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III DALIS. KONKURENCIJOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS VALSTYBĖSE NARĖSE  
 
Šioje dalyje apibendrinti valstybių narių konkurencijos institucijų pateikti atsiliepimai. Išsamesnės 
informacijos apie šių institucijų veiklą galima rasti daugumos tokių institucijų rengiamose 
nacionalinėse ataskaitose.  

I. EB konkurencijos taisyklių taikymas valstybėse narėse 
1. Pokyčiai valstybėse narėse  

1.1.  Nacionalinių konkurencijos teisės aktų pakeitimai  

Belgija 
2004 m. balandžio 25 d. buvo priimtas Karališkasis dekretas, iš dalies pakeičiantis 1999 m. liepos 1 d. 
suderintą Konkurencijos ekonomikos srityje apsaugos įstatymą (Moniteur belge, 2004 m. gegužės 3 d., 
p. 36537). Dekretu siekiama suderinti įstatymo nuostatas su 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 
įgyvendinimo 1 . Minėtuoju Karališkuoju dekretu 2  buvo pakeisti keli nacionaliniai teisės aktai. 
Karališkasis dekretas įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d., vienu metu su Reglamentu 1/2003. 
 
2004 m. balandžio 25 d. Karališkuoju dekretu, iš dalies pakeičiančiu 1999 m. liepos 1 d. suderintą 
Konkurencijos ekonomikos srityje apsaugos įstatymą, padarytų pakeitimų apibendrinimas 
Iki pakeitimo įstatymo 50 straipsnis numatė, kad Europos Komisijai ir kitoms nacionalinėms 
konkurencijos institucijoms dokumentus ir informaciją gali perduoti tik Konkurencijos tarnyba. 
 
Kad būtų įvykdyti reglamento 11 (Komisijos ir valstybių narių konkurencijos institucijų 
bendradarbiavimas) ir 12 straipsnių (Keitimasis informacija, įskaitant konfidencialią informaciją) 
reikalavimai, Karališkuoju dekretu šie įgaliojimai buvo suteikti Tyrėjų korpusui ir Konkurencijos 
tarybai. 
 
18bis straipsnyje iš pradžių buvo teigiama: „Konkurencijos tarybos nariai saugo profesinę paslaptį ir 
negali atskleisti konfidencialios informacijos, kurią jie sužinojo eidami savo pareigas, jokiam asmeniui 
ar institucijai, išskyrus atvejus, kai jie privalo liudyti teisme“. Ši nuostata gali prieštaravo Reglamento 
1/2003 11 straipsnio nuostatai, kuri įpareigoja Konkurencijos tarybą, kaip konkurencijos instituciją, 
teikti konfidencialią informaciją Europos Komisijai. Reglamento 12 straipsnis, nustatantis, kad 
konkurencijos institucijos turi teisę viena kitai teikti konfidencialią informaciją, taip pat turėtų 
pirmenybę 18bis straipsnio atžvilgiu. 
 
Iki buvo pakeistas 2004 m. balandžio 25 d. Karališkuoju dekretu, Įstatymo 31 straipsnis numatė, kad 
Konkurencijos taryba gali nustatyti, kad konkurenciją ribojančiais veiksmais nebuvo padarytas 
pažeidimas. Europos Komisija turi išimtinę teisę daryti tokias išvadas pagal Europos konkurencijos 
teisę. Todėl šią nuostatą reikėjo pakeisti, susiaurinant jos taikymo nacionaliniams konkurencijos teisės 
                                                 
1  Toliau vadinamas Reglamentu 1/2003. 
2  1987 m. liepos 20 d. Įstatymo, įgyvendinančio pagal Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnį priimtus 
reglamentus ir direktyvas (Moniteur belge, 1987 m. rugsėjo 24 d.), 1 straipsnyje teigiama, kad „Karalius, paskelbdamas Ministrų Tarybos patvirtintą 
Karališkąjį dekretą, gali imtis priemonių, kurios reikalingos pagal EB sutarties 87 (dabar 83) straipsnį priimtuose reglamentuose ir direktyvose 
nustatytiems įpareigojimams vykdyti. Tokios priemonės gali būti parlamento priimtų įstatymų nuostatų dalinis pakeitimas ar panaikinimas“. 



aktams sritį. Paskutinėje reglamento 5 straipsnio pastraipoje teigiama: „Jeigu valstybių narių 
konkurencijos institucijos, remdamosi turima informacija, mano, kad jei netenkinamos uždraudimo 
sąlygos, jos gali nuspręsti, kad nėra pagrindo imtis priemonių“. Todėl reikėjo pakeisti 31 straipsnį ir 
jame nustatyti, kad, taikydama Europos konkurencijos teisę, Konkurencijos taryba gali nuspręsti, kad 
nėra pagrindo imtis priemonių.  
 
Galiausiai įstatymo 23 straipsnis nustatė, kad patalpos gali būti užplombuotos ne ilgiau kaip 48 
valandas. Ši nuostata neatitinka reglamento 20 straipsnio, pagal kurį Komisijai suteikiama teisė 
užplombuoti patalpas laikotarpiui, kuris būtinas patikrinimui atlikti. 
 
2004 m. balandžio 25 d. Karališkajame dekrete nustatyta: „Taikant Reglamento 1/2003 dėl 
konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 35 straipsnį (Valstybių 
narių konkurencijos institucijų skyrimas), „konkurencijos institucija“ suprantama kaip Konkurencijos 
taryba, Tyrėjų korpusas ir Konkurencijos tarnyba, kurių kiekviena veikia pagal šiuo įstatymu jai 
suteiktus tam tikrus įgaliojimus“.  
 
Atleidimo nuo baudų programos įgyvendinimas ir gairės dėl baudų už 1999 m. liepos 1 d. 
Konkurencijos apsaugos įstatymo pažeidimą taikymo 
2004 m. balandžio 30 d. Moniteur belge paskelbė bendrą Konkurencijos tarybos ir Tyrėjų korpuso 
pranešimą apie atleidimą nuo baudų ir baudų sumažinimą bylose dėl kartelių. 
 
Pranešimo nuostatos numato galimybę tam tikromis sąlygomis atleisti nuo baudų įmones arba 
sumažinti joms skiriamas baudas, jeigu jos pageidauja nutraukti dalyvavimą neteisėtame susitarime ir 
aktyviai bendradarbiauja nutraukiant tokius susitarimus.  
 
Kad būtų atleista nuo baudų, įmonė privalo:  

1) pirmoji pateikti įrodymus, kurie galėtų padėti Konkurencijos tarybai nustatyti EB sutarties 81 
straipsnio ir (arba) Konkurencijos apsaugos įstatymo 2 straipsnio pažeidimą, darantį poveikį 
Belgijos teritorijai; 

2) be išlygų, be pertraukų ir operatyviai bendradarbiauti per administracines procedūras su 
Belgijos konkurencijos institucijomis ir pateikti joms visus turimus įrodymus arba įrodymus, 
kuriuos ji gali gauti, dėl įtariamo pažeidimo. Įmonė ypač turi būti pasirengusi nedelsdama 
atsakyti į bet kokį klausimą, kuris gali padėti nustatyti tam tikrus faktus; 

3) nutraukti dalyvavimą įtariamai neteisėtoje veikloje ne vėliau, nei ji pateikė Konkurencijos 
tarybai prašymą atleisti nuo baudų; 

4) nebūti vertusi kitų įmonių dalyvauti vykdant pažeidimą.  
 
Be to, prašymo pateikimo metu Belgijos konkurencijos institucijos turi neturėti pakankamos 
informacijos ir įrodymų, kad galėtų nustatyti EB sutarties 81 straipsnio ir (arba) įstatymo 2 straipsnio 
pažeidimą dėl įtarimo kartelio sudarymu. Visos penkios sąlygos turi būti įvykdytos.  
 
Kad būtų sumažinta skirta bauda, įmonė privalo: 

1) pateikti įtariamo pažeidimo įrodymus, kurie būtų labai svarūs, palyginti su Belgijos 
konkurencijos institucijos jau turimais įrodymais; 

2) nutraukti dalyvavimą įtariamai neteisėtoje veikloje ne vėliau, kaip prašymo dėl baudos 
sumažinimo pateikimo Konkurencijos tarybai metu; 



3) be išlygų, be pertraukų ir operatyviai per administracines procedūras bendradarbiauti su 
Belgijos konkurencijos institucijomis ir suteikti joms visus turimus įrodymus arba įrodymus, 
kuriuos ji gali gauti, dėl įtariamo pažeidimo. Įmonė ypač turi būti pasirengusi nedelsdama 
atsakyti į bet kokį klausimą, kuris gali padėti nustatyti tam tikrus faktus. 
Turi būti įvykdytos visos šios sąlygos. 

 
Pirmajai įmonei, atitinkančiai visas tris nurodytas sąlygas, baudos dydis mažinamas 30–50 proc. 
Antrajai įmonei, atitinkančiai visas tris nurodytas sąlygas, baudos dydis mažinamas 20–30 proc. 
Kitoms įmonėms, atitinkančioms nurodytas sąlygas, baudos dydis mažinamas 5–20 proc. 
 
Be to, kad įmonė būtų atleista nuo baudų arba kad būtų sumažinta jai skirta bauda, įmonė, informavusi 
apie kartelį, kuriame dalyvavo ji pati, ir pateikusi tokio kartelio buvimo įrodymus, negali ginčyti savo 
pranešime nurodytų faktų. 
 
Konkurencijos taryba taip pat parengė gaires dėl baudų, kurios gali būti taikomos už 1999 m. liepos 1 
d. suderinto Konkurencijos apsaugos įstatymo pažeidimą. 2004 m. balandžio 30 d. gairės taip pat buvo 
paskelbtos „Moniteur belge“. 

