
PR\1002311LT.doc PE516.968v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2009 - 2014

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2013/0185(COD)

3.10.2013

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų 
taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami 
ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos 
konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, atlyginimo
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Andreas Schwab



PE516.968v01-00 2/48 PR\1002311LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų taisyklių, 
kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, 
patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų 
pažeidimo, atlyginimo
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013)0404),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 103 bei 
114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0170/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) veiksmingos priemones, kurias 
taikant vartotojai ir įmonės galės gauti 
atlyginimą už žalą, atgrasys įmones nuo 
pažeidimų ir užtikrins didesnę atitiktį 
Sąjungos konkurencijos taisyklėms. Taigi 
siekiant, kad viešosios institucijos geriau 
užtikrintų konkurencijos taisyklių 
vykdymą Sąjungoje, derėtų skatinti 
ekonomiškai veiksmingą, savalaikį ir 
efektyvų žalos atlyginimą dėl 
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konkurencijos taisyklių pažeidimo 
nukentėjusiems asmenims. Tuo tikslu 
konkurencijos institucijos nustatydamos 
baudas turėtų žalos nukentėjusiems 
atlyginimą, atliekamą po ginčų sprendimo 
tarpusavio susitarimu proceso, laikyti 
švelninančia aplinkybe.   Skatinant žalos 
nukentėjusiems atlyginimą tarpusavio 
susitarimu nederėtų daryti poveikio 
valstybių narių taisyklių, kuriomis 
reglamentuojami ieškiniai dėl atlyginimo 
žalos, patirtos dėl nacionalinių arba 
Sąjungos konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo, suderinimui;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b)remiantis vėliausiomis Europos 
Parlamento rezoliucijomis dėl Komisijos 
metinių konkurencijos ataskaitų, 
Komisijai skiriant baudas, įskaitant 
skiriamas įmonėms, kurioms taikoma 
baudų neskyrimo politika, derėtų 
atsižvelgti į nukentėjusiems jau išmokėtą 
žalos atlyginimą, be to, atitinkami 
subjektai turėtų būti skatinami sudaryti 
neteisminius susitarimus dar prieš 
priimant galutinį sprendimą dėl baudos; 

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šioje direktyvoje dar kartą įtvirtinamos 
acquis communautaire nuostatos dėl 
Sąjungos teisės gauti kompensaciją už žalą, 
patirtą dėl Sąjungos konkurencijos teisės 
aktų pažeidimo, visų pirma nuostatos, 
susijusios su žalos padėtimi ir apibrėžtimi, 
kaip nurodyta Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikoje; taip pat šia 
direktyva neužkertamas kelias tolesnei jos 
raidai. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
pažeidimo, gali reikalauti kompensacijos 
už faktinius nuostolius (damnum 
emergens), už prarastas pajamas (prarastą 
pelną arba lucrum cessans) bei gauti 
palūkanas, susikaupusias nuo tada, kai 
padaryta žala, iki kol sumokama 
kompensacija. Šia teise vienodai naudojasi 
fiziniai arba juridiniai asmenys (vartotojai, 
įmonės ir valdžios institucijos), 
nepriklausomai nuo to, ar yra tiesioginių 
sutartinių santykių su pažeidimą padariusia 
įmone ir ar konkurencijos institucija yra 
nustačiusi pažeidimą. Šia direktyva 
neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės pradėtų taikyti kolektyvinio teisės 
gynimo mechanizmus, siekdamos užtikrinti 
Sutarties 101 ir 102 straipsnių vykdymą;

(11) šioje direktyvoje dar kartą įtvirtinamos 
acquis communautaire nuostatos dėl 
Sąjungos teisės gauti kompensaciją už žalą, 
patirtą dėl Sąjungos konkurencijos teisės 
aktų pažeidimo, visų pirma nuostatos,
susijusios su žalos padėtimi ir apibrėžtimi, 
kaip nurodyta Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikoje; taip pat šia 
direktyva neužkertamas kelias tolesnei jos 
raidai. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
pažeidimo, gali reikalauti kompensacijos 
už faktinius nuostolius (damnum 
emergens), už prarastas pajamas (prarastą 
pelną arba lucrum cessans) bei gauti 
palūkanas. Šia teise vienodai naudojasi 
fiziniai arba juridiniai asmenys (vartotojai, 
įmonės ir valdžios institucijos), 
nepriklausomai nuo to, ar yra tiesioginių 
sutartinių santykių su pažeidimą padariusia 
įmone ir ar konkurencijos institucija yra 
nustačiusi pažeidimą. Šia direktyva 
neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės pradėtų taikyti kolektyvinio teisės 
gynimo mechanizmus, siekdamos užtikrinti 
Sutarties 101 ir 102 straipsnių vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nagrinėjant ieškinius dėl žalos, 
patirtos dėl nacionalinių arba Sąjungos 
konkurencijos teisės aktų pažeidimo, 
atlyginimo paprastai reikia atlikti sudėtingą 
faktinę ir ekonominę analizę. Dažnai 
svarbiausius įrodymus, reikalingus 

(12) nagrinėjant ieškinius dėl žalos, 
patirtos dėl nacionalinių arba Sąjungos 
konkurencijos teisės aktų pažeidimo, 
atlyginimo paprastai reikia atlikti sudėtingą 
faktinę ir ekonominę analizę. Dažnai 
svarbiausius įrodymus, reikalingus 
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reikalavimui atlyginti žalą įrodyti, turi vien 
tik priešinga ginčo šalis arba trečiosios 
šalys, o ieškovui jie nėra pakankamai 
žinomi ir prieinami. Tokiomis 
aplinkybėmis griežti teisiniai reikalavimai 
ieškovams pateikti išsamius jų bylos faktus 
ieškinio nagrinėjimo pradžioje ir nurodyti 
tiksliai nustatytus patvirtinamuosius 
įrodymus gali nepagrįstai trukdyti 
veiksmingai pasinaudoti Sutartyje įtvirtinta 
teise gauti kompensaciją;

reikalavimui atlyginti žalą įrodyti, turi vien 
tik priešinga ginčo šalis arba trečiosios 
šalys, o ieškovui jie nėra pakankamai 
žinomi ir prieinami. Tokiomis 
aplinkybėmis griežti teisiniai reikalavimai 
ieškovams pateikti išsamius jų bylos faktus 
ieškinio nagrinėjimo pradžioje ir nurodyti 
tiksliai nustatytus patvirtinamuosius 
įrodymus gali nepagrįstai trukdyti 
veiksmingai pasinaudoti Sutartyje įtvirtinta 
teise gauti kompensaciją. Tačiau 
nacionaliniai teismai įvertindami ieškinio 
priimtinumą turėtų tinkamai atsižvelgti į 
tai, ar piktnaudžiauta teisėmis, 
susijusiomis su įrodymų atskleidimu, ir 
tokiu būdu gauta informacija;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) teikiant ieškinius dėl žalos, patirtos dėl 
nacionalinių arba Sąjungos konkurencijos 
teisės aktų pažeidimo, atlyginimo, 
įrodymai yra svarbūs. Tačiau 
antimonopolinių taisyklių pažeidimų 
byloms būdinga informacijos asimetrija, 
todėl tikslinga užtikrinti, kad 
nukentėjusiosioms šalims būtų suteikta 
teisė siekti, kad būtų atskleisti reikalavimui 
pagrįsti reikalingi įrodymai, 
nereikalaujant iš jų nurodyti atskirų 
įrodymų elementų. Siekiant užtikrinti, kad 
bylinėjimosi priemonės būtų vienodos, 
galimybę naudotis šiomis priemonėmis 
ieškiniuose dėl žalos atlyginimo taip pat 
turi turėti atsakovai, kad galėtų prašyti 
nukentėjusiųjų šalių atskleisti įrodymus.
Nacionaliniai teismai taip pat gali nurodyti 
atskleisti informaciją trečiosioms šalims.
Jei nacionaliniai teismai pageidauja 

(13) teikiant ieškinius dėl žalos, patirtos dėl 
nacionalinių arba Sąjungos konkurencijos 
teisės aktų pažeidimo, atlyginimo, 
įrodymai yra svarbūs. Tačiau 
antimonopolinių taisyklių pažeidimų 
byloms būdinga informacijos asimetrija, 
todėl tikslinga užtikrinti, kad 
nukentėjusiosioms šalims būtų suteikta 
teisė siekti, kad būtų atskleisti reikalavimui 
pagrįsti reikalingi įrodymai. Siekiant 
užtikrinti, kad bylinėjimosi priemonės būtų 
vienodos, galimybę naudotis šiomis 
priemonėmis ieškiniuose dėl žalos 
atlyginimo taip pat turi turėti atsakovai, 
kad galėtų prašyti nukentėjusiųjų šalių 
atskleisti įrodymus. Nacionaliniai teismai 
taip pat gali nurodyti atskleisti informaciją 
trečiosioms šalims. Jei nacionaliniai 
teismai pageidauja nurodyti Komisijai 
atskleisti informaciją, prašant informacijos 
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nurodyti Komisijai atskleisti informaciją, 
prašant informacijos taikomas Europos 
Sąjungos ir valstybių narių lojalaus 
bendradarbiavimo principas (Europos 
Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalis) ir 
Reglamento Nr. 1/2003 15 straipsnio 1 
dalis;

taikomas Europos Sąjungos ir valstybių 
narių lojalaus bendradarbiavimo principas
(Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 
dalis) ir Reglamento Nr. 1/2003 15 
straipsnio 1 dalis. Tačiau nacionaliniai 
teismai įvertindami ieškinio priimtinumą 
turėtų tinkamai atsižvelgti į tai, ar 
piktnaudžiauta teisėmis, susijusiomis su 
įrodymų atskleidimu, ir tokiu būdu gauta 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) baudų neskyrimo ir ginčų sprendimo 
procedūros – svarbios Sąjungos 
konkurencijos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimo priemonės, nes jas taikant 
aptinkami sunkiausi konkurencijos teisės 
aktų pažeidimai, pažeidėjams veiksmingai 
keliamos bylos ir skiriamos baudos. Šiomis 
aplinkybėmis įmonės gali nuspręsti 
nebendradarbiauti, jei jų vien tik 
bendradarbiavimo tikslu teikiami 
dokumentai bus atskleidžiami ir joms grės 
civilinė atsakomybė blogesnėmis negu 
bendriems pažeidėjams, kurie 
nebendradarbiauja su konkurencijos 
institucijomis, sąlygomis. Siekiant 
užtikrinti, kad įmonės būtų linkusios 
savanoriškai teikti pareiškimus, kuriuose 
pagal baudų neskyrimo programą arba 
pagal susitarimo procedūrą konkurencijos 
institucijai prisipažintų dalyvavusios 
pažeidžiant Sąjungos arba nacionalinius 
konkurencijos teisės aktus, tokie 
pareiškimai negali būti įtraukiami į 
atskleidžiamus įrodymus;

