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KONKURENCIJOS POLITIKA

Pagrindinis ES konkurencijos taisyklių tikslas – sudaryti sąlygas tinkamam ES
vidaus rinkos, kaip pagrindinės ES piliečių, įmonių ir visos visuomenės gerovės
varomosios jėgos, veikimui. Šiuo tikslu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo
(SESV) nustatytos taisyklės, kurias taikant siekiama išvengti vidaus rinkos
konkurencijos apribojimų ir iškraipymų. Kalbant konkrečiau, Sutartimi draudžiami
antikonkurenciniai įmonių susitarimai ir dominuojančių įmonių piktnaudžiavimas
padėtimi rinkoje, galintys neigiamai paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.
Be to, ES masto įmonių susijungimą ir perėmimą kontroliuoja Komisija, ir tam
tikrais atvejais ji gali neleisti jų vykdyti, jei mano, kad dėl to gali reikšmingai
sumažėti konkurencija. Taip pat draudžiama teikti valstybės pagalbą įmonėms ar
gaminiams, jei tai gali iškreipti konkurenciją, tačiau tam tikrais atvejais pagalbą
teikti leidžiama. Konkurencijos taisyklės taip pat taikomos valstybinėms įmonėms,
viešosioms paslaugoms ir visuotinės svarbos paslaugoms, tačiau yra numatyta tam
tikrų išimčių.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101–109 straipsniai ir Protokolas
Nr. 27 dėl vidaus rinkos ir konkurencijos, kuriame patikslinama, kad sąžiningos
konkurencijos sistema yra neatskiriama vidaus rinkos dalis, kaip išdėstyta Europos
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalyje;

— Susijungimų reglamentas (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004) ir jo
įgyvendinimo taisyklės (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004);

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

TIKSLAI

Pagrindinis ES konkurencijos taisyklių tikslas – užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą.
Veiksminga konkurencija leidžia įmonėms vienodomis sąlygomis konkuruoti visose
valstybėse narėse ir sykiu teikia joms paskatas nuolat stengtis vartotojams teikti
geriausius produktus už geriausią kainą. Tai savo ruožtu skatina inovacijas ir ilgalaikį
ekonomikos augimą. Tad konkurencijos politika yra viena iš svarbiausių priemonių
kuriant laisvą ir dinamišką vidaus rinką ir skatinant visuotinę ekonominę gerovę. ES
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konkurencijos politikos taisyklės taikomos ir ne ES įmonėms, kurios veikia vidaus
rinkoje.
Socialiniai, ekonominiai, geopolitiniai ir technologiniai pokyčiai nuolat kelia naujų
iššūkių ES konkurencijos politikai. Šie pokyčiai verčia politikos formuotojus vertinti,
ar dabartinis konkurencijos politikos priemonių rinkinys vis dar užtikrina veiksmingas
priemones jo bendram tikslui pasiekti, ar jį reikia pakoreguoti. Komisija pradėjo
išsamią ES antimonopolinių, susijungimų ir valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą[1].
Be to, COVID-19 pandemija sukėlė ypatingų sunkumų įmonėms, vartotojams ir visai
ekonomikai. Norint tinkamai reaguoti į šiuos iššūkius, reikėjo įvairių konkurencijos
srities priemonių.
2021 m. lapkričio mėn. Komisijos komunikate dėl naujiems iššūkiams tinkamos
konkurencijos politikos apibendrinami pagrindiniai vykdomos konkurencijos politikos
peržiūros elementai. Jame taip pat pabrėžiama, kaip politikos peržiūra padeda
skatinti ES atsigavimą po pandemijos ir sukurti atsparesnę vidaus rinką; skatinti
Europos žaliojo kurso įgyvendinimą; ir paspartinti skaitmeninę pertvarką. Vis labiau
skaitmenizuotoje ekonomikoje prireikė naujų priemonių naujiems uždaviniams spręsti
ir esamam konkurencijos politikos priemonių rinkiniui papildyti. Naujuoju Skaitmeninių
rinkų aktu, kurį teisėkūros institucijos baigė rengti 2022 m. rugsėjo mėn., siekiama
užtikrinti, kad skaitmeninės rinkos būtų teisingos ir konkurencingos, ir kad būtų
nustatytas vadinamųjų prieigos valdytojų interneto platformų ex ante reguliavimas.
Planuojama ir keletas kitų iniciatyvų, kuriomis siekiama stiprinti ES strateginį
savarankiškumą globalioje aplinkoje, pavyzdžiui, ketinama priimti reglamentą, kuriuo
siekiama mažinti užsienio subsidijų iškreipiamąjį poveikį bendrojoje rinkoje, ir
pasiūlytas ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas.