Čekija  
Čekijos nacionalinės konkurencijos taisyklės yra išdėstytos Įstatyme Nr. 143/2001 Coll. dėl 
konkurencijos apsaugos. 2004 m. šis įstatymas buvo iš dalies pakeistas birželio 2 d. įsigaliojusiu 
Įstatymu Nr. 340/2004 Coll., kuriuo ypač buvo siekiama užtikrinti naujausių EB konkurencijos teisės 
principų įgyvendinimą po 2004 m. gegužės 1 d. ir sudaryti galimybę Čekijos konkurencijos apsaugos 
biurui (toliau – Biuras) decentralizuotai įgyvendinti EB konkurencijos teisę dalyvaujant Europos 
konkurencijos tinkle. Be to, šio pakeitimo tikslas buvo užtikrinti geresnę Čekijos konkurencijos teisės 
atitiktį galiojančioms EB konkurencijos taisyklėms ir atsižvelgti į Bendrijos teisės pakeitimus, 
padarytus po Konkurencijos įstatymo įsigaliojimo 2001 m. Toliau išsamiau išdėstytos 2004 m. Čekijos 
konkurencijos teisės aktais priimtos naujos nuostatos.  
 
2004 m. Biuras taip pat parengė kitą Konkurencijos apsaugos įstatymo projektą. Jį vyriausybė 
patvirtino 2005 m. sausio mėnesį. Šiuo pakeitimo projektu siekiama užtikrinti didesnę Čekijos 
konkurencijos teisės aktų ir Bendrijos teisės konvergenciją, ypač atsižvelgiant į priimtą Tarybos 
reglamentą Nr. 139/2004 dėl koncentracijų kontrolės. Pakeitimu siūloma Bendrijos nuostatas dėl 
bendrųjų išimčių tiesiogiai perkelti į Čekijos konkurencijos teisės aktus, kad Čekijoje juos būtų galima 
taikyti susitarimams, kurie nors ir nedaro poveikio prekybai, tačiau laikomi draudžiamais pagal 
nacionalines konkurencijos taisykles. Konkurencijos apsaugos įstatymo projektas bus svarstomas 
Čekijos parlamente 2005 m.  
 
Vieno Čekijos parlamento Deputatų Rūmų nario iniciatyva priimtas Įstatymas Nr. 484/2004 Coll. 
pakeitė Įstatymo dėl konkurencijos apsaugos nuostatas dėl jo taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir 
prekybai. 2004 m. Biuro parengtas antrasis Konkurencijos įstatymo pakeitimo projektas panaikino šias 
nuostatas, nes jos, kaip faktiškai ir teisiškai niekinės, nebuvo taikytos. 
 
Naujųjų nuostatų apibendrinimas  
Biuro parengti Įstatymu Nr. 340/2004/Coll. patvirtinti ir 2004 m. birželio 2 d. įsigalioję Konkurencijos 
įstatymo pakeitimai įtvirtino tokius Čekijos konkurencijos teisės aktų pakeitimus:  



 
• Biuras įgaliotas taikyti EB sutarties 81 ir 82 straipsnius pagal Tarybos reglamentą Nr. 1/2003 ir 

nustatytos Biuro vykdomų procedūrų taisyklės; 
• užtikrintas efektyvus Biuro bendradarbiavimas su Europos Komisija ir ES valstybių narių 

konkurencijos institucijomis Europos konkurencijos tinkle, apibrėžta Biuro pagalbos teikimo 
Europos Komisijai tyrimų Čekijos teritorijoje metu tvarka; 

• nustatyta teismo leidimo atlikti tyrimą kitose nei ten, kur vykdoma veikla, patalpose gavimo tvarka; 
• ankstesnė pranešimų apie konkurenciją iškreipiančius susitarimus teikimo sistema pakeista 

tiesiogiai taikomos išimties dėl susitarimų draudimo nuostatomis. Panašiai kaip ir pagal EB teisę, 
dabar įmonėms nereikia kreiptis į Biurą dėl sprendimo suteikti išimtį inicijuoti administracines 
procedūras. Jeigu įmonių susitarimas tenkina Konkurencijos apsaugos įstatymo nustatytas išimties 
suteikimo sąlygas, tokiems susitarimams išimtis suteikiama automatiškai. Įstatyme apibrėžti 
kriterijai visiškai atitinka Europos Komisijos taikomus kriterijus;  

• didžiausia rinkos dalies riba, sudarant vadinamuosius de minimis susitarimus, padidinta iki 10 
procentų horizontaliesiems susitarimams ir iki 15 procentų vertikaliesiems susitarimams 
(ankstesnės ribos buvo atitinkamai 5 procentai ir 10 procentų); 

• atsisakyta vadinamosios nedraudžiamumo patvirtinimo procedūros, taikytos susitarimams ir 
piktnaudžiavimui dominuojančia padėtimi;  

• taikant Tarybos reglamento 1/2003 nuostatas, buvo įtvirtinta nauja teisinė priemonė – sprendimas 
dėl procese dalyvaujančių įmonių prisiimtų įsipareigojimų paskelbimo privalomais. Tokie 
sprendimai dėl įsipareigojimų sudaro galimybę nutraukti procesą ir panaikinti su konkurencija 
susijusias problemas, jeigu nepriimamas sprendimas dėl draudžiamo susitarimo sudarymo ar 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Tačiau tokia galimybė nėra taikoma tais atvejais, kai 
draudžiamas susitarimas jau buvo sudarytas ir dėl jo buvo ar galėjo būti reikšmingai iškraipyta 
konkurencija;  

• buvo patikslintas dominuojančios padėties apibrėžimas (dominuojanti padėtis buvo apibrėžta kaip 
draudimas naudotis esminiais gamybos ištekliais). Jis dabar taikomas ne tik atvejams, kai 
perdavimo tinklai ar infrastruktūros priklauso dominuojančiai įmonei, bet ir tiems atvejams, kai jie 
yra šios įmonės kontroliuojami; 

• pakeistos pranešimų apie susijungimus ribos, priartinant nuostatas dėl pranešimų prie Čekijos 
teritorijoje galiojančių nuostatų; 

• nustatyti pasiūlymo dėl konkurencijos gynimo priemonių, kai vykdomas susijungimas, pateikimo 
terminai ir pratęstas sprendimų dėl susijungimo priėmimo terminas tais atvejais, kai siūlomos 
konkurencijos gynimo priemonės.  

 

Danija  
2004 m. gruodžio 17 d. Danijos parlamentas priėmė Danijos konkurencijos įstatymo pakeitimus. 2005 
m. vasario 1 d. įsigaliojusiais pakeitimais buvo siekiama dviejų tikslų: pakeitimais Danijos 
konkurencijos režimas yra suderinamas su Reglamento 1/2003 nuostatomis, o susijungimų kontrolei 
taikomas pagrindinis kriterijus yra suderintas su Reglamento 139/2004 nuostatomis. Be to, pakeitimai 
padidino Danijos konkurencijos tarybos galimybes veiksmingai taikyti įstatymo nuostatas.  
 
Naujųjų nuostatų apibendrinimas  
Sprendimų skelbimas  



Pakeitimai numato galimybę skelbti sprendimus dėl baudos skyrimo arba numatomo baudos už 
Konkurencijos įstatymo pažeidimą skyrimo.  
 
Įsipareigojimai 
Taryba įgaliojama priimti įmonių prisiimtus įsipareigojimus, kad būtų panaikintos Tarybos 
susirūpinimo dėl konkurenciją ribojančių susitarimų arba piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, t. 
y. įstatymo 6 dalies 1 punkto ar 11 dalies 1 punkto arba EB sutarties 81 ar 82 straipsnių, priežastys. 
Taryba turi teisę priimti sprendimus, kuriais šie įsipareigojimai įmonėms taptų privalomi. Jeigu šie 
įsipareigojimai yra privalomi, Taryba gali išleisti tokių įsipareigojimų vykdymą užtikrinančius 
įsakymus.  
 
Kiti klausimai  
Panaikintas įpareigojimas pranešti Tarybai apie konkurenciją ribojantį susitarimą. Nuo šiol pati įmonė 
privalo įvertinti savo susitarimų teisėtumą. Norint, kad būtų suteikta atskiroji išimtis, vis dar išlieka 
galimybė pranešti Tarybai apie susitarimą. Tačiau Taryba turi teisę atsisakyti nagrinėti pranešimą, 
jeigu, jos nuomone, susitarimas gali daryti pastebimą poveikį prekybai tarp valstybių narių.  
 
Tarybai suteikta galimybė nagrinėti bylas ir priimti sprendimus anglų kalba, jeigu to prašo proceso 
šalys.  
 
Taryba yra įgaliota nurodyti dominuojančiai įmonei pateikti konkurencijos institucijai pagrindinių savo 
veiklos sąlygų aprašymą, jeigu yra įvykdytos tam tikros sąlygos. Konkurentas gali pateikti pagrįstą 
skundą, jeigu atitinkamoje rinkoje yra tam tikros sąlygos. Atsižvelgdama į tokias specialias sąlygas, 
konkurencijos institucija privalo daugiau sužinoti apie tai, kaip įmonė nustato kainas, kokia tvarka 
taiko nuolaidas ir t. t.  
 
Siekiant suderinti įstatymo nuostatas su naujuoju EB reglamentu, susijungimų kontrolės srityje buvo 
pradėtas taikyti „didelio veiksmingo konkurencijos apribojimo“ kriterijus. Taigi susijungimas gali būti 
uždraustas, netgi jeigu jis nesukuria ar nesustiprina dominuojančios padėties.  
 
Konkurencijos apeliacinio teismo narių skaičius padidintas nuo trijų iki penkių.  
 

Vokietija  
2004 m. gegužės 26 d. Vokietijos federalinė vyriausybė nusprendė iš dalies pakeisti Įstatymą dėl 
konkurencijos ribojimo draudimo (GWB). Tokio pakeitimo tikslas – suderinti Vokietijos įstatymą su 
EB teisės, ypač Reglamento 1/2003, nuostatomis. 2005 m. kovo 11 d. vyriausybės parengtas įstatymo 
projektas buvo pateiktas Bundestagui svarstyti trečią ir paskutinį kartą. Numatoma, kad įstatymas bus 
priimtas 2005 m. viduryje. Laukiama įstatymo patvirtinimo Aukštuosiuose parlamento rūmuose 
(Bundesrate). 
 