(19) baudų neskyrimo ir ginčų sprendimo 
procedūros – svarbios Sąjungos 
konkurencijos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimo priemonės, nes jas taikant 
aptinkami sunkiausi konkurencijos teisės 
aktų pažeidimai, pažeidėjams veiksmingai 
keliamos bylos ir skiriamos baudos. Šiomis 
aplinkybėmis įmonės gali nuspręsti 
nebendradarbiauti, jei jų vien tik 
bendradarbiavimo tikslu teikiami 
dokumentai bus atskleidžiami ir joms grės 
civilinė atsakomybė blogesnėmis negu 
bendriems pažeidėjams, kurie 
nebendradarbiauja su konkurencijos 
institucijomis, sąlygomis. Siekiant 
užtikrinti, kad įmonės būtų linkusios 
savanoriškai teikti pareiškimus, kuriuose 
pagal baudų neskyrimo programą arba 
pagal susitarimo procedūrą konkurencijos 
institucijai prisipažintų dalyvavusios 
pažeidžiant Sąjungos arba nacionalinius 
konkurencijos teisės aktus, pareiškimams, 
kuriuose dalyvavimo baudų neskyrimo 
programoje tikslais programos dalyvis 
pateikia savo kaltę patvirtinančius 
įrodymus, iš esmės  neturėtų būti  
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taikomas įrodymų atskleidimo 
reikalavimas;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) be to, įrodymų atskleidimo išimtis 
turėtų būti taikoma bet kokiai atskleidimo 
priemonei, kuria būtų nepagrįstai 
kišamasi į konkurencijos institucijos 
vykdomą tyrimą dėl nacionalinių arba 
Sąjungos konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo. Todėl informacija, kurią 
parengė Konkurencijos institucija 
nagrinėdama bylą, kuria siekiama 
užtikrinti nacionalinių arba Sąjungos 
konkurencijos aktų vykdymą (kaip antai 
prieštaravimo pareiškimas) arba kurią 
parengė tokios bylos šalys (kaip antai 
atsakymai į konkurencijos institucijos 
prašymus pateikti informacijos), turėtų 
būti atskleidžiama nagrinėjant ieškinius 
dėl žalos atlyginimo tik po to, kai 
konkurencijos institucija nustato 
nacionalinių arba Sąjungos teisės aktų 
pažeidimą arba kitaip baigia nagrinėti 
bylą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) išskyrus 19 ir 20 konstatuojamosiose Išbraukta.
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dalyse nurodytus įrodymus, nagrinėdami 
ieškinius dėl žalos atlyginimo 
nacionaliniai teismai turėtų galėti 
nurodyti atskleisti įrodymus, kurie 
egzistuoja nepriklausomai nuo 
konkurencijos institucijos nagrinėjamos 
bylos (išankstinė informacija);

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tačiau naudojantis pirmesnėje 
konstatuojamojoje dalyje minimais 
įrodymais negali būti nepagrįstai trukdoma 
konkurencijos institucijai užtikrinti 
konkurencijos teisės aktų vykdymo. Taigi 
19 ir 20 konstatuojamosiose dalyse 
minimi įrodymų atskleidimo apribojimai 
turėtų būti vienodai taikomi naudojant 
įrodymus, surinktus vien tik pasinaudojus 
galimybe susipažinti su konkurencijos 
institucijos byla. Be to, iš konkurencijos 
institucijos gauti įrodymai pasinaudojus 
teise į gynybą neturėtų tapti mainų objektu.
Todėl fizinių ir juridinių asmenų, kurie 
naudojasi teise į gynybą, bei jų teisių 
perėmėjams, kaip nurodyta pirmesnėje 
konstatuojamojoje dalyje, galimybės 
naudoti įrodymus, surinktus vien tik 
pasinaudojus galimybe susipažinti su 
konkurencijos institucijos byla, turėtų būti 
apribotos. Tačiau šiais apribojimais 
netrukdoma nacionaliniams teismams 
nurodyti atskleisti įrodymus, laikantis šioje 
direktyvoje nustatytų sąlygų.

(23) tačiau naudojantis pirmesnėje 
konstatuojamojoje dalyje minimais 
įrodymais negali būti nepagrįstai trukdoma 
konkurencijos institucijai užtikrinti 
konkurencijos teisės aktų vykdymo. Be to, 
iš konkurencijos institucijos gauti įrodymai 
pasinaudojus teise į gynybą neturėtų tapti 
mainų objektu. Todėl fizinių ir juridinių 
asmenų, kurie naudojasi teise į gynybą, bei 
jų teisių perėmėjams, kaip nurodyta 
pirmesnėje konstatuojamojoje dalyje, 
galimybės naudoti įrodymus, surinktus 
vien tik pasinaudojus galimybe susipažinti 
su konkurencijos institucijos byla, turėtų 
būti apribotos. Tačiau šiais apribojimais 
netrukdoma nacionaliniams teismams 
nurodyti atskleisti įrodymus, laikantis šioje 
direktyvoje nustatytų sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Reglamento (EB) Nr. 1/2003 16 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei 
nacionaliniai teismai priima sprendimus 
dėl susitarimų, sprendimų ar veiklos pagal 
Sutarties 101 ar 102 straipsnį, jau esančių 
Komisijos sprendimo objektu, tokie 
sprendimai negali prieštarauti Komisijos 
priimtam sprendimui. Siekiant didinti 
teisinį tikrumą, vengti nenuoseklumo 
taikant Sutarties nuostatas ir didinti 
ieškinių dėl žalos atlyginimo efektyvumą ir 
procesinį veiksmingumą bei gerinti įmonių 
ir vartotojų vidaus rinkos veikimą, 
nagrinėjant ieškinius dėl žalos, patirtos dėl 
to paties pažeidimo, atlyginimo neturėtų 
būti abejojama konkurencijos institucijų 
arba apeliacinio teismo priimtu galutiniu 
sprendimu, kuriuo nustatomas Sutarties 
101 arba 102 straipsnio pažeidimas, 
neatsižvelgiant į tai, ar ieškinys pateiktas 
toje valstybėje narėje, kurioje yra 
konkurencijos institucija arba apeliacinis
teismas, ar kitoje. Tas pats principas turėtų 
būti taikomas sprendimui, kuriuo daroma 
išvada, kad pažeistos nacionalinių 
konkurencijos teisės aktų nuostatos tais 
atvejais, kai tiems atvejams arba 
lygiagrečiai taikomi nacionaliniai ir 
Sąjungos konkurencijos teisės aktai. Tokie 
nacionalinių konkurencijos institucijų ir
apeliacinių teismų, nustatančių 
konkurencijos taisyklių pažeidimą, 
sprendimai turėtų turėti poveikį 
revoliucinei sprendimo daliai ir ją 
grindžiančioms konstatuojamosioms 
dalims. Šiuo įpareigojimu nepažeidžiamos
nacionalinių teismų teisės ir pareigos, 
numatytos Sutarties 267 straipsnyje;

(25) Reglamento (EB) Nr. 1/2003 16 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei 
nacionaliniai teismai priima sprendimus 
dėl susitarimų, sprendimų ar veiklos pagal 
Sutarties 101 ar 102 straipsnį, jau esančių 
Komisijos sprendimo objektu, tokie 
sprendimai negali prieštarauti Komisijos 
priimtam sprendimui. Siekiant didinti 
teisinį tikrumą, vengti nenuoseklumo 
taikant Sutarties nuostatas ir didinti 
ieškinių dėl žalos atlyginimo efektyvumą ir 
procesinį veiksmingumą bei gerinti įmonių 
ir vartotojų vidaus rinkos veikimą, 
nagrinėjant ieškinius dėl žalos, susijusios 
su ta pačia byla, atlyginimo neturėtų būti 
abejojama konkurencijos institucijų arba
konkurencijos teismo priimtu galutiniu 
sprendimu, kuriuo nustatomas Sutarties 
101 arba 102 straipsnio pažeidimas arba 
patvirtinama išvada dėl pažeidimo fakto 
arba jo nebuvimo, neatsižvelgiant į tai, ar 
ieškinys pateiktas toje valstybėje narėje, 
kurioje yra konkurencijos institucija arba
konkurencijos teismas, ar kitoje. Tas pats 
principas turėtų būti taikomas sprendimui, 
kuriuo daroma išvada, kad pažeistos 
nacionalinių konkurencijos teisės aktų 
nuostatos tais atvejais, kai tiems atvejams 
arba lygiagrečiai taikomi nacionaliniai ir 
Sąjungos konkurencijos teisės aktai. Tokie 
nacionalinių konkurencijos institucijų ir
konkurencijos teismų, nustatančių 
konkurencijos taisyklių pažeidimą, 
sprendimai turėtų turėti poveikį 
revoliucinei sprendimo daliai ir ją 
grindžiančioms konstatuojamosioms 
dalims. Šiuo įpareigojimu nedaroma 
poveikio nacionalinių teismų teisėms ir 
pareigoms, numatytoms Sutarties 267 
straipsnyje, teisei į veiksmingą teisinę 
gynybą bei teisingą bylos nagrinėjimą ir 
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teisei į teisinę gynybą pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
bei 48 straipsnius, taip pat teisei į teisingą 
bylos nagrinėjimą pagal Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
6 straipsnį. Taigi nacionalinių 
konkurencijos institucijų ir konkurencijos 
teismų sprendimai yra privalomi, jei nėra 
akivaizdžių tyrimo klaidų ir jei 
nepažeidžiamos teisės į gynybą;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) nacionalinėmis taisyklėmis, 
reglamentuojančiomis senaties termino 
pradžią, trukmę, sustabdymą arba 
nutraukimą, neturėtų būti netinkamai 
kliudoma teikti ieškinius dėl žalos 
atlyginimo. Tai ypač svarbu, kai teiktini 
ieškiniai yra grindžiami konkurencijos 
institucijos arba apeliacinio teismo išvada, 
kad padarytas pažeidimas. Šiuo tikslu 
nukentėjusiosios šalys turėtų turėti 
galimybę teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo 
konkurencijos institucijai baigus nagrinėti 
bylą, kuria siekiama užtikrinti nacionalinių 
ir Sąjungos konkurencijos teisės aktų 
vykdymą;

(26) nacionalinėmis taisyklėmis, 
reglamentuojančiomis senaties termino 
pradžią, trukmę, sustabdymą arba 
nutraukimą, neturėtų būti netinkamai 
kliudoma teikti ieškinius dėl žalos 
atlyginimo. Tai ypač svarbu, kai teiktini 
ieškiniai yra grindžiami konkurencijos 
institucijos arba konkurencijos teismo 
išvada, kad padarytas pažeidimas. Šiuo 
tikslu nukentėjusiosios šalys turėtų turėti 
galimybę teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo 
konkurencijos institucijai baigus nagrinėti 
bylą, kuria siekiama užtikrinti nacionalinių 
ir Sąjungos konkurencijos teisės aktų 
vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) įmonės, bendradarbiaujančios su 
konkurencijos institucijomis pagal baudų 
neskyrimo programą, vaidina svarbų 
vaidmenį nustatant slaptus kartelinius 
pažeidimus ir juos nutraukiant, dėl to žala, 
kuri būtų padaryta, jei pažeidimas nebūtų 
nutrauktas, dažnai sumažėja. Todėl 
tikslinga nustatyti, kad įmonėms, kurioms 
konkurencijos institucija pagal baudų 
neskyrimo programą neskyrė baudų, būtų 
apsaugotos nuo netinkamų reikalavimų 
atlyginti žalą, turint omenyje, kad 
pažeidimą nustačiusios konkurencijos 
institucijos sprendimas įmonėms, kurioms 
neskiriamos baudos, gali tapti galutiniu 
anksčiau, negu toks sprendimas taps 
galutiniu įmonėms, kurioms baudos gali 
būti skirtos. Todėl tikslinga, kad įmonė, 
kuriai neskiriamos baudos, iš esmės būtų 
atleista nuo solidariosios atsakomybės už 
visą žalą ir kad jos įnašas neviršytų jos 
tiesioginiams ir netiesioginiams pirkėjams 
arba, pirkėjų kartelio atveju, tiesioginiams 
ir netiesioginiams tiekėjams padarytos 
žalos. Jei dėl kartelio žalą patyrė tik kiti 
subjektai, kurie nėra pažeidimą padariusių 
įmonių klientai ir (arba) tiekėjai, įmonės, 
kuriai neskiriamos baudos, įnašas neturėtų 
viršyti jos dėl kartelio padarytos žalos 
atitinkamos atsakomybės dalies. Ši dalis 
turėtų būti nustatyta pagal tas pačias 
taisykles, kurios yra taikomos pažeidimą 
padariusių įmonių įnašams nustatyti (žr. 27 
konstatuojamąją dalį). Įmonė, kuriai 
neskiriamos baudos, turėtų būti 
visapusiškai atsakinga kitoms negu 
tiesioginiai arba netiesioginiai pirkėjai 
arba tiekėjai nukentėjusiosioms šalims, jei 
šios šalys negali gauti visos 
kompensacijos iš kitų pažeidimą 
padariusių įmonių;