KONKURENCIJOS POLITIKOS PRIEMONĖS

Kalbant apskritai, ES konkurencijos politikos priemonių rinkinys apima
antimonopolines, susijungimų kontrolės, valstybės pagalbos ir valstybinių įmonių bei
paslaugų taisykles. Antimonopoline dalimi siekiama atkurti konkurencijos sąlygas,
jeigu dėl netinkamo bendrovių elgesio (pvz., sudarant kartelius ar piktnaudžiaujant
dominuojančia padėtimi) iškraipoma konkurencija. Prevencinė konkurencijos politikos
priemonių dalis apima susijungimų kontrolę ir valstybės pagalbos taisykles.
Susijungimų kontrolės tikslas – užkirsti kelią galimam konkurencijos iškraipymui,
iš anksto įvertinant, ar numatomas susijungimas arba įsigijimas galėtų turėti
antikonkurencinį poveikį. Valstybės pagalbos taisyklėmis siekiama neleisti, kad
nederamas valstybės kišimasis taikant lengvatas tam tikroms įmonėms ar gamybos
sektoriams iškraipytų konkurenciją (arba kiltų pavojus, kad ji bus iškraipyta) ir
neigiamai paveiktų valstybių narių tarpusavio prekybą. Visuotinės ekonominės svarbos
paslaugos (VESP) yra ypač svarbios vartotojams, todėl joms taikomos specialios
valstybės pagalbos taisyklės, siekiant skatinti socialinę ir teritorinę sanglaudą ir
vienodas sąlygas, taip pat užtikrinti, kad jos būtų kokybiškos, saugios ir įperkamos.