Taip pat numatoma Vokietijos teisėje šiuo metu taikomą pranešimų dėl konkurenciją ribojančių 
susitarimų ir jų tvirtinimo sistemą pakeisti teisinių išimčių sistema. Siekiant geriau suderinti 
konkurencijos teisės aktų nuostatas, naująją tvarką numatoma taikyti ir horizontaliesiems bei 
vertikaliesiems susitarimams, nedarantiems poveikio prekybai tarp valstybių narių. Toliau derinant 
teisės aktus, numatoma priimti nuostatą, pagal kurią didžiausia bauda už konkurencijai ypač 



kenkiančius kartelinius susitarimus (hard-core cartels) gali būti iki 10 proc. susijusios įmonės 
apyvartos dydžio. Tik tam tikrais atvejais paliekamos galioti specifinės Vokietijos konkurencijos teisės 
aktuose įtvirtintos nuostatos. Kalbant apie dominavimą rinkoje, pasireiškiantį vienašališku 
antikonkurenciniu elgesiu, kontrolės srityje paliktos galioti kelios patikrintos ir išbandytos Vokietijos 
įstatymo nuostatos, neturinčios atitikmenų EB sutarties 82 straipsnyje. Be to, vadovaujantis Europos 
teisės modeliu, Federaliniam kartelių biurui ir regioninėms kartelių žinyboms bus suteikta daugiau 
galių. Europos Teisingumo Teismui priėmus sprendimą Courage byloje, bus patikslintos pagal civilinę 
atsakomybę skiriamos nuobaudos už antimonopolinių teisės aktų pažeidimą. Bendro pobūdžio 
klausimas dėl „gynybos perdavimo“ priimtinumo paliekamas spręsti teismui. Tačiau visiškai aišku, 
kad, jeigu tokia gynyba yra priimama, visa įrodinėjimo pareiga tenka atsakovui (t. y. kartelio dalyviui).  
 
Susijungimų kontrolės srityje planuojama pakeisti pagrindinius laikinųjų teisių gynimo priemonių, 
taikomų trečiajai šaliai pateikus skundą dėl patvirtinto susijungimo, aspektus. Be to, pranešimams apie 
laikraščių leidyklų susijungimą nustatomos aukštesnės ribos ir, jeigu įvykdomos tam tikros sąlygos, 
numatomos didesnės leidyklų bendradarbiavimo ir bendrių įmonių steigimo galimybės.  
 

Estija 
Pagrindinis 2004 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusių Konkurencijos įstatymo pakeitimų tikslas – įgyvendinti 
Reglamentą 1/2003 ir patobulinti procedūrines taisykles.  
 
Estijos konkurencijos valdyba yra atsakinga už EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymą ir, jeigu reikia, 
teikia pagalbą Komisijai pagal Reglamentą 1/2003. Talino administracinis teismas yra kompetentinga 
institucija, išduodanti leidimą atlikti Komisijos patikrinimus, atliekamus pagal Reglamento 1/2003 20 
ir 21 straipsnius. Estijos konkurencijos valdyba yra paskirtoji institucija pagal Reglamento 1/2003 35 
straipsnį. Nagrinėdami bylas dėl 81 ir 82 straipsnių taikymo, teismai gali paprašyti Estijos 
konkurencijos valdybos pareikšti savo amicus curiae nuomonę.  
 
Įgyvendinant procedūrines taisykles, dalyvavimas veikloje, susijusioje su piktnaudžiavimu 
dominuojančia padėtimi, arba su koncentracija susijusių įpareigojimų nevykdymas nagrinėjami kaip 
administraciniai teisės pažeidimai. Jeigu už tą patį teisės pažeidimą anksčiau jau buvo paskirta 
nuobauda, toks „pažeidimą pakartotinai įvykdęs“ asmuo persekiojamas baudžiamąja tvarka. 
Konkurencijos įstatymo nuostatų dėl antikonkurencinių susitarimų, sprendimų ar veiksmų pažeidimai 
nagrinėjami Baudžiamojo kodekso arba Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Baudų dydis 
už konkurencijos įstatymų pažeidimus buvo padidintas iki 500 000 EEK.  
 
Baudžiamojo proceso kodekso pataisos taip pat įtvirtinto nuostatą dėl imuniteto. Dabar prokuratūra gali 
nutraukti įtariamojo ar kaltinamojo bylos nagrinėjimą jo (jos) sutikimu, jeigu įtariamasis ar 
kaltinamasis padėjo nustatyti faktus, kurie, nagrinėjant visuomenės intereso požiūriu svarbią bylą, yra 
svarbūs įrodymai, ir jeigu be tokio asmens pagalbos įrodyti baudžiamąjį nusikaltimą ar surinkti 
įrodymus būtų neįmanoma ar itin sudėtinga.  

 

Graikija  
Per metus neįvyko jokių teisės aktų pokyčių. Graikijos konkurencijos institucija rekomendacijas dėl 
Įstatymo Nr. 703/77 pakeitimo, atsižvelgiant į Reglamento 1/2003 įsigaliojimą, nusiuntė atsakingai 



ministerijai – Plėtros ministerijai. Šios institucijos rekomendacijos iš esmės yra susijusios su 
procedūrų, atitinkančių Reglamento 1/2003 nuostatas, pritaikymu. Parengtame įstatymo projekte yra 
nuostatos dėl didesnių įgaliojimų suteikimo institucijai. Šiuo klausimu buvo tariamasi su socialiniais 
partneriais ir apie tai yra informuota Europos Komisija. Projektas įteiktas Graikijos parlamentui 2005 
m. gegužės mėnesį.  

Ispanija  
Pagrindiniai konkurencijos teisės aktų pakeitimai, padaryti 2004 m., yra tokie:  
 
2004 m. gruodžio 10 d. Karališkasis dekretas dėl Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymo Ispanijoje, 
paskelbtas Ispanijos oficialiajame leidinyje 2004 m. gruodžio 24 d. Šis teisės aktas pritaiko prie 
naujosios Reglamente 1/2003 ir Reglamente 139/2004 įtvirtintos Bendrijos šios srities įstatyminės 
sistemos dabar jau panaikintą 1998 m. vasario 27 d. priimtą Karališkąjį dekretą Nr. 295/1998.  
 
Taikant Konkurencijos įstatymą Nr. 16/1989, šis naujasis Karališkasis dekretas suteikia valstybės 
konkurencijos institucijoms Bendrijos teise nustatytus įgaliojimus ir įpareigojimus, įskaitant pareigą 
bendradarbiauti su Komisija, nacionaliniais teismais ir kitų valstybių narių nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis. Dekretas taip pat apibrėžia už patikrinimus Ispanijoje atsakingų 
pareigūnų ir agentų įgaliojimus, nustato pareigos užtikrinti slaptumą ir konfidencialios informacijos, 
susijusios su pagal šį Karališkąjį dekretą vykdoma veikla, įgyvendinimo sistemą, numato 
bendradarbiavimą su teismais, taip pat nustato tvarką, pagal kurią nacionalinės institucijos taikys 
Bendrijos taisykles. Karališkojo dekreto projektas buvo paskelbtas viešai svarstyti Konkurencijos 
tarnybos tinklalapyje.  

 
Ispanijos konkurencijos sistemos reformos Baltoji knyga buvo parengta 2004 m. ir 2005 m. sausio 20 d. 
oficialiai pateikta ministro pirmininko antrajam pavaduotojui ir ūkio ir finansų ministrui. Tai yra 
diskusijų dokumentas, skirtas Ispanijos įstatyminės ir institucinės konkurencijos sistemos 
peržiūrėjimui, kuriuo siekiama užtikrinti, kad būtų priimtos geriausios priemonės ir struktūra 
veiksmingai konkurencijai rinkose apsaugoti, kad būtų kuriama socialinė gerovė ir veiksmingai 
skirstomi ištekliai, inicijuoti. Baltojoje knygoje siūlomos įvairios priemonės, skirtos Ispanijos 
konkurencijos institucijos institucinei sandarai reformuoti. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti 
didesnį šios institucijos nepriklausomumą, greitesnes teisminio peržiūrėjimo procedūras, sektorių 
reglamentavimo koordinavimą ir galimybę nacionaliniams teismams tiesiogiai taikyti nacionalines 
konkurencijos taisykles. Pasibaigus viešam projekto svarstymui, bus pradėtas rengti naujasis 
Konkurencijos įstatymas, kuris įtvirtins būtinus su Ispanijos reglamentavimo ir teismų sistema susijusių 
teisės aktų pakeitimus.  
 

Prancūzija  
Pagrindiniai praėjusiais metais pradėto teisės aktų modernizavimo proceso rezultatai – 2004 m. 
pradžioje ir pabaigoje vyriausybės priimti du potvarkiai pagal parlamento patvirtintus įgyvendinimo 
teisės aktus. Iš dalies pakeitę kelias Prekybos kodekso IV knygos nuostatas, potvarkiai tapo nauju 
reikšmingu dar 1992 m. pradėto teisės aktų derinimo proceso etapu ir Prancūzijos konkurencijos 
institucijoms suteikia galimybę tiesiogiai įgyvendinti su 81 ir 82 straipsnių taikymu susijusias 



procedūras. Įsigaliojus Reglamentui 1/2003, ši galimybė virto įpareigojimu, ir nacionalinės procedūros 
buvo pakoreguotos taip, kad būtų galima visa apimtimi taikyti Bendrijos teisės nuostatas.  
 
Pirmasis pakeitimas, numatytas 2004 m. kovo 25 d. potvarkiu Nr. 204-274 dėl supaprastinančių teisės 
aktų (paskelbtas kovo 27 d. Journal Officiel de la République Française), suteikė teisę Konkurencijos 
tarybai taikyti pagreitintą procedūrą nagrinėjant tam tikros ribos nesiekiančias bylas. Tvarka labai 
panaši į numatytąją Komisijos pranešime dėl mažareikšmio poveikio susitarimų.  
 