(28) įmonės, bendradarbiaujančios su 
konkurencijos institucijomis pagal baudų 
neskyrimo programą, vaidina svarbų 
vaidmenį nustatant antikonkurencinius 
susitarimus, sprendimus bei 
antikonkurencinę praktiką ir juos 
nutraukiant, dėl to žala, kuri būtų padaryta, 
jei pažeidimas nebūtų nutrauktas, dažnai 
sumažėja. Todėl tikslinga nustatyti, kad 
įmonėms, kurioms konkurencijos 
institucija pagal baudų neskyrimo 
programą neskyrė baudų, būtų apsaugotos 
nuo netinkamų reikalavimų atlyginti žalą, 
turint omenyje, kad pažeidimą nustačiusios 
konkurencijos institucijos sprendimas 
įmonėms, kurioms neskiriamos baudos, 
gali tapti galutiniu anksčiau, negu toks 
sprendimas taps galutiniu įmonėms, 
kurioms baudos gali būti skirtos. Todėl 
tikslinga, kad įmonės, kuriai neskiriamos 
baudos, įnašas neviršytų jos tiesioginiams 
ir netiesioginiams pirkėjams arba, pirkėjų 
kartelio atveju, tiesioginiams ir 
netiesioginiams tiekėjams padarytos žalos.
Jei dėl kartelio žalą patyrė tik kiti 
subjektai, kurie nėra pažeidimą padariusių 
įmonių klientai ir (arba) tiekėjai, įmonės, 
kuriai neskiriamos baudos, įnašas neturėtų 
viršyti jos dėl kartelio padarytos žalos 
atitinkamos atsakomybės dalies. Ši dalis 
turėtų būti nustatyta pagal tas pačias 
taisykles, kurios yra taikomos pažeidimą 
padariusių įmonių įnašams nustatyti (žr. 27 
konstatuojamąją dalį);

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) tačiau kai antkainis buvo perkeltas 
asmenims, kurie teisiškai negali reikalauti 
kompensacijos, netikslinga leisti 
pažeidimą padariusiai įmonei naudoti 
išlaidų perkėlimo argumentą kaip 
gynybos priemonę, nes taip ji išvengtų 
atsakomybės už padarytą žalą. Todėl kai 
konkrečioje byloje išlaidų perkėlimo 
argumentas naudojamas kaip gynybos 
priemonė, ieškinį nagrinėjantis teismas 
turėtų įvertinti, ar asmuo, kuriam 
antkainis buvo tariamai perkeltas teisiškai 
gali reikalauti kompensacijos. Nors 
netiesioginiai pirkėjai turi teisę reikalauti 
kompensacijos, nacionalinėmis 
priežastinio ryšio taisyklėmis (įskaitant 
nuspėjamumo ir netiesioginio priežastinio
ryšio taisykles), taikomas pagal Sąjungos 
teisės principus, gali būti nustatyta, kad 
tam tikri asmenys (pavyzdžiui, su 
pažeidimu neturinčioje tiesioginio ryšio 
tiekimo grandinėje) konkrečiu atveju 
teisiškai negali reikalauti kompensacijos. 
Tik tuomet, kai nusprendžia, kad asmuo, 
kuriam tariamai buvo perkeltas antkainis, 
teisiškai gali reikalauti kompensacijos, 
teismas įvertina išlaidų perkėlimo 
argumento kaip gynybos priemonės 
pagrįstumą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) vartotojai arba įmonės, kurioms 
faktiniai nuostoliai buvo perkelti, patyrė 
žalą, padarytą dėl nacionalinių arba 
Sąjungos konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo. Nors tokią žalą turėtų 
kompensuoti pažeidimą padariusi įmonė, iš 
tokios įmonės tiesiogiai nepirkusiems 
vartotojams ar įmonėms gali būti labai 
sunku įrodyti tokios žalos mastą. Todėl 
tikslinga nustatyti, kad kai reikalavimo 
atlyginti žalą arba sumos, kurią reikia 
sumokėti, egzistavimas priklauso nuo to, 
ar ir kokiu mastu pažeidimą padariusios 
įmonės tiesioginio pirkėjo sumokėtas
antkainis buvo perkeltas netiesioginiam 
pirkėjui, laikoma, kad pastarasis pateikė 
įrodymą, kad tiesioginio pirkėjo 
sumokėtas antkainis buvo perkeltas jo 
lygmeniui, jei jis gali įrodyti prima facie,
kad toks perkėlimas įvyko. Be to, tikslinga 
apibrėžti, kokiomis sąlygomis laikoma, 
kad netiesioginis pirkėjas pateikė tokį 
prima facie įrodymą. Įvertindami išlaidų 
perkėlimo dydį, ginčą nagrinėjantys 
nacionaliniai teismai turėtų turėti 
įgaliojimus įvertinti, kokia išlaidų dalis 
buvo perkelta netiesioginių pirkėjų 
lygmeniui. Pažeidimą padariusiai įmonei 
turėtų būti leidžiama pateikti įrodymą, 
kad faktiniai nuostoliai nebuvo perkelti 
arba kad buvo perkelta tik jų dalis;

(31) vartotojai arba įmonės, kurioms 
faktiniai nuostoliai buvo perkelti, patyrė 
žalą, padarytą dėl nacionalinių arba 
Sąjungos konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo. Nors tokią žalą turėtų 
kompensuoti pažeidimą padariusi įmonė, iš 
tokios įmonės tiesiogiai nepirkusiems 
vartotojams ar įmonėms gali būti labai 
sunku įrodyti tokios žalos mastą. Taigi 
siekdamas įrodyti, kad antkainis buvo 
perkeltas, netiesioginis pirkėjas turėtų
bent įrodyti, kad atsakovas pažeidė 
konkurencijos teisės aktus, kad dėl 
pažeidimo atsakovo tiesioginiam pirkėjui 
taikytas antkainis, kad netiesioginis 
pirkėjas įsigijo prekių arba paslaugų, 
kurios buvo pažeidimo dalykas, arba 
įsigijo prekių arba paslaugų, kilusių iš 
prekių ar paslaugų arba sudarančių 
prekes arba paslaugas, kurios buvo 
pažeidimo dalykas, taip pat kad 
netiesioginis pirkėjas įsigijo tų prekių 
arba paslaugų iš tiesioginio pirkėjo arba 
kito netiesioginio pirkėjo, kuris tiekimo 
grandinėje tiesiogiai susijęs su atsakovu.
Įvertindami išlaidų perkėlimo dydį, ginčą 
nagrinėjantys nacionaliniai teismai turėtų 
turėti įgaliojimus įvertinti, kokia išlaidų 
dalis buvo perkelta netiesioginių pirkėjų 
lygmeniui;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kad būtų ištaisyta informacijos 
asimetrijos padėtis ir išvengta kai kurių 

(35) kad būtų išvengta kai kurių sunkumų, 
susijusių su žalos dėl antimonopolinių 



PR\1002311LT.doc 17/48 PE516.968v01-00

LT

sunkumų, susijusių su žalos dėl 
antimonopolinių taisyklių pažeidimo 
dydžio nustatymu, ir kad būtų užtikrintas 
ieškinių dėl žalos atlyginimo 
veiksmingumas, tikslinga daryti prielaidą, 
kad kartelinio pažeidimo atveju, dėl 
pažeidimo padaroma žala, ypač dėl 
poveikio kainoms. Priklausomai nuo 
konkrečių faktų, tai reiškia, kad dėl 
sudaryto kartelio padidėjo kainos arba 
buvo užkirstas kelias kainų sumažėjimui, 
kuris dėl pažeidimo neįvyko. Pažeidimą 
padariusi įmonė turėtų turėti galimybę 
nuginčyti šią prielaidą. Tikslinga šią 
nuginčijamąją prezumpciją taikyti tik 
karteliams, atsižvelgiant į kartelio 
slaptumą, dėl kurio didėja minėta 
informacijos asimetrija ir nukentėjusiajai 
šaliai sunkiau gauti reikalingų įrodymų 
siekiant įrodyti, kad žala buvo padaryta;

taisyklių pažeidimo dydžio nustatymu,
nacionaliniai teismai turėtų būti įgalioti 
nustatyti žalos faktą ir įvertinti jos dydį
atsižvelgiant į ginčo šalių pateiktus 
įrodymus;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kad būtų skatinami tarpusavio 
sutarimo susitarimai, pažeidimą padariusi 
įmonė, kuri sumoka už žalą pagal ginčų 
sprendimą tarpusavio susitarimu, neturėtų 
patekti į blogesnę padėtį negu kiti bendri 
pažeidėjai, palyginti su padėtimi, jei nebūtų 
sudarytas tarpusavio sutarimo susitarimas.
Taip gali atsitikti, kai susitarimą sudaręs 
pažeidėjas, netgi po bendro sutarimo 
susitarimo, tebebuvo solidariai atsakingas 
už dėl pažeidimo padarytą žalą. Todėl iš 
esmės susitarimą sudaręs pažeidėjas 
neturėtų sumokėti savo dalies susitarime 
nedalyvaujantiems bendriems pažeidėjams, 
pastariesiems atlyginus žalą nukentėjusiajai 
šaliai, kuriai pirmasis pažeidėjas žalą jau 