[1]Overview of the planned timeline for merger and antitrust policy reviews (2020-2024)Overview of the planned timeline for
State aid policy reviews (2020-2024).
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A. Visiškas konkurenciją iškraipančių įmonių susitarimų draudimas (SESV
101 straipsnis)
Jei įmonės, užuot konkuravusios viena su kita, susitaria mažinti konkurenciją, tai
sudaro nevienodas sąlygas ir atitinkamai kenkia vartotojams ir kitoms įmonėms. Dėl
šios priežasties yra draudžiami ir savaime niekiniais laikomi visi įmonių tarpusavio
susitarimai, kuriais siekiama arba galima iškraipyti konkurenciją ir kurie gali paveikti
prekybą tarp valstybių narių. Tai apima, pavyzdžiui, aiškius susitarimus (pvz., kartelinius
susitarimus) ir suderintus veiksmus, kuriais nustatomos kainos, ribojama gamybos
apimtis arba rinka padalijama įmonėms (taip pat vadinama teritorinės apsaugos
sąlygomis). Tokio pobūdžio susitarimai visada laikomi žalingais konkurencijai, todėl jie
be išimčių draudžiami.
Kita vertus, draudimas gali būti netaikomas kitokio pobūdžio susitarimams, jei jie
padeda tobulinti prekių gamybą ar paskirstymą arba skatinti technikos ir ekonomikos
pažangą. Pavyzdžiui, susitarimai dėl išlaidų arba rizikos pasidalijimo tarp bendrovių,
dėl inovacijų spartinimo bendradarbiaujant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
srityje galėtų duoti reikšmingos ekonominės naudos. Tokios išimties suteikimo sąlyga
yra ta, kad dalis dėl susitarimo gaunamos naudos turėtų tekti vartotojams ir kad
susitarimais nebūtų nustatoma nereikalingų apribojimų ir nepanaikinama konkurencija
didelei atitinkamų prekių daliai. Sprendimai dėl tokių išimčių nėra priimami kiekvienu
konkrečiu atveju – jos bendrai reglamentuojamos bendrosios išimties reglamentais.
Šie reglamentai apima panašaus turinio pavienių susitarimų, kurie konkurencijai
paprastai daro panašų poveikį, grupes. Atlikusi 2010 m. taisyklių vertinimą ir
peržiūrą, 2022 m. gegužės mėn. Komisija priėmė naują Vertikaliųjų susitarimų
bendrosios išimties reglamentą. Ji taip pat peržiūri du horizontaliuosius bendrosios
išimties reglamentus ir atitinkamas gaires. Peržiūros tikslas – nustatyti, ar šiuose
reglamentuose vis dar tinkamai atsižvelgiama į rinkos pokyčius ir ar jie vis dar atitinka
paskirtį.
Be to, tam tikri susitarimai nelaikomi pažeidimu, jei jie yra nedidelės svarbos ir
jų poveikis rinkai beveik nejuntamas (de minimis principas), net jei jie neatitinka
SESV 101 straipsnio 3 dalies išimčiai taikomų sąlygų (vadinamieji nedidelės
svarbos susitarimai). Tokie susitarimai dažnai laikomi naudingais mažų ir vidutinių
įmonių bendradarbiavimui. Tačiau susitarimai, kurie sudaromi turint tikslą apriboti
konkurenciją, negali būti laikomi nedidelės svarbos susitarimais.
B. Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje (SESV 102 straipsnis)
Jei įmonė, užimanti pranašesnę (dominuojančią) padėtį konkrečioje rinkoje,
piktnaudžiautų šia padėtimi (pvz., nustatydama klientams pernelyg dideles kainas), tai
darytų žalą ir vartotojams, ir konkurentams. Dėl šios priežasties toks elgesys pagal ES
konkurencijos teisę draudžiamas. Vieno iš ryškiausių piktnaudžiavimo dominuojančia
padėtimi atvejų rezultatas – 2004 m. sprendimas dėl įmonės „Microsoft“. Komisija
nustatė, kad „Microsoft“ piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi asmeninių kompiuterių
operacinių sistemų rinkoje, nes nesuteikė konkurentams svarbios informacijos apie
sąveikumą, o tai reiškia, kad konkuruojančių operacinių sistemų tiekėjai negalėjo
veiksmingai konkuruoti.
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Dominuojanti padėtis yra „susijusi su įmonės turima ekonomine galia, kuri jai
leidžia riboti veiksmingą konkurenciją atitinkamoje rinkoje, suteikdama jai galią veikti
pakankamai nepriklausomai nuo savo konkurentų, klientų ir, galiausiai, vartotojų“[2].
ES Teisingumo Teismo teigimu, dominuojanti padėtis nustatoma įvertinant visą vidaus
rinką arba bent didelę jos dalį. Atitinkamos rinkos dalies dydis įvertinamas atsižvelgiant
į produkto savybes, galimybę įsigyti alternatyvių produktų ir į vartotojų elgesį bei jų
pasirengimą rinktis tuos alternatyvius produktus. 2021 m. liepos mėn. Komisija baigė
rengti išsamią savo požiūrio į atitinkamos rinkos sąvokos apibrėžimą peržiūrą.
Dominuojanti padėtis savaime nėra ES konkurencijos teisės pažeidimas, o tokią
padėtį užimančioms įmonėms, kaip ir visoms kitoms įmonėms, leidžiama konkuruoti
savo pranašumais. Tačiau dėl dominuojančios padėties įmonei tenka ypatinga
atsakomybė užtikrinti, kad jos elgesys neiškraipytų konkurencijos. Tai reiškia, kad toks
pats nedominuojančios įmonės elgesys nebūtinai būtų neteisėtas. Piktnaudžiavimu
dominuojančia padėtimi laikomas toks elgesys: mažesnių nei sąnaudos kainų
nustatymas (agresyvi kainodara), pernelyg didelių kainų nustatymas, susiejimas ir
grupavimas, taip pat atsisakymas bendradarbiauti su tam tikromis sandorio šalimis.
SESV 102 straipsnyje pateikiamas nebaigtinis piktnaudžiavimo praktikos pavyzdžių
sąrašas.
Be to, naujajame Skaitmeninių rinkų akte nustatyti konkretūs įpareigojimai
vadinamosioms prieigos valdytojų interneto platformoms. Komisija paskirs tokius
subjektus, jei jie turi didelį poveikį vidaus rinkai; jei jie teikia pagrindinę platformos
paslaugą, kuri yra svarbi sąsaja, padedanti verslo klientams gali pasiekti galutinius
naudotojus, ir jei jie užima įsitvirtinusios ir ilgalaikės rinkos dalyvės poziciją arba
numatoma, kad tokią poziciją užims artimiausiu metu. Tad nebūtina konstatuoti, kad
bendrovė užima dominuojančią padėtį. Įstatymų vykdymo užtikrinimo institucijoms
nereikia apibrėžti atitinkamos rinkos, nagrinėti įmonių padėties rinkoje ar elgesio
poveikio vartotojų gerovei. Kai subjektai bus paskirti prieigos valdytojais, jie turės
laikytis tam tikrų įsipareigojimų arba tam tikro elgesio draudimų, kaip numatyta teisės
aktuose (pvz., sau palankių sąlygų sudarymo, išankstinio tam tikrų programinės įrangos
produktų įdiegimo ir susiejimo ir t. t.). Šios pareigos papildo bendrąsias konkurencijos
taisykles, kurios ir toliau taikomos.
C. Susijungimų kontrolė
Susijungimai arba įsigijimai gali būti naudingi įmonėms ir visai ekonomikai, nes jie gali
padidinti veiksmingumą, sukurti sinergiją ir masto ekonomiją. Tačiau jei dėl jų sustiprėja
įtaka rinkoje arba padidėja rinkos koncentracija, jie taip pat gali sumažinti konkurenciją.
Todėl tam tikrais atvejais susijungimą ir įsigijimą reikia įvertinti, ir jie negali būti užbaigti,
kol negautas leidimas.
EB Susijungimų reglamente (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). Komisijai turi būti pranešama apie
ketinimą susijungti, jei nauja bendrovė viršytų tam tikras ribas (vadinamoji Bendrijos