Antrasis teisės aktų pakeitimas, įtvirtintas 2004 m. lapkričio 4 d. potvarkiu Nr. 2004-1173 (paskelbtas 
2004 m. lapkričio 5 d. Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje), sudarė galimybes pakoreguoti 
visas Prekybos kodekso nuostatas, susijusias su Bendrijos antimonopolinių taisyklių reforma. 
Prancūzijos konkurenciją ribojančius veiksmus reglamentuojantys teisės aktai, kurie ir taip yra labai 
artimi Reglamentu 1/2003 įtvirtintai tiesiogiai taikomų išimčių sistemai, buvo peržiūrėti dar 2001 m. 
atsižvelgus į Bendrijos lygmeniu numatomus pakeitimus ir įgyvendinus kelias svarbias naujoves – 
įtvirtinus atleidimo nuo baudų sistemą, kuri panaši į Bendrijos lygmeniu veikiančią sistemą, ir 
didžiausių baudų už konkurenciją ribojančius veiksmus dydžius suderinus su Bendrijos standartais. 
Taip per šį antrąjį reformos etapą procedūrinės taisyklės buvo galutinai suderintos su Bendrijos 
nuostatomis. Be to, šiuo potvarkiu nacionalinėms institucijoms buvo tiesiogiai suteikti nauji 
įgaliojimai, reikalingi teisės aktų nuoseklumui ir teisiniam tikrumui juos taikant užtikrinti. 2005 m. 
pradžioje bus papildomai priimti nauji procedūrinių taisyklių aiškinimo reglamentai, ypač dėl pagal 81 
ir 82 straipsnius priimtų sprendimų perdavimo.  
 
De minimis nuostata  
Ši nuostata įtvirtinta naujame Prekybos kodekso straipsnyje (L.464-6-1 straipsnis). De minimis riba 
nustatoma tiesiogiai pagal šiuo metu Bendrijoje galiojančią sistemą. Todėl automatiškai atsisakoma 
inicijuoti tyrimą dėl horizontaliųjų konkurencijos apribojimų, atsirandančių dėl mažiau kaip 10 proc. 
rinkos dalies užimančios įmonės, arba vertikaliųjų apribojimų, atsirandančių dėl susitarimų tarp 
įmonių, užimančių mažiau kaip 15 proc. gamybos ir prekybos rinkos dalies. Sprendimas atsisakyti kelti 
bylą grindžiamas pastebimos įtakos nebuvimu, todėl jis turi būti tinkamai pagrįstas, be to, gali būti 
panaikintas arba peržiūrėtas pateikus apeliacinį skundą Paryžiaus apeliaciniam teismui. Sprendimas 
atsisakyti kelti bylą turi būti pagrįstas faktais, turi būti nurodyta atsisakymo kelti bylą priežastis. Ši 
nuostata leidžia supaprastinti daugybės „nereikšmingų“ bylų nagrinėjimą ir leis sumažinti 
Konkurencijos tarybos dar neišnagrinėtų bylų skaičių.  
 
Pataisos dėl Prekybos kodekso suderinimo su Reglamentu 1/2003  
Pagal 2004 m. kovo 18 d. įgyvendinantį įstatymą priimtas potvarkis papildo Konkurencijos tarybos 
sprendimų priėmimo galias ir suteikia jai teisę priimti įmonių įsipareigojimus ir taikyti finansines 
nuobaudas. Jis išaiškina tarptautinio bendradarbiavimo tarp konkurencijos institucijų procedūrą ir 
pagerina komercinės paslapties saugojimo tvarką. Potvarkis suderina apribojimų nustatymo taisykles ir 
praplečia iki Bendrijos kompetencijos teismų konsultavimosi su Konkurencijos taryba tvarką, taip pat 
teismams, nagrinėjantiems konkurencijos bylas, sudaro galimybę specializuotis. Galiausiai potvarkyje 
tiksliai apibrėžtos tyrėjų įsikišimo procedūros, papildytos naujais Reglamentu 1/2003 suteiktais 
įgaliojimais atlikti tyrimus.  
 
Tikrinimai  
2004 m. lapkričio 4 d. potvarkis tyrimo atlikimą reglamentuojančius teisės aktus pakeitė dviem 
aspektais: pirma, ekonomikos reikalų ministras gali suteikti įgaliojimus pareigūnams iš kitos Sąjungos 



institucijos, prašančios pagalbos pagal Reglamento 1/2003 22 straipsnio 1 dalį, lydėti Prancūzijos 
tyrėjus, jeigu tai gali padėti atlikti tiesiogines kratas; antra, atsižvelgus į naują nustatytos pareigos 
suteikti pagalbą tvarką, buvo priimtos nuostatos dėl tyrimo atlikimo tvarkos, pagal kurią atliekami 
Prancūzijos institucijų nurodyti veiksmai ir teikiama pagalba tyrimą atliekančiai Komisijai, jeigu yra 
pateikti pareiškimai dėl prieštaravimo. Dėl to padaryti trys pakeitimai: pirmasis numato galimybę 
laikinai užplombuoti patalpas, kad tyrimo metu nedingtų įrodymai; antrasis numato, kad tyrimui 
padedantis policijos pareigūnas gali aktyviai dalyvauti atliekant tokius tyrimus; trečiasis suteikia teisę 
Komisijos pareigūnams susipažinti su šalies tyrėjų konfiskuotais dokumentais.  
 
Amicus Curiae  
Kalbant apie bendradarbiavimą su teismais, dėl tiesioginio reglamento nuostatų taikymo amicus curiae 
procedūrai Prancūzijos teisės aktų iš esmės keisti nereikia. Tačiau naujasis teisės aktas papildo 
galiojančias Prekybos kodekso nuostatas dėl konsultacijų, kurias Konkurencijos tarybai teikia teismai, 
kad būtų atsižvelgta į atvejus, kai nacionalinės ir Bendrijos taisyklės taikomos lygiagrečiai. Nepaisant 
reglamento 15 straipsnyje apibrėžtos procedūros, dabar teismai turi teisę prašyti Tarybos pareikšti savo 
nuomonę ne tik taikant nacionalinius konkurencijos teisės aktus, bet ir nagrinėjant bylas pagal EB 
sutarties 81 ir 82 straipsnius.  
 
Keitimasis informacija  
Kalbant apie keitimosi informacija nuostatas, Prekybos kodekse jau pripažinta, kad Konkurencijos 
taryba gali perduoti informaciją kitoms konkurencijos institucijoms, tačiau toks įpareigojimas 
Komisijos atžvilgiu nėra įtvirtintas. Taigi potvarkis papildo Kodeksą ir šiuo aspektu. Jame aiškiai 
numatytas skirtumas tarp keitimosi informacija pagal Reglamentą 1/2003 ir kitų bendradarbiavimo 
taisyklių, ypač su trečiųjų valstybių, kuriose gali galioti sąlygos dėl abipusiškumo, institucijomis, nors 
tai nėra taikytina Europos tinklui.  
 
Teisė susipažinti su bylos medžiaga  
Kalbant apie nuostatas dėl teisės susipažinti su bylos medžiaga, lapkričio 4 d. potvarkiu Prancūzijos 
komercinės paslapties apsaugos tvarka suderinta su Bendrijos taisyklėmis, tačiau atsižvelgiant į 
reikalavimą dėl audi alteram partem procedūros. Anksčiau pagal analogiją su teisminio proceso tvarka 
visas proceso šalis traktavęs vienodai, dabar Prekybos kodeksas leidžia daryti skirtumą tarp ieškovų ir 
firmų, kurioms pateikti kaltinimai. Pastarosios naudojasi įvairiausiomis teisės į gynybą suteiktomis 
garantijomis, kai tuo tarpu, siekiant užkirsti kelią informacijos atskleidimui arba piktnaudžiavimui 
rinka, ieškovams gali būti atsisakyta suteikti profesine paslaptimi laikomą informaciją.  
 
Paskirtosios konkurencijos institucijos  
Įgyvendinant reformą, priimtos taisyklės, pagal kurias kompetentingos institucijos gali taikyti 
Bendrijos konkurencijos teisę pagal Reglamento 1/2003 35 straipsnį. Nors reglamento nuostatos 
nacionalinėms konkurencijos institucijoms ir jų pareigūnams tiesiogiai suteikia Bendrijai būdingus 
įgaliojimus, ypač tyrimų atlikimo srityje, pareiga paskirti tokias institucijas ir įgalioti pareigūnus vis 
dėlto paliekama valstybėms narėms. Prancūzijoje Prekybos kodeksu nustatyta, kad už EB sutarties 81 ir 
82 straipsnių taikymą atsakingos institucijos yra Konkurencijos taryba, ekonomikos reikalų ministras ir 
jo įgaliotieji pareigūnai (Konkurencijos, vartotojų apsaugos ir kovos su sukčiavimu generalinis 
direktoratas), todėl teisės aktais daugiau nebereikėjo skirti jokių kitų institucijų. Tačiau minėtosios 
nuostatos buvo taikomos tik Prekybos kodekso IV knygoje nustatytiems įgaliojimams. Siekiant sukurti 
aiškų teisinį pagrindimą, kad lygiagrečiai bus taikomi nauji Bendrijos teisėje numatyti įgaliojimai, 
nuostatos buvo papildytos aiškia nuoroda į Reglamentą 1/2003.  



 
Sankcijos  
Peržiūrėtas Prekybos kodeksas išplečia Konkurencijos tarybos įgaliojimus priimti sprendimus ir skirti 
nuobaudas, suteikdamas jai du naujus įgaliojimus, nustatytus Reglamente 1/2003. Dabar Taryba gali 
nustatyti įpareigojimus ir skirti baudas už jų nevykdymą. Taip pat ji dabar gali skirti tokio paties dydžio 
nuobaudas, kaip numatyta reglamente. Tačiau įgaliojimu skirti baudas Taryba gali pasinaudoti tik 
siekdama priversti įmonę nutraukti pažeidimą arba vykdyti nurodymą dėl uždraudimo. Kadangi 
Prekybos kodekse jau numatyta galimybė taikyti baudžiamąją atsakomybę už trukdymą atlikti tyrimą, į 
nacionalinę teisę nereikėjo perkelti Komisijos įgaliojimo taikyti baudas, kuriomis siekiama priversti 
įmones leisti atlikti patikrinimą.  
 
Kiti klausimai  
Siekiant visiškos darnos su Reglamentu 1/2003, buvo pakeista nemažai kitų procedūrinių taisyklių. 
Taigi reforma suvienodino nacionalines ir Bendrijos taisykles dėl atsakomybės už pažeidimus senaties 
termino, kad būtų galima visa apimtimi taikyti Komisijos ir Konkurencijos tarybos bendradarbiavimo 
mechanizmus. Ir Bendrijos, ir nacionalinis atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimą senaties 
terminas buvo pailgintas nuo trejų iki penkerių metų, o nacionalinis senaties terminas gali būti laikinai 
sustabdytas ir dėl Komisijos arba kompetentingos nacionalinės institucijos atliekamo tos pačios bylos 
tyrimo. Toks nuostatų suvienodinimas panaikina visas kliūtis perskirstyti bylas tarp Konkurencijos 
tarybos ir Komisijos tais atvejais, kai taikomos reglamento nustatytos proceso sustabdymo arba 
nutraukimo taisyklės. Dėl tos pačios priežasties pagal nacionalinius teisės aktus buvo išplėsti 
Konkurencijos tarybos įgaliojimai sustabdyti arba nutraukti procesą, siekiant atsižvelgti į kitos 
nacionalinės institucijos lygiagrečiai nagrinėjamas bylas arba Komisijos reikalavimą perduoti bylos 
nagrinėjimą aukštesnei instancijai.  
 