(40) kad būtų skatinami tarpusavio 
sutarimo susitarimai, pažeidimą padariusi 
įmonė, kuri sumoka už žalą pagal ginčų 
sprendimą tarpusavio susitarimu, neturėtų 
patekti į blogesnę padėtį negu kiti bendri 
pažeidėjai, palyginti su padėtimi, jei nebūtų 
sudarytas tarpusavio sutarimo susitarimas.
Taip gali atsitikti, kai susitarimą sudaręs 
pažeidėjas, netgi po bendro sutarimo 
susitarimo, tebebuvo solidariai atsakingas 
už dėl pažeidimo padarytą žalą. Todėl iš 
esmės susitarimą sudaręs pažeidėjas 
neturėtų sumokėti savo dalies susitarime 
nedalyvaujantiems bendriems pažeidėjams, 
pastariesiems atlyginus žalą nukentėjusiajai 
šaliai, kuriai pirmasis pažeidėjas žalą jau 
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yra atlyginęs. Ši dalies nemokėjimo 
taisyklė gali būti siejama su tuo faktu, kad 
iš nukentėjusiosios šalies reikalaujamos 
sumos yra išskaičiuojama susitarimą 
sudariusio pažeidėjo padarytos žalos dalis.
Ši dalis turėtų būti nustatyta pagal tas 
pačias taisykles, kurios yra taikomos 
pažeidimą padariusių įmonių įnašams 
nustatyti (žr. 27 konstatuojamąją dalį). Jei 
tokia dalis nebūtų išskaičiuojama, dėl 
susitarimo neteisingai nukentėtų tokiame 
susitarime nedalyvaujantys pažeidėjai. 
Susitarimą sudaręs bendras pažeidėjas vis 
dėlto turės atlyginti žalą, jei tai vienintelė 
nukentėjusiosios šalies galimybė gauti 
visą kompensaciją;

yra atlyginęs. Ši dalies nemokėjimo 
taisyklė gali būti siejama su tuo faktu, kad 
iš nukentėjusiosios šalies reikalaujamos 
sumos yra išskaičiuojama susitarimą 
sudariusio pažeidėjo padarytos žalos dalis.
Ši dalis turėtų būti nustatyta pagal tas 
pačias taisykles, kurios yra taikomos 
pažeidimą padariusių įmonių įnašams 
nustatyti (žr. 27 konstatuojamąją dalį). Jei 
tokia dalis nebūtų išskaičiuojama, dėl 
susitarimo neteisingai nukentėtų tokiame 
susitarime nedalyvaujantys pažeidėjai;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
Sąjungos arba nacionalinių konkurencijos 
teisės aktų pažeidimo, gali reikalauti visos 
kompensacijos už patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
Sąjungos arba nacionalinių konkurencijos 
teisės aktų pažeidimo, gali reikalauti viso 
atlyginimo už patirtą žalą, nedarant 
poveikio nacionalinės teisės reikalavimų 
nustatyti atsakomybę taikymui.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visa kompensacija užtikrinama, kad žalą 
patyrusio asmens padėtis atitiktų padėtį, 

2. Visu žalos atlyginimu užtikrinama, kad 
žalą patyrusio asmens padėtis atitiktų 
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kurioje jis būtų, jei pažeidimas nebūtų 
buvęs padarytas. Todėl kompensacija
apima kompensaciją už faktinius 
nuostolius, prarastą pelną ir palūkanas, 
apskaičiuotas laikotarpiui nuo padarytos 
žalos iki faktinio kompensacijos už patirtą 
žalą sumokėjimo.

padėtį, kurioje jis būtų, jei pažeidimas 
nebūtų buvęs padarytas. Todėl žalos 
atlyginimas apima atlyginimą už faktinius 
nuostolius, prarastą pelną, o atitinkamais 
atvejais ir mokamas palūkanas už patirtą 
žalą.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. apeliacinis teismas – nacionalinis 
teismas, kuris yra įgaliotas peržiūrėti 
nacionalinės konkurencijos institucijos 
sprendimus, ir kuris šiomis aplinkybėmis 
taip pat gali būti įgaliotas nustatyti 
Sutarties 101 arba 102 straipsnio 
pažeidimą;

9. konkurencijos teismas – nacionalinis 
teismas, kuris yra įgaliotas peržiūrėti 
nacionalinės konkurencijos institucijos 
sprendimus arba  nustatyti Sutarties 101 
arba 102 straipsnio pažeidimą;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. sprendimas dėl pažeidimo –
konkurencijos teisės aktų pažeidimą 
nustačiusios konkurencijos institucijos arba
apeliacinio teismo sprendimas;

10. sprendimas dėl pažeidimo –
konkurencijos teisės aktų pažeidimą 
nustačiusios konkurencijos institucijos arba
konkurencijos teismo sprendimas;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. galutinis sprendimas dėl pažeidimo –
konkurencijos institucijos arba apeliacinio
teismo sprendimas dėl pažeidimo, kuris 
nebegali būti peržiūrėtas;

11. galutinis sprendimas dėl pažeidimo –
konkurencijos institucijos arba
konkurencijos teismo sprendimas dėl 
pažeidimo, kuris nebegali būti peržiūrėtas;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. baudų neskyrimo programa –
programa, pagal kurią viena slapto kartelio
šalis nepriklausomai nuo kitų su karteliu
susijusių įmonių bendradarbiauja su 
konkurencijos institucija šiai atliekant 
tyrimą ir savanoriškai teikia turimą 
informaciją apie kartelį ir savo vaidmenį
jame; už tai šiai šaliai neskiriama bauda, 
kuri turėtų būti skirta už kartelio 
sudarymą, arba bauda sumažinama;

13. baudų neskyrimo programa –
programa, pagal kurią viena
antikonkurencinio susitarimo, sprendimo 
ar antikonkurencinės praktikos šalis 
nepriklausomai nuo kitų su tuo susitarimu, 
sprendimu ar ta praktika susijusių įmonių 
bendradarbiauja su konkurencijos 
institucija šiai atliekant tyrimą ir 
savanoriškai teikia turimą informaciją apie
tą susitarimą, sprendimą ar praktiką ir 
savo vaidmenį juose; už tai šiai šaliai 
neskiriama bauda, kuri turėtų būti skirta už
tą susitarimą, sprendimą ar praktiką, arba 
bauda sumažinama;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. įmonės pareiškimas pagal baudų 
neskyrimo programą – savanoriškas 
įmonės arba jos vardu konkurencijos 
institucijai žodžiu arba raštu teikiamas 
pareiškimas, kuriame pateikiama įmonės 
turima informacija apie slaptą kartelį ir jos
vaidmenį jame ir kuris parengtas specialiai
pateikti šiai institucijai, kad pagal baudų 
neskyrimo programą, susijusią su Sutarties 
101 straipsnio ir atitinkamų nacionalinių 
teisės aktų nuostatų taikymu, bauda nebūtų 
skirta arba būtų sumažinta; šis pareiškimas 
neapima dokumentų arba informacijos, 
kurie egzistuoja nepriklausomai nuo 
konkurencijos institucijos vykdomo 
nagrinėjimo (išankstinė informacija);

14. pareiškimas pagal baudų neskyrimo 
programą – savanoriškas bet kuriame 
procedūros etape įmonės arba jos vardu 
konkurencijos institucijai žodžiu arba raštu 
teikiamas pareiškimas, kuriame pateikiama 
įmonės turima informacija apie
antikonkurencinius susitarimus, 
sprendimus ar antikonkurencinę praktiką 
ir įmonės vaidmenį juose ir kuris parengtas 
pateikti šiai institucijai, kad pagal baudų 
neskyrimo programą, susijusią su Sutarties 
101 straipsnio ir atitinkamų nacionalinių 
teisės aktų nuostatų taikymu, bauda nebūtų 
skirta arba būtų sumažinta, įskaitant tokio 
pareiškimo priedus; šis pareiškimas 
neapima dokumentų arba informacijos, 
kurie egzistuoja nepriklausomai nuo 
konkurencijos institucijos vykdomo 
nagrinėjimo (išankstinė informacija);

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta įmonės pareiškimo pagal baudų neskyrimo programą apibrėžtis neapima visų 
dokumentų, kuriuose baudų neskyrimo programos dalyvis pateikia savo kaltę patvirtinančius 
įrodymus. Taigi tai, kad baudų neskyrimo programos dalyvio pateiktų dokumentų apsauga 
pagal šio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto apibrėžtis taikoma tik įmonės 
pareiškimui pagal baudų neskyrimo programą ir susitarimo pareiškimui, nepadeda siekti 
norimo tikslo –  išsaugoti baudų neskyrimo programos ir susitarimo procedūrų efektyvumą ir 
rezultatyvumą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. tarpusavio sutarimo susitarimas –
susitarimas dėl žalos atlyginimo, 
išsprendus ginčą šalių tarpusavio sutarimu.

17. tarpusavio sutarimo susitarimas –
susitarimas dėl žalos atlyginimo, 
išsprendus ginčą šalių tarpusavio sutarimu, 
įskaitant susitarimą, pagal kurį įmonė 
įsipareigoja nukentėjusiesiems dėl 
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konkurencijos teisės pažeidimo iš 
užtikrinto žalos atlyginimo fondo išmokėti 
žalos atlyginimą;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a. tiesioginis pirkėjas – tiesioginis 
konkurencijos teisę pažeidusios įmonės 
klientas;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 17 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17b. netiesioginis pirkėjas –
konkurencijos teisę pažeidusios įmonės 
produktų ar paslaugų pirkėjas, įsigijęs 
tuos produktus ne tiesiogiai iš tos įmonės. 

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Įrodymų atskleidimas
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1. Valstybės narės užtikrina, kad jeigu 
ieškovas pateikė pagrįstai gautus faktus ir 
įrodymus, kuriais remiantis galima 
pagrįstai įtarti, kad jis arba jo 
atstovaujamos šalys patyrė žalą atsakovui 
pažeidus konkurencijos teisės aktus, 
nacionaliniai teismai galėtų nurodyti 
atsakovui arba trečiajai šaliai atskleisti 
įrodymus, nepriklausomai nuo to, ar šie 
įrodymai įtraukti į konkurencijos 
institucijos bylą, laikantis šiame skyriuje 
nustatytų sąlygų. Valstybės narės 
užtikrina, kad teismai taip pat galėtų 
nurodyti ieškovui arba trečiajai šaliai 
atsakovo paprašymu atskleisti įrodymus.
Šia nuostata nedaromas poveikis 
nacionalinių teismų teisėms ir pareigoms, 
nustatytoms Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1206/2001.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniai teismai nurodytų atskleisti 1 
dalyje minimus įrodymus, jei atskleisti 
įrodymus reikalaujanti šalis:
a) įrodė, kad kitos arba trečiosios šalies 
kontroliuojami įrodymai yra svarbūs jos 
reikalavimui arba gynybai pagrįsti; taip 
pat
b) konkrečiai nurodė įrodymų elementus 
arba kuo tikslesnes ir siauresnes jų 
kategorijas remdamasi pagrįstai gautais 
faktais;
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniai teismai apribotų įrodymų 
atskleidimą, kad jis būtų proporcingas. 
Spręsdami, ar šalies prašymas atskleisti 
įrodymus yra proporcingas, nacionaliniai 
teismai įvertina visų šalių ir susijusių 
trečiųjų šalių teisėtus interesus. Jie visų 
pirma atsižvelgia į:
a) tikimybę, kad įtariamas konkurencijos 
teisės aktų pažeidimas buvo padarytas;
b) įrodymų atskleidimo mastą ir išlaidas, 
ypač tenkančias susijusioms trečiosioms 
šalims;
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c) ar į įrodymus, kurie bus atskleisti, 
įtraukta konfidenciali informacija (ypač 
susijusi su trečiosiomis šalimis), ir į 
tvarką, nustatytą tokiai konfidencialiai 
informacijai apsaugoti; taip pat 
d) tais atvejais, kai pažeidimą tiria arba 
tyrė konkurencijos institucija, ar 
prašymas suformuluotas specialiai 
atsižvelgiant į tokių dokumentų pobūdį, 
tikslą ir turinį, o ne pateikiant nespecifinį 
prašymą gauti susijusius konkurencijos 
institucijai pateiktus dokumentus arba 
dokumentus, kurie yra tokios 
konkurencijos institucijos byloje. 
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniai teismai turėtų veiksmingų 
priemonių konfidencialiai informacijai 
kuo geriau apsaugoti nuo netinkamo 
naudojimo, taip pat užtikrindamos, kad 
svarbūs įrodymai, apimantys tokią 
informaciją, būtų prieinami nagrinėjant 
ieškinius dėl žalos atlyginimo.
5. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad teisinės privilegijos ir 
kitos teisės būtų užtikrintos ir nebūtų 
priversta atskleisti įrodymų.
6. Valstybės narės užtikrina, kad teismams 
neviršijus turimų įgaliojimų nurodyti 
atskleisti įrodymus neišklausius asmens, 
iš kurio siekiama gauti šiuos įrodymus, už 
tokio nurodymo nevykdymą baudos 
nebūtų skiriamos, kol tokio nurodymo 
adresatas neišklausomas teisme.
7. Įrodymai apima visų rūšių įrodymus, 
kuriuos galima teikti paskirtam 
nacionaliniam teismui, visų pirma 
dokumentus ir visas kitas bet kokio 
formato laikmenas, kuriose įrašyta 
informacija.
8. Nedarant poveikio 4 dalyje nustatytam 
įpareigojimui ir 6 straipsnyje nustatytiems 
apribojimams, šio straipsnio nuostatomis 
valstybėms narėms netrukdoma toliau 
taikyti ar nustatyti naujas taisykles, pagal 
kurias būtų atskleidžiama daugiau 
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įrodymų.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrodymų, įtrauktų į konkurencijos 
institucijos bylą, atskleidimo apribojimai

