba,
vykstant įprastai teisėkūros procedūrai, yra lygiateisiai teisės aktų leidėjai. SESV 14 straipsnis
papildomas Protokolu Nr. 26, kuriame, atsižvelgiant į SESV 14 straipsnį, dar kartą pabrėžiama
paslaugų svarba, jų įvairovė, didelė nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų
veiksmų laisvė ir visuotinis prieinamumas. SESV 14 straipsnis įgyja ypatingą reikšmę dėl
Pagrindinių teisių chartijos 36 straipsnio. Jame, siekiant skatinti socialinę ir teritorinę Sąjungos
sanglaudą, taip pat pripažįstama Sąjungos piliečių teisė naudotis VESP.
Šiuo metu galiojantį VESP teisės aktų rinkinį sudaro Komisijos sprendimas (OL L 7, 2012 1 11,
p. 3), du komunikatai (OL C 8, 2012 1 11, p. 14; OL C 8, 2012 1 11, p. 15) ir Direktyva 2006/111/
EB.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas konkurencijos teisei dažniausiai turi poveikio tik vykdant konsultavimosi
procedūrą. Todėl jo įtaka, palyginti su Komisijos ir Tarybos įtaka, yra ribota. Parlamentas (be
kita ko, savo metinėse rezoliucijose dėl Europos Komisijos metinių konkurencijos politikos
ataskaitų) ne kartą reikalavo, kad įprasta teisėkūros procedūra būtų taikoma ir konkurencijos
teisei.
Todėl pagrindinė Parlamento funkcija – vykdomosios valdžios institucijų priežiūra. Už
konkurenciją atsakingas Komisijos narys keletą kartų per metus atvyksta į Ekonomikos ir pinigų
politikos (ECON) komitetą paaiškinti savo politiką ir apsvarstyti sprendimus.
Pirmiau minėtai direktyvai dėl ieškinių dėl žalos atlyginimo buvo taikoma įprasta teisėkūros
procedūra. Tais retais atvejais, kai Parlamentui (Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
atliekant atsakingo komiteto funkciją) teko vienos iš teisėkūros institucijų vaidmuo, Parlamento
nariams buvo svarbu pasiekti, kad vartotojams būtų atlyginami visi patirti nuostoliai, ir kartu
užtikrinti, kad nebūtų mokama pernelyg didelė kompensacija. Vartotojų labui Parlamento nariai
pasiekė, kad nacionalinių konkurencijos institucijų sprendimai būtų laikomi konkurencijos
teisės pažeidimo didesnės galios įrodymu.
2016 m. vasarą Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio
priemonių komitetas (TAXE, TAX2) pabaigė savo darbą išankstinių sprendimų dėl mokesčių
valstybėse narėse vertinimo atsižvelgiant į valstybės pagalbos taisykles ir abipusio keitimosi
informacija nuostatų patikslinimo klausimais.
Komisijos pasiūlymui suteikti galių nacionalinėms konkurencijos institucijoms veiksmingiau
užtikrinti ES konkurencijos teisę ( Europos konkurencijos tinklas ir pasiūlymas) šiuo metu yra
taikoma įprasta teisėkūros procedūra, dalyvaujant Parlamentui kartu su Ekonomikos reikalų
komitetu kaip atsakingu komitetu. Tikimasi 2018 m. pradžioje sulaukti Parlamento pozicijos,
dėl kurios bus deramasi su Konkurencingumo taryba.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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