Galiausiai, pagal reformą kai kuriems specializuotiems teismams, nagrinėjantiems bylas dėl 
nacionalinių konkurencijos įstatymų pažeidimo, suteikta teisė nagrinėti ir bylas dėl EB sutarties 81 ir 
82 straipsnių taikymo. Ši specializuotos jurisdikcijos taisyklė nėra tiesiogiai susijusi su griežtu 
Prancūzijos įstatymų derinimu. Ji labiau atspindi Reglamento 1/2003 3 straipsnyje įtvirtintą 
nuoseklumo ir konvergencijos principą. Šios taisyklės įgyvendinimo tvarka bus patvirtinta 2005 m. 
priimtu Valstybės tarybos dekretu.  
 

Airija  
Kalbant apie nacionalinius konkurencijos sritį reglamentuojančius teisės aktus, šioje valstybėje esminių 
pokyčių nebuvo. Tačiau, siekiant įgyvendinti Reglamento 1/2003 nuostatas, buvo priimtas 
Reglamentas 2004 (2004 m. teisės aktas Nr. 195) („Teisės aktas“).  

 
Teisės aktas – paskirtosios konkurencijos institucijos  
Teisės aktu visi teismai, išskyrus Specialųjį baudžiamąjį teismą, paskiriami atsakingomis institucijomis 
pagal reglamento 5 straipsnį; Konkurencijos institucija paskiriama vykdyti reglamento IV, V, VII, VIII 
ir IX skyriuose nustatytas funkcijas; o Konkurencija institucija, DPP (Prokuratūra) ir teismai arba 
teismų įstaigos paskiriamos atsakingomis už reglamento 11 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje, 
27 straipsnio 2 dalyje ir 28 straipsnio 2 dalyje nustatytų funkcijų vykdymą.  

 



Tesės aktas iš esmės išlaikė konkurencijos teisės aktų įgyvendinimo tvarką, galiojusią iki reglamento 
įsigaliojimo:  
• Konkurencijos institucija yra atsakinga už konkurencijos bylų tyrimą;  
• Konkurencijos institucija gali inicijuoti civilinius procesinius veiksmus ir (arba) Konkurencijos 

institucija ir (arba) DPP gali kelti baudžiamąsias bylas dėl konkurencijos įstatymų pažeidimų; ir 
• tik teismai gali priimti sprendimą, arba buvo pažeistas nacionalinis įstatymas ir (arba) EB sutarties 

reikalavimai.  
 

Italija 
2004 m. Italijoje nebuvo priimta jokių konkurencijos taisyklių pakeitimų.  
 

Kipras 
Konkurencijos apsaugos komisija yra nepriklausoma administracinė institucija, įsteigta 1990 m. 
įsigaliojus Konkurencijos apsaugos įstatymui 207/89 (toliau – Įstatymas) ir nuo to laiko veikianti kaip 
tyrimų ir sprendimų priėmimo institucija, atsakinga už konkurencijos apsaugą. Be to, įsigaliojus 
Įstatymui dėl įmonių koncentracijos kontrolės 22(I)/99, Konkurencijos apsaugos komisija buvo įgaliota 
tirti įmonių koncentraciją ir priimti sprendimą dėl leidimo vykdyti koncentraciją, dėl koncentracijos 
uždraudimo arba dėl leidimo vykdyti koncentraciją tam tikromis sąlygomis.  
 
Atsižvelgiant į Reglamentą 1/2003 ir siekiant 2004 m. įgyvendinti jo nuostatas, buvo keičiami 
nacionaliniai teisės aktai, o Konkurencijos apsaugos komisija buvo paskirta konkurencijos institucija, 
atsakinga už EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymą ir užtikrinimą, kad būtų veiksmingai laikomasi 
reglamento nuostatų. Naujuosiuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos, patikslinančios dabartinius 
Konkurencijos apsaugos komisijos įgaliojimus, pavyzdžiui, nuostatos dėl platesnių įgaliojimų atlikti 
tyrimus verslo ir kitose patalpose.  
 
Svarbiausias teisės aktų pakeitimas yra tai, kad buvo panaikinta nacionalinė pranešimų sistema, pagal 
kurią įmonės turėjo gauti patvirtinimą dėl nedraudžiamumo arba dėl atskirosios išimties, todėl 
susitarimai, atitinkantys Įstatymo 207/89 (81 straipsnio 3 dalies atitikmens) 5 skyriaus 1 dalies 
nuostatas, laikomi teisėtais ir gali būti įgyvendinami be jokio administracijos institucijų įsikišimo. Be 
to, 2003 m. vasario 1 d. pradėjusi veikti Atleidimo nuo atsakomybės arba baudų sumažinimo už 
dalyvavimą karteliniuose susitarimuose programa, nustatanti atleidimo nuo baudų politikos pagrindus, 
pagal kuriuos neteisėtame kartelyje dalyvaujanti įmonė pagal Įstatymo 207/89 4 skyrių gali būti 
visiškai atleista nuo baudų arba jai skirta bauda gali būti sumažinta, taip pat taps nacionalinės teisės 
dalimi, priėmus naujuosius teisės aktus.  
 
Be to, atsižvelgdamas į Reglamento 1/2003 15 straipsnį, Aukščiausias Teismas išleis procedūrinį 
potvarkį dėl 15 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo, įgaliodamas Konkurencijos apsaugos 
komisiją raštu arba žodžiu teikti pastabas nacionaliniams teismams dėl EB sutarties 81 ir 82 straipsnių 
taikymo.  
 

Latvija  



Siekiant taikyti ES konkurencijos teisę decentralizuota tvarka, teikti pagalbą Europos Komisijai ir 
kitoms valstybių narių konkurencijos institucijoms atliekant tyrimus pagal EB sutarties 81 ir 82 
straipsnius, 2004 m. buvo įgyvendinti tokie pagrindiniai Konkurencijos įstatymo pakeitimai: 
 

- Latvijos Respublikos konkurencijos tarybai suteikti įgaliojimai taikyti ES konkurencijos 
taisykles; 

- Latvijos Respublikos konkurencijos tarybai suteiktos platesnės teisės atlikti tyrimus; 
- priimti teisės aktai, reglamentuojantys tyrimus, ES konkurencijos teisės aktų pažeidimų 

nagrinėjimą ir baudų už pažeidimus skyrimą; 
- laikinosios priemonės, kurias galima taikyti, jeigu yra įrodymų dėl galimo ES konkurencijos 

taisyklių pažeidimo ir jeigu nenutraukus tokio pažeidimo gali būti padaryta reikšminga ir 
nepataisoma žala konkurencijai; 

- priimta tvarka, pagal kurią Latvijos Respublikos konkurencijos taryba teiks pagalbą Europos 
Komisijai arba kitų ES valstybių narių kompetentingoms institucijoms atliekant tyrimus; 

- patikslinta pranešimų apie rinkos dalyvių susijungimą teikimo ir tokio susijungimo nagrinėjimo 
tvarka; 

 
Konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymą Latvijos Seimas priėmė 2004 m. balandžio 22 d. Jis 
įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 dieną. 2004 m. Latvijos Vyriausybė priėmė kelis nutarimus dėl 
veiksmingos Konkurencijos tarybos veiklos užtikrinimo.  
 
Atleidimo nuo baudų programa  
2004 m. buvo priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 862 „Baudų už Konkurencijos įstatymo 11 skirsnio 
1 dalyje ir 13 skirsnyje nurodytų pažeidimų apskaičiavimo tvarka“ (t. y. už draudžiamų susitarimų 
sudarymą ir piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi). Šiuo nutarimu taip pat numatyta priimti 
„atleidimo nuo baudų programą“, t. y. programą, pagal kurią, atsižvelgus į įvairaus masto 
bendradarbiavimą su Konkurencijos taryba, horizontaliojo kartelio dalyvis gali būti atleidžiamas nuo 
baudų, arba gali būti sumažintas jam skirtos baudos dydis.  

 
Visiškai atleistas nuo baudų gali būti rinkos dalyvis, kuris pirmas pateikia įrodymus Konkurencijos 
tarybai, jeigu šis rinkos dalyvis nebuvo draudžiamo susitarimo iniciatorius, nevaidino lemiamo 
vaidmens vykdant draudžiamą veiklą ir nėra vertęs kitų rinkos dalyvių dalyvauti tokioje draudžiamoje 
veikloje. Baudos dydis gali būti sumažintas 49 procentais, jeigu pažeidimo iniciatorius, vaidinęs 
svarbiausią vaidmenį vykdant uždraustą veiklą, pateikia reikšmingų pažeidimo įrodymų.  
 
Tikrinimai 
Viena iš svarbiausių Konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymo naujovių yra tai, kad Konkurencijos 
tarybos biurui suteikti platesni įgaliojimai vykdyti tyrimus. Šiuo metu Biuro turima teisė atlikti tyrimus 
buvo papildyta naujomis teisėmis, pagal kurias Biuras teismo sprendimu ir dalyvaujant policijai be 
išankstinio įspėjimo gali patekti į patalpas, transporto priemones, butus, negyvenamąsias patalpas, 
pastatus ir kitus rinkos dalyviams, jų darbuotojams arba kitiems asmenims priklausančius 
nekilnojamojo turto objektus, atidaryti tokius objektus ir juose esančius sandėlius, kad galėtų patikrinti 
ten esančias arba rinkos dalyviams arba jų darbuotojams priklausančias prekes ir dokumentus. 
 