Įrodymų atskleidimas

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėdami ieškinius dėl žalos atlyginimo 
nacionaliniai teismai negalėtų bet kuriuo 
metu nurodyti vienai iš šalių arba trečiajai 
šaliai atskleisti šių kategorijų įrodymus:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėdami ieškinius dėl žalos atlyginimo 
nacionaliniai teismai iš esmės negalėtų
nurodyti vienai iš ginčo šalių arba
trečiajam subjektui atskleisti pareiškimų 
pagal baudų neskyrimo programą arba 
kitų dokumentų, kuriuose baudų 
neskyrimo programos dalyvis pateikia 
savo kaltę patvirtinančius įrodymus. 
Tačiau, jeigu ieškovas pateikė pagrįstai 
prieinamus faktus ir įrodymus, kuriais 
remiantis galima pakankamai pagrįstai 
įtarti, kad jis arba jo atstovaujami 
subjektai patyrė žalą dėl atsakovo įvykdyto 
konkurencijos taisyklių pažeidimo, ir kad 
pareiškimo pagal baudų neskyrimo 
programą arba kitų dokumento, kuriame 
baudų neskyrimo programos dalyvis 
pateikia savo kaltę patvirtinančius 
įrodymus, būtinai reikia ieškiniui pagrįsti, 
taip pat kad tuose dokumentuose esantys 
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įrodymai negali būti gauti kitu būdu, 
nacionaliniai teismai gali nurodyti 
atsakovui arba trečiajam subjektui 
atskleisti įrodymus, nepaisant to, ar šie 
įrodymai įtraukti į konkurencijos 
institucijos bylą, laikantis šiame skyriuje 
nustatytų sąlygų. Valstybės narės 
užtikrina, kad teismai taip pat galėtų 
nurodyti ieškovui arba trečiajam subjektui 
atsakovo paprašymu atskleisti įrodymus.
Šia nuostata nedaroma poveikio 
nacionalinių teismų teisėms ir pareigoms 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1206/2001.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais (Pfleiderer ir Donau Chemie
bylose), tam tikrų dokumentų apsauga pati savaime neatitinka pirminės teisės nuostatų, nes 
pažeistų teisės į žalos atlyginimą veiksmingumo principą. Taigi nustatant tokią apsaugą, kuri 
taikoma pati savaime, būtų numatyta pernelyg plataus užmojo apsauga, kurios tikriausiai 
nebūtų paisoma, taip sukuriant teisinį netikrumą. Be to, 6 straipsnio formuluotė kelia 
argumentų e contrario, kuriais remiantis visi 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nenurodyti dokumentai 
turi būti atskleisti, riziką.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonės pareiškimų pagal baudų 
neskyrimo programą, taip pat

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimo pareiškimų. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad
nagrinėdami ieškinius dėl žalos 
atlyginimo nacionaliniai teismai galėtų 
nurodyti atskleisti toliau nurodytų 
kategorijų įrodymus tik konkurencijos 
institucijai užbaigus nagrinėti bylą arba 
priėmus Reglamento Nr. 1/2003 5 
straipsnyje arba Reglamento Nr. 1/2003 
III skyriuje nurodytą sprendimą:

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniai teismai nurodytų atskleisti 1 
dalyje nurodytus įrodymus, jei atskleisti 
įrodymus reikalaujanti ginčo šalis:

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją, kurią parengė fizinis arba
juridinis asmuo specialiai konkurencijos 
institucijos nagrinėjamai bylai;

a) konkrečiai nurodė įrodymus, kuriuos 
kontroliuoja kita ginčo šalis arba tretieji 
subjektai ir kurie yra svarbūs jos 
reikalavimui arba gynybai pagrįsti;

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informaciją, kurią nagrinėdama bylą 
parengė konkurencijos institucija.

b) įrodė, kad ji prašo atskleisti įrodymus, 
susijusius su nurodytu ieškiniu dėl žalos 
atlyginimo, pateiktu Sąjungos 
nacionaliniame teisme, taip pat

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nacionaliniam teismui, kuriam 
pateiktas prašymas, įrodė, kad gautų 
įrodymų prašančioji šalis arba su ja 
susijęs subjektas nenaudos kitose bylose ir 
kad prašančioji šalis arba su ja susijęs 
subjektas nepateiks tų įrodymų tretiesiems 
subjektams, nebent tam aiškiai suteiktų 
leidimą nacionalinis teismas, kuriame turi
būti nagrinėjamas nurodytas ieškinys dėl 
žalos atlyginimo.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įrodymus, kurie yra konkurencijos 
institucijos byloje ir kurie nepriklauso nė 
vienai iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje 
išvardytų kategorijų, gali būti nurodyta 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniai teismai galėtų nurodyti 
atskleisti nurodytas tų įrodymų dalis arba 
jų kategorijas, kurios kuo tiksliau ir kuo 
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atskleisti nagrinėjant ieškinį dėl žalos 
atlyginimo bet kuriuo metu.

siauriau apibrėžiamos remiantis pagrįstai 
prieinamais faktais.

Or. en

Pagrindimas

Be to, kaip Europos Komisija nurodo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
aiškinamajame memorandume, paprastai derėtų laikytis nuomonės, kad tokie visa apimantys 
prašymai atskleisti dokumentus yra neproporcingi ir nesuderinami su prašančiosios šalies 
prievole kuo konkrečiau ir siauriau nurodyti įrodymus (jų kategorijas). Siekiant išvengti 
piktnaudžiavimo plataus užmojo paieškomis, ieškovas privalo kuo tiksliau ir siauriau nurodyti 
įrodymus ar jų  kategorijas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniai teismai apribotų įrodymų 
atskleidimą, kad jis būtų proporcingas ir 
susijęs su ieškiniais dėl žalos atlyginimo 
Sąjungoje. Spręsdami, ar ginčo šalies 
prašymas atskleisti įrodymus yra 
proporcingas, nacionaliniai teismai 
įvertina susijusius viešuosius interesus ir 
visų susijusių privačių šalių teisėtus 
interesus. Jie visų pirma atsižvelgia į:
a) poreikį užtikrinti konkurencijos teisės 
aktų vykdymo užtikrinimo veiksmingumą, 
ypač susijusį su rizika, kurią dokumentų 
atskleidimas keltų:
i) konkurencijos institucijų vykdomoms 
baudų neskyrimo programoms;
ii) konkurencijos institucijų vykdomoms 
susitarimo procedūroms;
iii) konkurencijos institucijų ir Europos 
konkurencijos tinklo vidaus sprendimų 
priėmimo procedūroms;
b) tikimybę, kad įtariamas konkurencijos 
teisės aktų pažeidimas buvo padarytas;
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c) įrodymų atskleidimo mastą ir sąnaudas, 
ypač tenkančias susijusiems tretiesiems 
subjektams;
d) ar į įrodymus, kurie bus atskleisti, 
įtraukta konfidenciali informacija (ypač 
susijusi su trečiaisiais subjektais), ir į 
tvarką, nustatytą tokiai konfidencialiai 
informacijai apsaugoti; 
e) tais atvejais, kai pažeidimą tiria arba 
tyrė konkurencijos institucija, ar 
prašymas suformuluotas specialiai 
atsižvelgiant į tokių dokumentų pobūdį, 
tikslą ir turinį, o ne pateikiant nespecifinį 
prašymą gauti susijusius konkurencijos 
institucijai pateiktus dokumentus arba 
dokumentus, kurie yra tokios 
konkurencijos institucijos byloje, taip pat
f) poreikį išvengti piktnaudžiavimo 
teisėmis, susijusiomis su šiame skyriuje 
numatytu įrodymų atskleidimu ir pagal 
šio skyriaus nuostatas gautais įrodymais 
ir informacija.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniai teismai turėtų veiksmingų 
priemonių konfidencialiai informacijai 
kuo geriau apsaugoti nuo netinkamo 
naudojimo, taip pat užtikrindamos, kad 
svarbūs įrodymai, apimantys tokią 
informaciją, būtų prieinami Sąjungoje 
nagrinėjant ieškinius dėl žalos atlyginimo. 
Įmonių interesas išvengti ieškinių dėl su 
pažeidimu susijusios žalos atlyginimo 
nelaikomas komerciniu interesu, kurį 
verta ginti.
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Or. en

Pagrindimas

5 straipsnyje nėra gairių dėl ne ES subjektų pateiktų prašymų atskleisti įrodymus. Vis dėlto 
antikonkurencinių susitarimų ar priemonių ES įrodymai neturi būti naudojami kaip įrodymų 
pakaitalas (kolektyviniuose) ieškiniuose ne ES jurisdikcijose. 6 straipsnio 2 ir 3 dalių 
pakeitimai parengti siekiant tinkamai spręsti šį klausimą ir išvengti tokio poveikio.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad būtų užtikrintos teisinės 
privilegijos bei kitos teisės, kuriomis 
įrodymai apsaugomi nuo atskleidimo.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
nacionaliniam teismui pagal šį straipsnį 
nurodant atskleisti informaciją, gautą  iš 
konkurencijos institucijų bylų, būtų 
išklausytos tos konkurencijos institucijos, 
nepaisant to, ar informaciją turi 
atitinkama konkurencijos institucija ar 
tretieji subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai kitos institucijos, pvz., prokuratūra, perkelia informaciją iš konkurencijos institucijų 
bylų. Ir tokiais atvejais konkurencijos institucijos turėtų galėti teisme paaiškinti savo 
argumentus dėl neatskleidimo.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
nacionaliniam teismui pagal šį straipsnį 
nurodant atskleisti informaciją, pateiktą  
pareiškime pagal baudų neskyrimo 
programą arba kituose dokumentuose, 
kuriuose baudų neskyrimo programos 
dalyvis pateikia savo kaltę patvirtinančius 
įrodymus, būtų išklausyti suinteresuotieji 
subjektai, kurie turi nurodytus 
dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniams teismams neviršijus 
turimų įgaliojimų nurodyti atskleisti 
įrodymus neišklausius asmens, iš kurio 
siekiama gauti šiuos įrodymus, už tokio 
nurodymo nevykdymą baudos nebūtų 
skiriamos, kol tokio nurodymo adresatas 
neišklausomas nacionaliniame teisme.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 g dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3g. Valstybės narės užtikrina, kad fizinis 
ar juridinis asmuo arba valdžios 
institucija, kuriems turi poveikio 
nacionalinio teismo nurodymas pagal šį 
straipsnį, turėtų galimybę ginčyti šį 
sprendimą, be kita ko, jei jis preliminarus. 
Konkurencijos institucijos turėtų turėti tas 
pačias teises po bylos nagrinėjimo, kaip 
nurodyta 6 straipsnio 3e dalyje.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3h. Įrodymai apima visų rūšių įrodymus, 
kuriuos galima teikti kompetentingam 
nacionaliniam teismui, visų pirma 
dokumentus ir visas kitas bet kokio 
formato laikmenas, kuriose įrašyta 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei fizinis 
arba juridinis asmuo, pasinaudodamas 
savo teisėmis į gynybą pagal Reglamento 
Nr. 1/2003 27 straipsnį arba atitinkamas 
nacionalinių teisės aktų nuostatas, gavo 6 
straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų 