[2]1978 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas United Brands Company and United Brands Continentaal BV /
Commission of the European Communities, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22.
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masto koncentracija). Jei šios ribos neviršijamos, ketinimą susijungti gali įvertinti
nacionalinės konkurencijos institucijos. Susijungimų kontrolės taisyklės taikomos ir ne
ES įsisteigusioms bendrovėms, jeigu jos vykdo veiklą vidaus rinkoje.
Peržiūros procedūra vykdoma, kai įgyjama kitos įmonės kontrolė (3 straipsnio 1 dalis).
Įvertinusi galimą susijungimo poveikį konkurencijai Komisija jį gali patvirtinti arba
atmesti, arba ji gali suteikti patvirtinimą, jei vykdomos tam tikros sąlygos ir įpareigojimai
(8 straipsnis). Vėliau nėra vykdomas sistemingas tikrinimas ar susijusių įmonių
atskyrimas.
2014 m. Komisija surengė konsultaciją dėl galimų ES susijungimų kontrolės taisyklių
pakeitimų, kuriais buvo siekiama pagerinti bendrą ES ir nacionalinio lygmens taisyklių
veiksmingumą. Po to 2016 m. pradėtas tam tikrų ES susijungimų kontrolės aspektų
vertinimas, kurio išvados paskelbtos 2021 m. kovo mėn. Atlikusi šią peržiūrą,
Komisija iš dalies keičia savo Susijungimų įgyvendinimo reglamentą ir Pranešimą dėl
supaprastintos procedūros, kad naujosios taisyklės būtų nustatytos 2023 m.
D. Draudimas teikti valstybės pagalbą (SESV 107 straipsnis)
SESV 107 straipsnyje nustatytas bendras draudimas teikti valstybės pagalbą siekiant
užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui vidaus rinkoje, kuris galėtų atsirasti tam
tikroms įmonėms suteikus atrankųjį pranašumą. Visa tiesioginė valstybių narių
teikiama pagalba (pvz., negrąžinamos subsidijos, lengvatinės paskolos, atleidimas nuo
mokesčių bei rinkliavų ir paskolų garantijos) yra draudžiama. Taip pat draudžiama
teikti kitokio pobūdžio lengvatų tam tikroms įmonėms ar sektoriams, jei tai iškraipytų
konkurenciją (arba kiltų pavojus, kad ji bus iškraipyta) ir neigiamai paveiktų valstybių
narių tarpusavio prekybą.
SESV paliekama galimybė taikyti tam tikras šio bendro draudimo išimtis, jei jos gali būti
pateisinamos konkrečiais bendrais politikos tikslais, pavyzdžiui, didelių ekonomikos
sutrikimų atitaisymu arba bendrais Europos interesais. Nesenas šito pavyzdys
– laikinosios valstybės pagalbos sistemos priemonės, skirtos ekonomikai remti
COVID-19 protrūkio metu. Ši sistema buvo priimta siekiant įveikti didelius ekonominius
sukrėtimus, kuriuos sukėlė pandemija, ir šiuo metu jos palaipsniui atsisakoma. O visai
neseniai, 2022 m. kovo mėn., Komisija priėmė laikinąją sistemą krizės sąlygomis, kuri
nuo to laiko buvo dar labiau išplėsta, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti pagal
valstybės pagalbos taisykles suteiktu lankstumu ir paremtų ekonomiką vykstant Rusijos
invazijai į Ukrainą. Praeityje jau buvo imamasi panašių veiksmų kilus pasaulinei finansų
krizei[3]; tuomet siekta užkirsti kelią dideliam neigiamam šalutiniam poveikiui, kurį visai
finansų sistemai būtų galėjęs padaryti pavienės finansų įstaigos žlugimas.
Valstybės narės privalo pranešti Komisijai apie bet kokią planuojamą valstybės
pagalbą, išskyrus atvejus, kai jai taikoma bendroji išimtis (nustatyta Komisijos
reglamente (EB) Nr. 651/2014) arba de minimis principas. Valstybės pagalbos
priemonė gali būti taikoma tik Komisijai ją patvirtinus. Komisija taip pat turi įgaliojimus
priimti sprendimą dėl su vidaus rinka nesuderinamos valstybės pagalbos sugrąžinimo.
Nemažai atvejų Komisija tam tikrose valstybėse narėse konkrečioms pavienėms
įmonėms taikomas preferencines mokestines lengvatas savo sprendimuose įvertino
kaip neteisėtą pagalbą, kuri turi būti sugrąžinta. Pavyzdžiui, 2016 m. Komisija nurodė