Amicus Curiae 



Teismas, gavęs ieškinį ir iškėlęs bylą dėl galimo ES konkurencijos teisės aktų pažeidimo, privalo 
perduoti tokio ieškinio kopiją Latvijos konkurencijos tarybai, o vėliau Konkurencijos tarybai ir 
Europos Komisijai pateikti priimto sprendimo kopiją. Ši pareiga numatyta Konkurencijos įstatyme, 
siekiant paskatinti Konkurencijos tarybą teikti amicus curiae nuomonę ir padėti Europos Komisijai 
vykdyti ES konkurencijos taisyklių įgyvendinimo valstybėse narėse priežiūrą.  
 
Teisė susipažinti su bylos medžiaga  
Konkurencijos teisės pažeidimu įtariamos įmonės, gavusios Latvijos Respublikos konkurencijos 
tarybos pranešimą, jog tyrimo metu surinktos medžiagos pakanka, kad Latvijos Respublikos 
konkurencijos taryba galėtų priimti sprendimą, turi teisę susipažinti su bylos medžiaga. Jeigu bylos 
medžiagoje yra informacijos, sudarančios komercinę paslaptį, kitiems asmenims su ja susipažinti 
neleidžiama.  
 
Paskirtoji konkurencijos institucija  
Latvijos Respublikos konkurencijos taryba yra paskirtoji konkurencijos institucija EB sutarties 81 ir 82 
straipsniams taikyti.  
 
Baudos  
Konkurencijos įstatymas numato galimybę sumažinti baudas už tam tikrus EB sutarties 81 straipsnio 
pažeidimus arba visiškai nuo jų atleisti, jeigu įmonė bendradarbiauja su Konkurencijos taryba.  
 

Lietuva  
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir modernizavus ES konkurencijos taisykles, ypač priėmus 
Reglamentą 1/2003 ir Reglamentą 139/2004, reikėjo atitinkamai pakeisti Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymą. Siekiant veiksmingiau įgyvendinti ES konkurencijos taisykles po Lietuvos 
įstojimo į ES, reikėjo sukurti tam tikras būtinas prielaidas, pirmiausia atitinkamai pakeisti 1999 m. 
Konkurencijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Tam tikslui 2004 m. balandžio 15 d. Seimas 
priėmė Konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymą3, kuris įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d.  
 
Konkurencijos įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais 2004 m. gegužės 1 d., pirmiausia buvo siekiama 
Lietuvos teisės aktus suderinti su ES acquis. Šis tikslas aiškiai išreikštas Konkurencijos įstatymo 1 
straipsnio 3 dalyje, kurioje teigiama, kad įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 
konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo. Tas pats 1 straipsnis buvo papildytas 4 
dalimi, kurioje yra nuoroda į Įstatymo priede pateiktą ir Įstatymo nuostatomis įgyvendinamą 
Reglamentą 1/2003.  
 
Be to, Konkurencijos įstatymas buvo papildytas nauju VII skyriumi – „Europos Sąjungos 
konkurencijos taisyklių taikymas“, kurio 47 straipsnio 1 dalyje teigiama: „Konkurencijos taryba yra 
institucija, įgaliota taikyti Europos Sąjungos konkurencijos taisykles, kurių laikymosi priežiūra pagal 
Europos Sąjungos konkurencijos teisę pavedama nacionalinei konkurencijos institucijai“. Ši nuostata 
išplečia Konkurencijos tarybos kompetenciją, užtikrindama lygiagretų EB sutarties 81 ir 82 straipsnių 
ir Konkurencijos įstatymo nuostatų taikymą.  

                                                 
3  2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams 
kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-2126. 



 
Draudžiami susitarimai (81 straipsnis)  
Buvo panaikinta išankstinio pranešimo apie susitarimus tarp įmonių ir atskirosios išimties sistema. 
Susitarimai, atitinkantys nustatytas bendrosios išimties sąlygas, laikomi galiojančiais nuo jų sudarymo 
momento (ab initio) be jokio išankstinio Konkurencijos tarybos sprendimo. Kilus ginčui, ar toks 
susitarimas atitinka nustatytas sąlygas, pareiga įrodyti atitikimą tenka tai susitarimo šaliai, kuri 
naudojasi šia išimtimi. Analogiškai, jeigu Konkurencijos taryba siekia parodyti, kad susitarimas reiškia 
pažeidimą, ji turi įrodyti pažeidėjo kaltę. Todėl buvo panaikintos ankstesnės Įstatymo nuostatos, pagal 
kurias įmonės galėjo kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl atskirosios išimties suteikimo ir buvo 
įpareigotos pranešti apie pagal bendrosios išimties sąlygas sudarytus susitarimus.  
 
Susijungimų kontrolė  
Įstatymo skyrius dėl susijungimo buvo papildytas keliomis naujomis svarbiomis nuostatomis. 
Pirmiausia, liberalizuotas pranešimo pateikimo terminas. Buvo panaikintas reikalavimas 
koncentracijoje dalyvaujančioms įmonėms pateikti pranešimą per 7 dienas nuo pirmojo, vykdant 
koncentraciją, atlikto veiksmo, taip pat reikalavimas sustabdyti koncentracijos vykdymą po pirmojo 
veiksmo, iki Konkurencijos taryba priims sprendimą leisti toliau vykdyti koncentraciją. Pagal dabartinę 
Įstatymo redakciją koncentracijoje dalyvaujančios įmonės turi teisę pačios nuspręsti, kada 
Konkurencijos tarybai pranešti apie koncentraciją. Todėl buvo panaikintos nuobaudos už tokio 
pranešimo nepateikimą nustatytu laiku.  
 
Be to, liberalizuotas keturių mėnesių terminas, skirtas tam, kad Konkurencijos taryba priimtų galutinį 
sprendimą, t. y. pranešimą pateikusio ūkio subjekto motyvuotu prašymu, Konkurencijos taryba šį 
laikotarpį gali pratęsti dar vieną mėnesį. Ši nuostata gali būti itin svarbi kai kuriais sudėtingais atvejais, 
kai Konkurencijos taryba ketina patvirtinti koncentraciją, vis dėlto nustatydama tam tikras sąlygas ir 
įpareigojimus.  
 
Antra, Įstatymas nustato pranešimus teikiančių įmonių pareigą sumokėti Vyriausybės nustatyto dydžio 
rinkliavą už pranešimo apie koncentraciją pateikimą ir nagrinėjimą.  
 
Trečia, vertinant koncentraciją, dominavimo kriterijus buvo papildytas reikšmingo konkurencijos 
apribojimo kriterijumi. Koncentracijos sandoris gali būti paskelbtas neleistinu, jeigu yra įvykdytas bent 
vieną iš šių reikalavimų: dominuojančios padėties sukūrimas ar sustiprinimas arba reikšmingas 
konkurencijos apribojimas.  
 
Ketvirta, naujoji Įstatymo redakcija suteikia Konkurencijos tarybai papildomą teisę įpareigoti įmonę 
pateikti pranešimą, jeigu yra pavojus, kad numatoma koncentracija sukurs ar sustiprins dominuojančią 
padėtį ar reikšmingai trukdys konkurencijai, netgi jeigu nėra viršijama Įstatymo nustatyta įmonės 
apyvartos riba. Ši nauja procedūra buvo nustatyta atsižvelgus į praeityje sukauptą patirtį, kuri parodė, 
kad kai kuriose rinkose (ypač paslaugų rinkoje) koncentracija gali būti įgyvendinama apie ją 
nepranešus Konkurencijos tarybai, nes nebuvo pasiekta nustatyta mažiausia apyvartos riba, nors 
dominuojanti padėtis buvo sukurta ar sustiprinta. Tačiau ši naujoji koncentracijos kontrolės procedūra 
bus taikoma tik tokiu atveju, jeigu nuo koncentracijos įgyvendinimo praėjo mažiau kaip 12 mėnesių.  
 
Sankcijos  
Sankcijų sistema buvo reformuota pagal Europos Komisijos nustatytus sankcijų taikymo principus. 
Konkurencijos tarybos įmonėms skiriamos baudos už draudžiamų susitarimų sudarymą, 



piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, koncentracijos sąlygų sukūrimą be Konkurencijos tarybos 
leidimo, koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos tarybos nustatytų 
koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą padidintos iki 10 proc. ūkio 
susijusio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Baudų pagal šias naująsias 
Konkurencijos įstatymo nuostatas dydžio nustatymo tvarka buvo patvirtinta 2004 m. gruodžio 6 d. 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1591.  
 
Tyrimo procedūra  
Pagal naujos redakcijos Konkurencijos įstatymo nuostatas Konkurencijos taryba pareiškimus dėl 
konkurenciją ribojančių veiksmų turi išnagrinėti ne per 14 dienų, kaip buvo anksčiau, bet per 30 dienų 
nuo pareiškimo ir dokumentų pateikimo ir priimti nutarimą pradėti tyrimą arba atsisakyti pradėti 
tyrimą. Tyrimui užbaigti skirtas laikas buvo pratęstas iki 5 mėnesių nuo tyrimo pradžios, numatant 
galimybę kiekvieną kartą šį terminą pratęsti dar 3 mėnesiams. Taip pat numatoma galimybė atsisakyti 
pradėti tyrimą, jeigu nustatoma, kad nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, kad buvo pažeistas 
įstatymas.  
 
Kitas svarbus pakeitimas susijęs su galimybe nutraukti tyrimą. Pagal naująsias Konkurencijos įstatymo 
nuostatas tyrimas gali būti nutrauktas ne tik tada, kai tyrimo metu paaiškėja, kad nėra teisės pažeidimo 
sudėties, bet ir tokiu atveju, jeigu veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, o 
ūkio subjektas, įtariamas įstatymo pažeidimu, geranoriškai nutraukė veiksmus bei pateikė 
Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti. Toks įsipareigojimas yra 
privalomas jį prisiėmusiai įmonei. Už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą įmonei gali būti paskirta 
piniginė bauda. Už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną skiriama bauda – iki 5 proc. vidutinių 
dienos bendrųjų pajamų per praėjusius ūkinius metus.  
 
Atsižvelgiant į Reglamentą 1/2003, buvo įtvirtinta nauja nuostata dėl prievartos priemonių taikymo. 
Nustatyta, kad prievartos priemonės Europos Komisijos vykdomų patikrinimų metu gali būti taikomos 
tik prieš tai gavus Vilniaus apygardos administracinio teismo sankciją.  
 