Išbraukta.
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įrodymų vien tik pasinaudojęs galimybe 
susipažinti su konkurencijos institucijos 
byla, tokie įrodymai nebūtų naudojami 
nagrinėjant ieškinius dėl žalos atlyginimo.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta, nes išbrauktas 6 straipsnis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad jei fizinis 
arba juridinis asmuo, pasinaudodamas 
savo teisėmis į gynybą pagal Reglamento 
Nr. 1/2003 27 straipsnį arba atitinkamas
nacionalinių teisės aktų nuostatas, gavo 6 
straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų 
įrodymų vien tik pasinaudojęs galimybe 
susipažinti su konkurencijos institucijos 
byla, tokie įrodymai nebūtų naudojami 
nagrinėjant ieškinius dėl žalos atlyginimo, 
kol konkurencijos institucija nebaigė savo 
bylos arba kol ji nepriėmė Reglamento Nr. 
1/2003 5 straipsnyje arba Reglamento Nr. 
1/2003 III skyriuje nurodyto sprendimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta, nes išbrauktas 6 straipsnis.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad jei fizinis 3. Valstybės narės užtikrina, kad jei fizinis 
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arba juridinis asmuo, pasinaudodamas savo 
teisėmis į gynybą pagal Reglamento Nr. 
1/2003 27 straipsnį arba atitinkamas 
nacionalinių teisės aktų nuostatas, gavo 6 
straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų
įrodymų vien tik pasinaudojęs galimybe 
susipažinti su konkurencijos institucijos 
byla, ir jei pagal šio straipsnio 1 arba 2 
dalį jų negalima naudoti, šiuos įrodymus 
nagrinėjant ieškinį dėl žalos atlyginimo 
galėtų naudoti tik tas asmuo arba fizinis 
arba juridinis asmuo, kuris perėmė teises ir 
pareigas, įskaitant reikalavimo perėmimą.

arba juridinis asmuo, pasinaudodamas savo 
teisėmis į gynybą pagal Reglamento Nr. 
1/2003 27 straipsnį arba atitinkamas 
nacionalinių teisės aktų nuostatas, gavo 
įrodymų vien tik pasinaudojęs galimybe 
susipažinti su konkurencijos institucijos 
byla, šiuos įrodymus nagrinėjant ieškinį dėl 
žalos atlyginimo galėtų naudoti tik tas 
asmuo arba fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris perėmė teises ir pareigas, įskaitant 
reikalavimo perėmimą.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) įrodymus sunaikinusi šalis žinojo arba 
pagrįstai turėjo žinoti, kad nacionaliniam 
teismui paduotas ieškinys dėl žalos 
atlyginimo ir kad įrodymai buvo reikalingi 
reikalavimui atlyginti žalą arba gynybai 
atsakant į ieškinį pagrįsti; arba

ii) įrodymus sunaikinusi šalis žinojo, kad 
nacionaliniam teismui paduotas ieškinys 
dėl žalos atlyginimo ir kad įrodymai buvo 
reikalingi reikalavimui atlyginti žalą arba 
gynybai atsakant į ieškinį pagrįsti, arba

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos neturėtų būti taikomos aplaidumo atveju.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) piktnaudžiaujama teisėmis, susijusiomis 
su šiame skyriuje nurodytų įrodymų 

d) piktnaudžiaujama teisėmis, susijusiomis 
su šiame skyriuje nurodytų įrodymų 
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atskleidimu ir pagal šio skyriaus nuostatas 
gautais įrodymais ir informacija.

atskleidimu ir pagal šio skyriaus nuostatas 
gautais įrodymais ir informacija, ypač kai
atskleista informacija perduodama 
tretiesiems subjektams arba naudojama 
kitose bylose pažeidžiant 5 straipsnio 2 
dalies bb punktą.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniams teismams nagrinėjant 
ieškinius dėl žalos atlyginimo pagal 
Sutarties 101 ar 102 straipsnį arba pagal 
nacionalinius konkurencijos teisės aktus ir 
priimant sprendimus dėl susitarimų, 
sprendimų ar veiklos, jau esančių 
nacionalinės konkurencijos institucijos 
arba apeliacinio teismo galutinio 
sprendimo dėl pažeidimo objektu, šie 
teismai negalėtų priimti sprendimų, kuriais 
prieštaraujama tokiam pažeidimo 
nustatymui. Šiuo įpareigojimu nedaromas 
poveikis teisėms ir pareigoms, numatytoms 
Sutarties 267 straipsnyje.

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniams teismams nagrinėjant 
ieškinius dėl žalos atlyginimo pagal 
Sutarties 101 ar 102 straipsnį arba pagal 
nacionalinius konkurencijos teisės aktus ir 
priimant sprendimus dėl susitarimų, 
sprendimų ar veiklos, jau esančių 
nacionalinės konkurencijos institucijos 
arba konkurencijos teismo galutinio 
sprendimo dėl pažeidimo objektu, šie 
teismai negalėtų priimti sprendimų, kuriais 
prieštaraujama tokiam pažeidimo 
nustatymui. Šiuo įpareigojimu nedaroma 
poveikio teisėms ir pareigoms, numatytoms 
Sutarties 267 straipsnyje, teisei į 
veiksmingą teisinę gynybą bei teisingą 
bylos nagrinėjimą ir teisei į gynybą pagal 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 47 bei 48 straipsnius, taip pat 
teisei į teisingą bylos nagrinėjimą pagal 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį.
Taigi nacionalinių konkurencijos 
institucijų ir konkurencijos teismų 
sprendimai yra privalomi, jei nėra 
akivaizdžių tyrimo klaidų ir jei 
nepažeidžiamos teisės į gynybą;

Or. en
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Pagrindimas

Vadovaujantis teisinės valstybės principais, privalomoji galia netaikoma bylose, kuriose 
nacionalinės konkurencijos institucijos arba konkurencijos teismo procedūrose tiriant faktus 
būta akivaizdžių klaidų arba nebuvo deramai užtikrintos atsakovo teisės.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) tokio elgesio kvalifikavimą kaip 
Sąjungos arba nacionalinių konkurencijos 
teisės aktų pažeidimą,

ii) faktus, kuriais remiantis toks elgesys 
kvalifikuojamas kaip Sąjungos arba 
nacionalinių konkurencijos teisės aktų
pažeidimas,

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad senaties 
terminas ieškiniui dėl žalos atlyginimo 
teikti būtų bent penkeri metai.

4. Valstybės narės užtikrina, kad senaties 
terminas ieškiniui dėl žalos atlyginimo 
teikti būtų bent treji metai.

Or. en

Pagrindimas

Regis pakanka trejų metų senaties termino. Pirma, ieškovai vis tiek norės kreiptis dėl patirtos 
žalos atlyginimo kuo anksčiau po teisiškai privalomo konkurencijos institucijos sprendimo; 
antra, trejų metų termino pakanka, kad ieškovai turėtų laiko paruošti ieškinį.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad senaties 
terminas būtų sustabdomas, jei 
konkurencijos institucija imasi veiksmų, 
kad pradėtų tyrimą arba bylos nagrinėjimą 
dėl pažeidimo, su kuriuo susijęs ieškinys 
dėl žalos atlyginimo. Sustabdymas 
nutraukiamas per vienerius metus po to, 
kai priimtas galutinis sprendimas dėl 
pažeidimo arba bylos nagrinėjimas 
nutrauktas kitaip.

5. Valstybės narės užtikrina, kad senaties 
terminas būtų sustabdomas, jei 
konkurencijos institucija imasi veiksmų, 
kad pradėtų tyrimą arba bylos nagrinėjimą 
dėl pažeidimo, su kuriuo susijęs ieškinys 
dėl žalos atlyginimo. Sustabdymas 
nutraukiamas praėjus šešiems mėnesiams 
po dienos, kurią priimtas galutinis 
sprendimas dėl pažeidimo arba kurią bylos 
nagrinėjimas nutrauktas kitaip.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nepaisant šio straipsnio 1–5 dalių 
nuostatų, ieškiniai dėl žalos atlyginimo 
pateikiami per 10 metų po juos sukėlusių 
įvykių.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonė, 
kuriai konkurencijos institucija pagal 
baudų neskyrimo programą neskyrė 
baudų, būtų atsakinga kitoms negu 
tiesioginiai arba netiesioginiai pirkėjai 
arba tiekėjai nukentėjusiosioms šalims tik 
tuomet, jei tokios nukentėjusiosios šalys 

Išbraukta.
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įrodo, kad negali gauti visos 
kompensacijos iš kitų įmonių, padariusių 
tą patį konkurencijos teisės aktų 
pažeidimą.

Or. en

Pagrindimas

Nukentėjusieji ir bendri pažeidėjai patiria neigiamą lengvatos, suteiktos baudų neskyrimo 
programos dalyviui, poveikį, todėl reikia jiems suteikti teises dalyvauti, pvz., net galimybę 
susipažinti su duomenimis ir (arba) teisę ginčyti sprendimą netaikyti atsakomybės. Tačiau 
toks dalyvavimas regis nėra praktiškai įgyvendinamas – nukentėjusiųjų tapatybė dažnai 
nežinoma ir jų gali būti labai daug. Vis dėlto baudų neskyrimo programos dalyviui turi būti 
suteikta lengvatinė padėtis, palyginti su bendrais pažeidėjais.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ieškinio 
dėl žalos atlyginimo atsakovas kaip 
gynybos priemone ieškinyje galėtų 
pasinaudoti argumentu, kad ieškovas 
perkėlė visą arba dalį dėl pažeidimo 
susidariusio antkainio. Prievolė įrodyti, kad 
antkainis buvo perkeltas, tenka atsakovui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad ieškinio 
dėl žalos atlyginimo atsakovas kaip 
gynybos priemone ieškinyje galėtų 
pasinaudoti argumentu, kad ieškovas 
perkėlė visą arba dalį dėl pažeidimo 
susidariusio antkainio, jei antkainis 
perkeltas dėl pažeidimo ir ieškovas jo 
nekompensavo sumažindamas savo pelną.
Prievolė įrodyti, kad antkainis buvo 
perkeltas, tenka atsakovui.