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0449
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/closed-consultations/2016-merger-control_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/closed-consultations/2021-merger-control_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_22_2806
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/STATEMENT_22_2980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52013XC0730(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52013XC0730(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

Airijai pareikalauti, kad „Apple“ sumokėtų 13 mlrd. EUR mokesčių. Teismo sprendimas
byloje šiuo klausimu dar nepriimtas.
2021 ir 2022 m. Komisija užbaigė įvairių ES valstybės pagalbos politikos aspektų
peržiūras. Tai apima, be kita ko, naujas Valstybės pagalbos klimato ir aplinkos
apsaugai ir energetikai gaires, persvarstytą Komunikatą dėl valstybės pagalbos, skirtos
bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui, taisyklių, ir peržiūrėtas
Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gaires.
E. Visuotinės ekonominės svarbos viešosios paslaugos (VESP)
Kai kuriose valstybėse narėse tam tikras svarbiausias paslaugas (pvz., elektros
energijos tiekimo, pašto ir geležinkelių transporto) vis dar teikia valstybinės įmonės
arba valdžios institucijų kontroliuojamos įmonės. Tokios paslaugos laikomos visuotinės
ekonominės svarbos paslaugomis ir joms pagal ES valstybės pagalbos sistemą
taikomos specialios taisyklės. VESP yra vartotojams ypač svarbi ekonominė veikla, kuri
vien rinkos mechanizmais nebūtų vykdoma, arba nebūtų vykdoma tokiu mastu, kad tos
paslaugos būtų įperkamos visiems ir teikiamos nediskriminuojant. SESV pabrėžiama
šių paslaugų svarba, jų įvairovė, didelė nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios
institucijų veiksmų laisvė užtikrinant jų teikimą ir visuotinio prieinamumo principas.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 36 straipsnyje taip pat pripažįstama, kad
siekiant skatinti socialinę ir teritorinę Sąjungos sanglaudą turi būti užtikrinama visų
Europos piliečių teisė naudotis VESP.

VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

Griežtas ir veiksmingas ES konkurencijos taisyklių vykdymas yra labai svarbus siekiant
užtikrinti, kad būtų pasiekti konkurencijos politikos tikslai. Komisija yra pagrindinė
institucija, atsakinga už tinkamo šių taisyklių taikymo užtikrinimą, ir turi plačius tikrinimo
ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus.
Be to, nuo 2004 m. gegužės 1 d. pagal antimonopolines taisykles (SESV 101
ir 102 straipsniai) valstybių narių konkurencijos institucijos prisiėmė tam tikras
konkurencijos užtikrinimo funkcijas. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 nacionalinėms
antimonopolinėms institucijoms ir teismams suteiktas didesnis vykdymo užtikrinimo
vaidmuo, kuris buvo sustiprintas Direktyva (ES) 2019/1. Tokiomis decentralizuoto
vykdymo užtikrinimo aplinkybėmis labai svarbu veiksmingai koordinuoti nacionalinių
ir ES konkurencijos užtikrinimo institucijų veiklą. Todėl Europos konkurencijos tinklas,
kurį sudaro nacionalinės konkurencijos institucijos ir Komisija, yra keitimosi informacija
platforma, skirta konkurencijos taisyklių taikymo koordinavimui gerinti.
Antimonopolinės teisės srityje 2014 m. buvo priimta Reikalavimo atlyginti žalą
direktyva, siekiant sustiprinti su draudžiamais susitarimais (karteliais ir piktnaudžiavimu
dominuojančia padėtimi) susijusį atgrasomąjį poveikį ir pagerinti vartotojų apsaugą.
Šia direktyva supaprastintas žalos, padarytos asmenims ar kitoms įmonėms dėl
konkurencijos teisės pažeidimo, atlyginimo procesas.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Vykdant konkurencijos politiką pagrindinė Parlamento funkcija yra vykdomosios
valdžios institucijų priežiūra. Už konkurenciją atsakingas Komisijos narys kelis kartus
per metus atvyksta į Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komitetą paaiškinti savo
politikos ir apsvarstyti atskirų sprendimų.
Konkurencijos politikos teisės aktų priėmimo srityje Parlamentas paprastai dalyvauja
tik per konsultavimosi procedūrą. Todėl jo įtaka, palyginti su Komisijos ir Tarybos įtaka,
yra ribota. Parlamentas ne kartą prašė (be kita ko, savo metinėse rezoliucijose dėl
Komisijos metinių konkurencijos politikos ataskaitų), kad įprasta teisėkūros procedūra
būtų taikoma ir konkurencijos teisei.
Reikia pažymėti, kad pastaruoju metu, priimant anksčiau minėtas direktyvas dėl
ieškinių dėl žalos atlyginimo ir dėl valstybių narių konkurencijos institucijų stiprinimo,
buvo taikoma įprasta teisėkūros procedūra. Abiem atvejais Parlamentas atliko savo
kaip vienos iš teisėkūros institucijų vaidmenį (Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
atliko atsakingo komiteto funkciją).
Per aštuntąją Parlamento kadenciją Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų
panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 1, TAXE 2 ir TAXE 3)
nagrinėjo priemones, kurių buvo imtasi vertinant išankstinių sprendimų dėl mokesčių
valstybėse narėse suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis, ir galimybę dar
labiau patikslinti taisykles dėl abipusio keitimosi informacija. 2020 m. rugsėjo mėn.,
siekiant tęsti šį darbą ir užtikrinti, kad Parlamentas skatintų sąžiningą apmokestinimą
nacionaliniu, ES ir pasauliniu lygmenimis, buvo įsteigtas Mokesčių (FISC) pakomitetis.
Parlamentas toliau stebi konkurencijos politikos pokyčius ir Komisijos darbą šioje
srityje. Speciali ECON komiteto darbo grupė konkurencijos politikos klausimais
ir Parlamento metinės rezoliucijos dėl Komisijos metinės konkurencijos politikos
ataskaitos prisideda formuojant Parlamento politiką ir gaires siekiant spręsti ES
konkurencijos politikos uždavinius.

Radostina Parenti
09/2022
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