Kadangi pagal Reglamentą 1/2003 teisė ir pareiga tiesiogiai taikyti EB sutarties 81 arba 82 straipsnius 
buvo nustatyta ir nacionaliniams teismams, Konkurencijos įstatymas taip pat reglamentuoja ir 
konkurencijos bylų teisminio nagrinėjimo ypatybes. Dėl šios priežasties Civilio proceso kodeksas buvo 
papildytas nuostata, kad konkurencijos bylos nagrinėjamos pagal Kodekso nuostatas, išskyrus 
Konkurencijos įstatymo nustatytas išimtis. Gavęs pareiškimą dėl EB sutarties 81 arba 82 straipsnių 
taikymo, teismas apie tai praneša Europos Komisijai ir Konkurencijos tarybai. Europos Komisija ir 
Konkurencijos taryba gali savo iniciatyva pateikti pastabas dėl 81 arba 82 straipsnių taikymo, teikti 
paaiškinimus, įrodymus ir dalyvauti juos nagrinėjant, taip pat teikti prašymus ar daryti pareiškimus.  
 
Naujas Konkurencijos įstatymo 50 straipsnis numato, kad ūkio subjektas, kurio teisėti interesai 
pažeidžiami veiksmais, pažeidžiančiais Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ar 82 straipsnius arba 
kitais šio įstatymo draudžiamais konkurenciją ribojančiais būdais, turi teisę kreiptis į Vilniaus 
apygardos teismą pateikdamas ieškinį dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ir padarytos žalos atlyginimo. 
Todėl Vilniaus apygardos teismas turi išimtinę teisę nagrinėti bylas, susijusias su žalos, padarytos 
pirmiau minėta veikla, atlyginimu.  
 



Liuksemburgas  
2004 m. gegužės 17 d. įsaku dėl konkurencijos Liuksemburgas pakeitė savo teisės aktus dviem 
pagrindiniais aspektais: 

• įsakas Liuksemburgo teisėje įtvirtino draudimą sudaryti neteisėtus susitarimus, piktnaudžiauti 
dominuojančia padėtimi tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos EB sutarties 81 ir 82 
straipsniuose (išskyrus nuorodas į tokios veiklos galimą poveikį valstybių narių tarpusavio 
prekybai); 

• įsaku buvo pertvarkytos Liuksemburgo institucinės struktūros, siekiant atsižvelgti į Reglamento 
1/2003 reikalavimus dėl nepriklausomos konkurencijos institucijos – Konkurencijos tarybos, 
veikiančios kaip nepriklausomos administracinės institucijos, įsteigimo. Konkurencijos taryba 
įgaliota kontroliuoti, kaip taikomos nacionalinės ir Bendrijos konkurencijos teisės nuostatos, 
priimdama sprendimus dėl tokių taisyklių pažeidimo ir pažeidėjams nustatydama įpareigojimus, 
kuriais siekiama nutraukti neteisėtą veiklą, bei baudas.  

 
Konkurencijos tarybai talkina Konkurencijos inspekcija, kuri nėra tiesiogiai pavaldi Konkurencijos 
tarybai, bet veikia kaip ekonomikos reikalų ministro tarnyba (šiuo metu tai ekonominių reikalų ir 
užsienio prekybos ministras) ir vykdo apklausas bei atlieka tyrimus bylose, nagrinėjamose pagal 
Liuksemburgo ir Bendrijos teisės nuostatas.  
 
Šių dviejų institucijų įgaliojimai ir taikomos procedūros daugiausia yra tokie, kaip apibrėžta 
Reglamente 1/2003:  

• Konkurencijos inspekcijai suteikti platūs įgaliojimai atlikti tyrimo veiksmus: prašyti pateikti 
informaciją, priimti pareiškimus; atlikti verslo patalpų patikrinimus ir kratas jose, konfiskuoti 
dokumentus (šiuo atveju reikalinga teismo sankcija), skirti ekspertus;  

• Konkurencijos tarybos pirmininkas gali nurodyti taikyti laikinąsias priemones;  
• gali būti taikomos įvairios nuobaudos: bet kokios prievartos priemonės, atitinkančios įtariamo 

pažeidimo sunkumą ir būtinos pažeidimui veiksmingai užbaigti, vienkartinės ar periodiškai 
skiriamos piniginės baudos; 

• Konkurencijos taryba gali taikyti atleidimo nuo baudų programą; 
• Konkurencijos taryba įmonių prisiimtus įsipareigojimus gali paskelbti privalomais; 
• komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos saugojimas; dėl to gali būti teikiamas 

prašymas Konkurencijos tarybos pirmininkui; 
• Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos inspekcijos nariams bei Konkurencijos inspekcijos 

paskirtiesiems ekspertams taikomas įpareigojimas užtikrinti profesinę paslaptį;  
• šalims garantuojama teisė į gynybą: Konkurencijos inspekcijos teisė pateikti prieštaravimą; 

teisė susipažinti su bylos medžiaga; šalių išklausymas Konkurencijos taryboje prieš jai priimant 
sprendimą; teisė apskųsti bet kurį sprendimą administraciniam teismui;  

• Konkurencijos taryba ir Konkurencijos inspekcija privalo bendradarbiauti su Europos Komisija 
ir valstybių narių konkurencijos institucijomis, keisdamosi informacija ir dokumentais;  

• Konkurencijos taryba ir Konkurencijos inspekcija talkina Europos Komisijai įgyvendinant 
Reglamentą 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių įgyvendinimo ir Reglamentą 139/2003 dėl 
įmonių koncentracijos kontrolės;  

• Konkurencijos inspekcija bendradarbiauja su nacionaliniais teismais. 
 
Šios dvi konkurencijos institucijos buvo galutiniai įsteigtos 2004 m. spalio mėn. pabaigoje, kai buvo 
paskirti jų nariai.  



 

Vengrija  
2003 m. gruodžio mėnesį Vengrijos konkurencijos institucijos (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) 
pirmininkas ir GVH Konkurencijos tarybos pirmininkas paskelbė du pranešimus, kurie įsigaliojo 2004 
m. sausio 1 d. Pranešimai yra tokie:  
 
Pranešimas 2/2003 dėl baudų apskaičiavimo tvarkos antimonopolinėse bylose 
Šiuo pranešimu viešai paskelbtas GVH taikomas baudų skaičiavimo metodas ir užtikrinamas jo 
skaidrumas. Šis metodas keliais aspektais skiriasi nuo apibrėžtojo EK „Baudų nustatymo gairėse“. 
Priešingai nei apibrėžta EK gairėse, netaikomi iš anksto pagal tam tikros rūšies arba lygio pažeidimus 
nustatyti baudos dydžiai, o baudų nustatymo metodas grindžiamas dviejų etapų procesu. Per pirmąjį 
etapą taškai skiriami pagal tam tikrus pažeidimo požymius. Taip nustatomas galutinis baudos dydis. 
Tokie veiksniai, kaip pažeidimo sunkumas (įskaitant konkurencijai keliamą pavojų ir pažeidimo 
poveikį rinkai), be to, požiūris į pažeidimą (aktyvus ar pasyvus), teisnumas, ir kt. vertinami pagal 100 
taškų skalę. Per antrąjį skaičiavimo etapą atsižvelgiama į kai kuriuos koreguojančius veiksnius, 
pavyzdžiui, pažeidimo trukmę ir tai, ar pažeidimas padarytas pakartotinai. Jeigu galima apskaičiuoti iš 
pažeidimo gautas pajamas, jų suma dauginama iš trijų ir tolesni skaičiavimai grindžiami šia gauta 
suma. Taip apskaičiuota suma negali viršyti įstatymo nustatytos didžiausios 10 procentų įmonės 
grynosios apyvartos per praėjusius ūkinius metus, be to, baudos dydis gali būti sumažintas, jeigu bylai 
gali būti pritaikyta nuostatos dėl atleidimo nuo baudų tvarka.  

 
Pranešimas 3/2003 dėl atleidimo nuo baudų politikos taikymo  
GVH patvirtino visiško atleidimo nuo baudų tvarką, kuri yra visiškai suderinta su EK atleidimo nuo 
baudų programa. Pagrindiniai Vengrijos atleidimo nuo baudų politikos aspektai atitinka 
apibūdintuosius atitinkamame EK pranešime.  
 
Du Vengrijos bendrosios išimties reglamentai (BIR) buvo atnaujinti vykdant Europos Sutartyje 
nustatytą įpareigojimą suderinti teisės aktus, nes ankstesnis EB bendrosios išimties reglamentas, kurio 
pagrindu buvo parengtas pirmasis Vengrijos BIR, taip pat buvo pakeistas. Šie du reglamentai – tai:  
− Vyriausybės reglamentas Nr. 18/2004. (II. 13.) Korm. dėl konkurencijos ribojimo nuostatų 

netaikymo tam tikroms susitarimų rūšims draudimo sektoriuje, 
− Vyriausybės reglamentas Nr. 19/2004. (II. 13.) Korm. dėl konkurencijos ribojimo nuostatų 

netaikymo tam tikroms vertikaliųjų susitarimų rūšims motorinių transporto priemonių sektoriuje.  
 
Du naujieji Vengrijos BIR iš esmės kopijuoja atitinkamus EK reglamentus. 
 
Vengrijai įstojus į ES, 2002 m. Įstatymas X „Dėl Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/2000, 
pakeičiančio Asociacijos tarybos sprendimą Nr. 2/96 dėl konkurencijos taisyklių, priimtų pagal 
Europos Sutarties, įsteigiančios asociaciją tarp Vengrijos Respublikos ir Europos Bendrijų bei jų 
valstybių narių, 62 straipsnio 3 dalį, įgyvendinimo“ nebeteko reikšmės ir todėl buvo paskelbtas 
negaliojančiu nuo 2004 m. gegužės 1 d.  
 
2003 m. Įstatymas XXXI, pakeičiantis Vengrijos konkurencijos įstatymą, atsižvelgiant į Vengrijos 
narystę ES, įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d. Vienintelis šio įstatymo nuostatų tikslas buvo nustatyti 
taisykles, kuriomis vadovaujasi Vengrijos konkurencijos institucija ir nacionaliniai teismai, taikydami 



Bendrijos konkurencijos teisės nuostatas, siekdami sėkmingai vykdyti Bendrijos taisyklių jiems 
nustatytus įpareigojimus. 
 