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinis teismas turėtų įgaliojimus 
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įvertinti, kokia antkainio dalis buvo 
perkelta.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiek, kiek antkainis perduotas kito 
tiekimo grandinės lygmens asmenims, 
kuriems teisiniu požiūriu neįmanoma 
reikalauti kompensacijos už patirtą žalą, 
atsakovas negali naudotis ankstesnėje 
dalyje nurodytomis gynybos priemonėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sunku numatyti, kaip būtų apibrėžta „teisiniu požiūriu neįmanoma“ – ši sąvoka perkėlimo 
kontekste pernelyg nekonkreti. Be to, teisinės kliūtys, dėl kurių netiesioginiams klientams būtų 
teisiškai neįmanoma reikalauti atlyginimo už patirtą žalą, pažeistų Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką (plg. bylas Courage ir Crehan, Manfredi), todėl jų neturi būti 
numatyta. Dėl siūlomos formuluotės gali būti skiriamas žalos atlyginimas ieškovams, kurie 
nepatyrė jokios žalos, ir (arba) skiriamas per didelis žalos atlyginimas.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytos padėties atveju,
siekdamas įrodyti, kad antkainis buvo 
perkeltas, netiesioginis pirkėjas pateikia 
bent visus toliau išdėstytus įrodymus, kad:

Or. en
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Pagrindimas

Nepakanka įrodymų, kuriuos turi pateikti netiesioginiai pirkėjai, kad įrodytų perkėlimą. Vien 
to, kad a) esama pažeidimo, b) dėl šio pažeidimo tiesioginiam pirkėjui taikytas antkainis ir c) 
įsigytos prekės arba paslaugos, susijusios su pažeidimu arba kilusios iš susijusių su 
pažeidimu prekių ir paslaugų, nepakanka įrodymui, kad antkainis perkeltas netiesioginiam 
pirkėjui.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įsigijo prekių arba paslaugų, susijusių su 
pažeidimu, arba įsigijo prekių arba 
paslaugų, kilusių iš prekių arba susijusių su 
prekėmis arba paslaugomis, kurios buvo 
susijusios su pažeidimu.

c) įsigijo prekių arba paslaugų, susijusių su 
pažeidimu, arba įsigijo prekių arba 
paslaugų, kilusių iš prekių arba susijusių su 
prekėmis arba paslaugomis, kurios buvo 
susijusios su pažeidimu, taip pat

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įsigijo tų prekių arba paslaugų iš 
tiesioginio pirkėjo arba kito netiesioginio 
pirkėjo, kuris tiekimo grandinėje tiesiogiai 
susijęs su atsakovu.

Or. en

Pagrindimas

Nepakanka įrodymų, kuriuos turi pateikti netiesioginiai pirkėjai, kad įrodytų perkėlimą. Vien 
to, kad a) esama pažeidimo, b) dėl šio pažeidimo tiesioginiam pirkėjui taikytas antkainis ir c) 
įsigytos prekės arba paslaugos, susijusios su pažeidimu arba kilusios iš susijusių su 
pažeidimu prekių ir paslaugų, nepakanka įrodymui, kad antkainis perkeltas netiesioginiam 
pirkėjui.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kartelinio 
pažeidimo atveju būtų daroma prielaida, 
kad dėl pažeidimo padaryta žala.
Pažeidėjas turi teisę nuginčyti šią 
prezumpciją.

1. Valstybės narės nustato, kad
nacionaliniai teismai būtų įgalioti 
nustatyti žalos faktą ir įvertinti jos dydį 
atsižvelgiant į ginčo šalių pateiktus 
įrodymus.

Or. en

Pagrindimas

Nuginčijamoji prezumpcija, kad kartelinio pažeidimo atveju padaryta žala, yra ne visiškai 
tikslus tikrovės apibendrinimas. Nėra ekonominių įrodymų, kad visi karteliai žalingi. Be to, 
Europos Komisija gali skirti baudas už labai skirtingus antikonkurencinius susitarimus ar 
antikonkurencines priemones: tiek už labai aiškius kainų kartelius, tiek už laisvesnės formos 
ryšius tarp konkurentų (dalijimąsi informacija ne apie kainą, bet apie kitus parametrus). Ne 
visų nurodytų tipų susitarimai būtinai turi ekonominį poveikį. Be to, nepateiktos gairės, kaip 
atsakovas gali nuginčyti šią prezumpciją.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
nustatant žalos dydį reikalingų įrodymų 
naštos ir faktų išdėstymo netaptų 
neįmanoma arba pernelyg sunku 
nukentėjusiajai šaliai pasinaudoti savo teise 
gauti atlyginimą už patirtą žalą. Valstybės 
narės nustato, kad teismas būtų įgaliotas 
apskaičiuoti žalos sumą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
nustatant žalos dydį reikalingų įrodymų 
naštos ir faktų išdėstymo netaptų 
neįmanoma arba pernelyg sunku 
nukentėjusiajai šaliai pasinaudoti savo teise 
gauti atlyginimą už patirtą žalą.

Or. en
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
konkurencijos institucijos, sudarančios 
Sąjungos konkurencijos taisykles 
taikančių viešosios valdžios institucijų 
tinklą, galėtų sustabdyti bylos 
nagrinėjimą, jei bylos šalys vykdo ginčo 
dėl žalos atlyginimo reikalavimo 
sprendimo tarpusavio susitarimu 
procedūrą. Nustatant baudos dydį pagal 
šią procedūrą išmokėtas arba mokėtinas  
žalos nukentėjusiems atlyginimas 
laikomas švelninančia aplinkybe.  

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti greitą ir ekonomiškai efektyvų sprendimą, siūloma konkurencijos institucijų 
procedūroje taikyti savanoriško žalos atlyginimo mechanizmą. Po prieštaravimo pareiškimo 
(iki sprendimo dėl baudos už pažeidimą) konkurencijos institucija gali nustatyti terminą, iki 
kurio pažeidėjai gali savanoriškai siekti susitarimo su dėl jų pažeidimo nukentėjusiais 
subjektais. Jei konkurencijos institucija mano, kad sumokėtas žalos atlyginimas buvo 
teisingas ir teisėtas, ji turėtų vėliau į jį atsižvelgti nustatydama savo skiriamą baudą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad sudarius 
tarpusavio sutarimo susitarimą, susitarimo 
nukentėjusiosios šalies reikalavimas būtų 
sumažintas tokia susitarimo bendro 
pažeidėjo padarytos žalos dalimi, kurią dėl 
pažeidimo patyrė nukentėjusioji šalis.
Susitarime nedalyvaujantys bendri 
pažeidėjai iš susitarimą sudariusio bendro 
pažeidėjo negali atgauti savo įnašo iš 

1. Valstybės narės užtikrina, kad sudarius 
tarpusavio sutarimo susitarimą, susitarimo 
nukentėjusiosios šalies reikalavimas būtų 
sumažintas tokia susitarimo bendro 
pažeidėjo padarytos žalos dalimi, kurią dėl 
pažeidimo patyrė nukentėjusioji šalis.
Susitarime nedalyvaujantys bendri 
pažeidėjai iš susitarimą sudariusio bendro 
pažeidėjo negali atgauti savo įnašo iš 
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likusios reikalavimo sumos. Tik kai 
susitarime nedalyvaujantys bendri 
pažeidėjai negali sumokėti už žalą, kuri 
atitinka likusią reikalavimo dalį, 
susitarimą sudaręs bendras pažeidėjas 
turi sumokėti už susitarimą sudariusios 
nukentėjusiosios šalies patirtą žalą.

likusios reikalavimo sumos.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė, kad, kai susitarime nedalyvaujantys bendri pažeidėjai negali sumokėti už žalą, kuri 
atitinka likusią reikalavimo dalį, susitarimą sudaręs bendras pažeidėjas gali būti atsakovas 
ieškinyje dėl žalos atlyginimo susitarime dalyvaujančiai nukentėjusiai šaliai, nors jau 
sumokėjo atlyginimą už žalą, turi būti panaikinta, nes ji sukurtų paskatas nesudaryti 
susitarimų, o tai prieštarauja pradiniam Europos Komisijos tikslui. Jei ginčo šalis, kuri 
linkusi susitarti, negaus jokių garantijų ir vis tiek galiausiai bus laikoma atsakinga (ir) už 
bendrų pažeidėjų dalies mokėjimą, tai sukliudys susitarti. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendroji informacija

Komisijos iniciatyva pateikta po parengiamojo darbo, pvz., 2005 m. žaliosios knygos, 
2008 m. baltosios knygos ir 2011 m. žalos dydžio nustatymo gairių projekto. Remiantis šiais 
ir kitais tyrimais daugelio nukentėjusių nuo per didelių kainų, nustatytų dėl antikonkurencinių 
susitarimų ar priemonių, asmenų patirta žala nėra atlyginama. Pastaraisiais metais pastebimas 
privačių ieškinių skaičiaus didėjimas. Dabartinė tvarka keistina siekiant sudaryti sąlygas a) 
visapusiškesniam požiūriui į žalą, taip pat b) geresnei viešojo ir privačiojo vykdymo 
užtikrinimo sąveikai. Tam reikia tiek stiprinti vykdymo užtikrinimo, tiek numatyti 
veiksmingas kompensavimo nukentėjusiesiems dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo 
priemones.

Siūloma direktyva siekiama suderinti galiojančias valstybių narių taisykles, taikomas 
nacionaliniuose teismuose pateiktiems ieškiniams dėl žalos atlyginimo. Pagal šį pasiūlymą 
išsaugomas pagrindinis Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų (NKI) vaidmuo 
aptinkant bei tiriant konkurencijos pažeidimus ir skiriant baudas įmonėms – privatūs ieškiniai 
neturi pakeisti atgrasymo ir sankcijų užduočių. Taip pat numatyta išsaugoti baudų neskyrimo 
programą, kuri yra svarbi pažeidimų nustatymo priemonė.

2. Procedūra Europos Parlamente

ECON komitetas buvo paskirtas už pasiūlymo svarstymą atsakingu komitetu. IMCO 
komitetas nusprendė pateikti nuomonę, o JURI komitetas bus susijęs komitetas pagal 
glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą.

3. Pranešimo projektas

Pranešėjas remia bendruosius pasiūlytos direktyvos tikslus – a) užtikrinti geriausią viešojo ir 
privačiojo konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrinimo sąveiką, b) užtikrinti, kad 
nukentėjusiesiems dėl ES konkurencijos taisyklių pažeidimo būtų galima gauti visą 
atlyginimą už patirtą žalą. Iš tiesų pranešėjas mano, kad viešasis konkurencijos taisyklių 
vykdymo užtikrinimas yra esminis socialinės rinkos ekonomikos elementas, kadangi 
sąžininga konkurencija – vienas iš pagrindinių socialinės ekonomikos ramsčių – tampa 
neįmanoma, kai taikomi antikonkurenciniai susitarimai ir antikonkurencinės priemonės.  Taigi 
reikalingos nuostatos, skirtos sutrukdyti antikonkurenciniams susitarimams ir 
antikonkurencinėms priemonėms. Pranešėjas mano, kad tai pirmiausiai viešoji funkcija. 
Tačiau, jei negalima sutrukdyti nustatyti antikonkurencinių susitarimų ir antikonkurencinių 
priemonių, reikia rasti veiksmingų sankcijų būdų ir greito bei veiksmingo žalos atlyginimo 
galimybių. Dėl teisės į žalos atlyginimą1 asmenys galės veiksmingai kreiptis į nacionalinius 
teismus dėl žalos atlyginimo pagal civilinės teisės procedūras. Tačiau pranešėjas mano, kad 
viešojo vykdymo užtikrinimo priemonės turi būti svarbios užtikrinant vykdymą, todėl jis taip 
pat siūlo į tas procedūras įtraukti greitą ir ekonomiškai efektyvų žalos atlyginimą. Taip bus 
padidintos paskatos skubiai atlyginti nukentėjusiųjų patirtą žalą. 
                                               
1 Žr. 2001 m. rugsėjo 20 d. Sprendimą Courage ir Crehan, C-453/99, Rink. I-6297; 2006 m. liepos 13 d. 
Sprendimą Manfredi, sujungtos bylos C-295/04–C-298/04, Rink. I-6619.
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Pranešėjas laikosi nuomonės, kad siekiant nurodytų tikslų ypatingą dėmesį derėtų skirti 
Komisijos ir NKI vykdomų baudų neskyrimo programų struktūros racionalumui. Baudų 
neskyrimo programa iš tiesų yra šioje direktyvoje aptariamų temų centre. Jei nėra kreipiamasi 
dėl dalyvavimo baudų neskyrimo programose, aptinkama nedaug antikonkurencinio elgesio 
atvejų. Jei neaptinkamas antikonkurencinis elgesys, taip pat neįmanoma rasti nukentėjusiųjų, 
kuriems būtų galima atlyginti žalą. 

Valstybėms narėms pateiktą Komisijos rekomendaciją dėl kolektyvinio teisių gynimo 
mechanizmų pranešėjas taip pat vertina palankiai. Jis pritaria Komisijos sprendimui, priimtam 
remiantis 2011 m. viešosiomis konsultacijomis dėl vieningos Europos kolektyvinių ieškinių 
koncepcijos, šioje srityje taikyti horizontalųjį požiūrį, o ne įtraukti į šį pasiūlymą nuostatas dėl 
kolektyvinių ieškinių su konkurencija susijusiais atvejais.

Remdamasis šiais argumentais pranešėjas teigiamai vertina šį subalansuotą pasiūlymą ir siūlo 
sustiprinti kai kuriuos siūlomos direktyvos elementus toliau nurodytais pagrindiniais 
pakeitimais.

3.1. Įrodymų atskleidimas

Mokslininkai sutaria, kad baudų neskyrimo programos yra efektyviausia priemonė karteliams 
ir antikonkurenciniams susitarimams arba antikonkurencinėms priemonėms aptikti. Taigi 
reikia apsaugoti baudų neskyrimo programos dalyvių pateiktus įrodymus, kad būtų išsaugotos 
paskatos dalyvauti programoje, nes Komisija ir konkurencijos institucijos vis dar remiasi 
tokia pateikta informacija.

Tačiau remiantis naujausia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika1, dokumentų 
apsauga pati savaime neatitiktų pirminės teisės nuostatų, nes galėtų pažeisti teisės į žalos 
atlyginimą veiksmingumo principą. Taigi nustatant tokią apsaugą, kuri taikoma pati savaime, 
būtų numatyta pernelyg plataus užmojo apsauga, kurios tikriausiai nebūtų paisoma, taip 
sukuriant teisinį netikrumą. Tačiau paskatos dalyvauti baudų neskyrimo programoje turi būti 
išsaugotos bet kokiu atveju. Taigi pranešėjas siūlo, kad baudų neskyrimo programos dalyvių 
pateikti dokumentai iš esmės būtų apsaugoti, o nacionaliniai teismai tam tikromis sąlygomis 
galėtų nuspręsti netaikyti šios nuostatos. Tokiu būdu pranešėjas taip pat nori išvengti 
argumentų e contrario, kad visi 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nenurodyti dokumentai, kurie vis 
dėlto yra labai svarbūs baudų neskyrimo programos dalyviui, turi būti atskleisti.

Be to, reikia pateikti gaires dėl ne Europos Sąjungos subjektų pateiktų prašymų atskleisti 
įrodymus. Pranešėjas mano, kad pareiškimai pagal baudų neskyrimo programą ar kiti
dokumentai, kuriuose baudų neskyrimo programos dalyvis pateikia savo kaltę patvirtinančius 
įrodymus, neturi būti naudojami kaip įrodymų pakaitalas (kolektyviniuose) ieškiniuose ne ES 
jurisdikcijose.

3.2. Nacionalinių teismų sprendimų poveikis

Pranešėjas visapusiškai palaiko NKI ar nacionalinių konkurencijos teismų sprendimų 
įrodomąją galią vėlesniuose ieškiniuose dėl žalos atlyginimo. Vadovaudamasis teisinės 

                                               
1 2013 m. birželio 6 d. Sprendimas Donau Chemie AG, C-536/09, 31 dalis. 2011 m. birželio 14 d. Sprendimas 
Pfleiderer AG prieš Bundeskartellamt, C-360/09, Rink. p. I-5161.
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valstybės principais, jis siūlo įrašyti išlygą, kuria panaikinama tų sprendimų privalomoji galia 
bylose, kuriose pažeistos susijusių subjektų pagrindinės procesinės teisės.

3.3. Senaties terminai

Pareiškėjo nuomone, trejų metų senaties terminas yra tinkamas siekiant nukentėjusiesiems dėl 
konkurencijos teisės pažeidimo suteikti deramą galimybę pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, 
kartu užtikrinant tinkamo lygio teisinį tikrumą visiems susijusiems subjektams.  Trejų metų 
senaties terminas pasirodė esąs naudingas keletoje valstybių narių. Dar labiau didinant 
susijusių subjektų teisinį tikrumą buvo atlikti ir kiti pakeitimai.

3.4. Solidarioji atsakomybė

Pasiūlyme dėl direktyvos išdėstyta su civiline atsakomybe susijusių lengvatų, numatomų 
sėkmingam baudų neskyrimo programos dalyviui, koncepcija siekiant, kad būtų išsaugotas 
šios programos patrauklumas. Pranešėjas siūlo, kad įmonė, kuriai neskirtos arba sumažintos 
baudos, galiausiai tėra atsakinga savo tiesioginiams arba netiesioginiams pirkėjams arba 
tiekėjams. Šis pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į siekį, kad siūloma solidariosios 
atsakomybės tvarka būtų praktiška procedūros atžvilgiu. Iš duomenų matyti, kad vėl dažniau 
dalyvaujama baudų neskyrimo programose, todėl neatrodo, kad reikia papildomų dalyvavimo 
jose paskatų.

3.5. Antkainio perkėlimas

Ieškinio dėl žalos atlyginimo atsakovas kaip gynybos priemone ieškinyje dėl žalos atlyginimo 
gali pasinaudoti argumentu, kad ieškovas visą arba dalį dėl pažeidimo susidariusio antkainio 
perkėlė savo pirkėjams. Pranešėjas siūlo, kad nacionaliniai teismai turėtų įgaliojimus įvertinti, 
kokia antkainio dalis buvo perkelta. Vis dėlto tai, kad kito tiekimo grandinės lygmens 
asmenims teisiniu požiūriu neįmanoma reikalauti atlyginimo už patirtą žalą, nepateisina to, 
kad neįmanoma pasinaudoti perkėlimo nuostata. Pirma, vadovaujantis esama teismų 
praktika1, tokios teisinės kliūtys neturėtų egzistuoti arba turėtų būti galimybė pateikti dėl jų 
ieškinį. Antra, dėl šios nekonkrečios formuluotės gali būti skiriamas žalos atlyginimas 
ieškovams, kurie nepatyrė jokios žalos, ir (arba) skiriamas per didelis žalos atlyginimas. Be 
to, pranešėjas siūlo, siekiant išvengti neteisingo žalos atlyginimo, sugriežtinti reikalavimus dėl 
įrodymų, kuriuos turi pateikti netiesioginiai pirkėjai, kad įrodytų perkėlimą.

3.6. Žalos prezumpcija

Pasiūlyme dėl direktyvos nustatyta nuginčijamoji prezumpcija, susijusi su dėl kartelio 
egzistuojančia žala. Tačiau nuginčijamoji žalos prezumpcija yra ne visiškai tikslus tikrovės 
apibendrinimas. Europos Komisija skiria baudas už labai skirtingus antikonkurencinius 
susitarimus ar antikonkurencines priemones: tiek už labai aiškius kainų kartelius, tiek už 
laisvesnės formos ryšius tarp konkurentų, t. y. net tokius susitarimus, kurie neturi ekonominio 
poveikio (pvz., byloje T-Mobile Netherlands BV ir kt.). Taigi pranešėjas mano, kad 
nacionaliniai teismai turi turėti įgaliojimus nustatyti žalos faktą.

                                               
1 Žr. 2001 m. rugsėjo 20 d. Sprendimą Courage ir Crehan, C-453/99, Rink. I-6297; 2006 m. liepos 13 d. 
Sprendimą Manfredi, sujungtos bylos C-295/04–C-298/04, Rink. I-6619; Bylą C-360/09.
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3.7. Ginčų sprendimas tarpusavio susitarimu

Pranešėjas palankiai pasiūlyme dėl direktyvos numatytas paskatas, kad ginčo šalys išspręstų 
ginčą tarpusavio sutarimu. Siekdamas išsaugoti šias paskatas, pranešėjas siūlo nenustatyti 
išlygų, kad, jei susitarime nedalyvaujančios bendro pažeidimo šalys negali sumokėti žalos 
atlyginimo, susitarime dalyvaujanti bendro pažeidimo šalis gali būti atsakovas ieškinyje dėl 
žalos atlyginimo susitarime dalyvaujančiai nukentėjusiai šaliai net tuo atveju, kai pats jau 
sumokėjo atlyginimą už žalą. 

3.8. Savanoriško žalos atlyginimo sistema

Vienas iš pagrindinių siūlomos direktyvos tikslų – sudaryti galimybes nukentėjusiesiems dėl 
konkurencijos teisės aktų pažeidimo gauti visą atlyginimą už patirtą žalą. Siekdamas užtikrinti 
greitą ir ekonomiškai efektyvų sprendimą, pranešėjas, kaip to jau prašė Europos Parlamento 
nariai, pasiūlė konkurencijos institucijų procedūroje taikyti savanoriško žalos atlyginimo 
mechanizmą. Po prieštaravimo pareiškimo (taigi iki sprendimo dėl baudos už konkurencijos 
teisės pažeidimą) konkurencijos institucija gali nustatyti terminą, iki kurio pažeidėjai gali 
savanoriškai siekti susitarimo su dėl jų pažeidimo nukentėjusiais subjektais. Jei konkurencijos 
institucija mano, kad sumokėtas žalos atlyginimas buvo teisingas ir teisėtas, ji turėtų vėliau į jį 
atsižvelgti nustatydama savo skiriamą baudą. Šiuo sprendimu regis numatoma greičiausio ir 
ekonomiškai efektyviausio žalos nukentėjusiems dėl konkurencijos teisės pažeidimų 
subjektams atlyginimo galimybė, o konkurencijos institucijoms suteikiamos lankstumo 
galimybės, susijusios su nukentėjusiesiems išmokėto žalos atlyginimo įvertinimu.