Malta 
2004 m. gegužės 1 d. Maltai įstojus į Europos Sąjungą, buvo padaryti keli Maltos konkurencijos 
įstatymo pakeitimai (Maltos įstatymai, 379 dalis). Iš esmės pakeitimai įgaliojo Sąžiningos 
konkurencijos tarnybą (Office for Fair Competition) vykdyti tyrimus, jeigu kiltų įtarimas dėl EB 
sutarties 81 ir 82 straipsnių pažeidimo, ir suteikė teisę Sąžiningos prekybos komisijai (Commission for 
Fair Trading) įgyvendinant nacionalinius konkurencijos įstatymus taikyti EB konkurencijos taisykles 
dėl antikonkurencinės veiklos, darančios poveikį prekybai tarp valstybių narių. 2004 m. Įstatymas III, 
įsigaliojęs 2004 m. gegužės 1 d., suderino Konkurencijos įstatymą su Reglamento 1/2003 nuostatomis. 
Pagrindiniai pakeitimai buvo tokie:  
 
Aiškinimas  
Konkurencijos įstatymo 2 straipsnyje pateikiamas kai kurių pagrindinių Įstatyme vartojamų žodžių ir 
posakių teisinis išaiškinimas. Siekiant atspindėti Sąžiningos konkurencijos tarnybos ir Sąžiningos 
prekybos komisijai suteiktus įgaliojimus savarankiškai atlikti tyrimus ir taikyti EB sutarties 81 ir 82 
straipsnius, kai kurie šių apibrėžimų buvo atitinkamai pakeisti. Toliau nurodyti kai kurie svarbiausi 
pakeitimai; apibrėžimų pakeistosios dalys pabrauktos ir parašytos pasvirusiu šriftu: 
 
• „atitinkama rinka“ yra prekių rinka Maltoje ar ribotoje teritorijoje arba regione Maltoje ar už jos 

ribų, kuri gali veikti tik tam tikrą laikotarpį ar metų laiką; 
 
• „konkurenciją ribojantys veiksmai“ yra susitarimas tarp įmonių, įmonių grupės sprendimas arba 

suderinti veiksmai, draudžiami pagal šio įstatymo 5 straipsnį arba EB sutarties 81 straipsnį, ir 
(arba) vienos ar daugiau įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, draudžiamas pagal šio 
įstatymo 9 straipsnį arba EB sutarties 82 straipsnį.  

 
Be to, Įstatymo 2 straipsnis buvo papildytas naujais kai kurių sąvokų, kaip antai „EB sutartis“, 
„Europos Komisija“, „valstybės narės“ ir „nacionalinė konkurencijos institucija“ apibrėžimais. 
 
Esminių nuostatų pakeitimas (5 ir 9 straipsniai) 
Įstatymo 5 straipsnis, kurio 1 dalis draudžia 

„visus susitarimus tarp įmonių, įmonių asociacijų sprendimus ir bet kokius suderintus 
veiksmus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja, iškraipo ar gali riboti ir 
iškraipyti konkurenciją Maltoje ar bet kurioje Maltos dalyje...“, 
 

dabar papildytas dviem naujomis 5 ir 6 dalimis, įgyvendinančiomis Reglamento 1/2003 3 straipsnį. 
Šios dalys suformuluotos taip:  

„5) EB sutarties 81 straipsnis taip pat taikomas, jeigu susitarimai tarp įmonių, bet koks 
įmonių asociacijos sprendimas ar bet kokie suderinti veiksmai gali pastebimai paveikti 
prekybą tarp Maltos ir bet kurios vienos ar kelių valstybių narių. 
 
6) Taikant 1, 2 ir 3 dalis, nėra draudžiami įmonių susitarimai, įmonių asociacijų 
sprendimai ar suderinti veiksmai, galintys veikti prekybą tarp valstybių narių, tačiau 



neribojantys konkurencijos taip, kaip tai apibrėžta EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje, 
arba atitinkantys EB sutarties 81 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas sąlygas, arba kuriems gali 
būti taikomas Reglamentas dėl EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo“. 

 
9 straipsnis, anksčiau draudęs piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi Maltoje ar bet kurioje Maltos 
dalyje, dabar papildytas nauja 5 dalimi, nustatančia, kad:  

„EB sutarties 82 straipsnis taip pat taikomas, jeigu įmonės piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi gali paveikti prekybą tarp Maltos ir bet kurios vienos ar kelių 
valstybių narių“. 
 

Procedūrinių nuostatų pakeitimai  
7 straipsnis (numatęs atskirąją išimtį) ir 10 straipsnis, (numatęs nedraudžiamumo patvirtinimą) buvo 
panaikinti; todėl įmonės, norėdamos nustatyti, ar jos atitinka sąlygas dėl išimties taikymo pagal 5 
straipsnio 3 dalį, dabar pačios turi įvertinti savo veiklą.  

 
Įmonė arba įmonių asociacija, prašanti pasinaudoti 5 straipsnio 3 dalyje numatyta išimtimi, prisiima 
pareigą įrodyti, kad yra įvykdytos toje dalyje nustatytos sąlygos (5 straipsnio 4 dalis).  
 
Įgaliojimų dėl tyrimo atlikimo išplėtimas (12 straipsnis) 
12 straipsnio (1) dalies pakeitimai išplėtė Sąžiningos konkurencijos tarnybos direktoriaus įgaliojimus 
inicijuoti tyrimus. Taigi tyrimai gali būti atliekami:  

 savo iniciatyva arba 
 už prekybą atsakingo ministro prašymu, arba 
 pagal pagrįstą raštu pateiktą skundo teikėjo tvirtinimą dėl Įstatymo nuostatų pažeidimo, arba  
 paskirtosios nacionalinės konkurencijos institucijos, bet kurios valstybės narės arba Europos 

Komisijos prašymu. 
 

12A straipsnio 1 dalis apibrėžia direktoriaus įgaliojimus užbaigus tyrimą paskelbti pagrįstas išvadas dėl 
5 ir (arba) 9 straipsnio pažeidimų (jeigu tai vietinio masto pažeidimai). Tačiau nustatęs rimtus 5 
straipsnio 1 dalies ir (arba) 9 straipsnio 1 dalies pažeidimus, pagal 12A straipsnio 2 dalį direktorius 
privalo pateikti Sąžiningos prekybos komisijai savo išvados ataskaitą. 2004 m. Įstatymu III buvo 
papildytai įtraukta 12A straipsnio 3 dalis, kuri numatė tokias direktoriaus pareigas, esant įtarimams dėl 
81 ir (arba) 82 straipsnių pažeidimo. Todėl bet kuriuo atveju sprendimą dėl to, ar buvo padarytas 
pažeidimas, priima Sąžiningos prekybos komisija. 
 
33 straipsnio 2 dalis, numatanti už prekybą atsakingo ministro įgaliojimus priimti taisykles dėl tam tikrų 
Konkurencijos įstatymo reglamentuojamų klausimų, taip pat buvo iš dalies pakeista, siekiant suteikti 
įgaliojimus priimti taisykles, reikalingas Reglamento 1/2003 taikymui. Ypač tokios taisyklės gali būti 
priimtos dėl:  

i) Sąžiningos konkurencijos tarnybos įgaliojimų atlikti bendrus tyrimus, bendradarbiauti ir 
keistis informacija su kitomis nacionalinėmis konkurencijos institucijomis;  
ii) Sąžiningos prekybos komisijos, Europos Komisijos, nacionalinių teismų ir konkurencijos 
institucijų bendradarbiavimo tvarkos; 
iii) įgaliojimų atsisakyti skirti baudas arba jas sumažinti, atliekant kartelių tyrimus. 

 
Teisės gynimo priemonės, esant pažeidimui  



Siekiant suteikti Sąžiningos konkurencijos tarnybos direktoriui įgaliojimus išleisti savo įsakymą dėl 
veiklos sustabdymo ir nutraukimo ir (arba) įsakymą laikytis teisinių reikalavimų, paskelbus sprendimą 
dėl nustatyto Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir (arba) 9 straipsnio 1 dalies pažeidimo, 
2004 m. Įstatymu III buvo visiškai pakeistas 13 straipsnis. Jeigu nustatomi rimti Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir (arba) 9 straipsnio 1 dalies ir EB sutarties 81 ir 82 straipsnių 
pažeidimai, išskirtinę teisę išleisti įsakymą dėl veiklos sustabdymo ir nutraukimo ir (arba) įsakymą 
laikytis teisinių reikalavimų turi tik Sąžiningos prekybos komisija. 

• Įsakymas dėl sustabdymo ir nutraukimo yra apibrėžiamas kaip įsakymas nedelsiant sustabdyti 
sprendimo vykdymą, veiklą ar elgesį ir nutraukti dalyvavimą bet kokiame tokiame susitarime; 

• Įsakymas laikytis teisinių reikalavimų nustato elgesio arba struktūrines teisės gynimo priemones 
(proporcingas įvykdytam pažeidimui), taikomas tam tikrai įmonei ar įmonėms ir skirtas tam, 
kad būtų veiksmingai ir nedelsiant nutrauktas pažeidimas. 

- Struktūrinės priemonės gali būti skiriamos tik tuo atveju, jei nėra lygiai taip pat 
veiksmingos elgesio priemonės arba jei lygiai taip veiksminga elgesio priemonė būtų 
įmonei didesnė našta nei struktūrinė priemonė. 

 
Pakeitimai, rodantys EB sutarties 81 straipsnyje minimą „tiesioginį poveikį“ 
Iki Įstatymo III priėmimo 2004 m., anksčiau galiojusio Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje 
buvo nustatyta, kad, jeigu Sąžiningos prekybos komisija paskelbia, kad koks nors susitarimas, 
sprendimas ar vykdoma veikla pažeidžia 5 straipsnio nuostatas, bet kuris asmuo, po tokio paskelbimo 
atlikęs bet kokius su tokiu susitarimu, sprendimu ar taikymu susijusius veiksmus, bus laikomas kaltu 
dėl to straipsnio pažeidimo. Naujojo 16 straipsnio 1 dalyje teigiama: 
 

„Bet kuris asmuo, pažeidęs šio įstatymo 5 ir (arba) 9 straipsnius, ir (arba) EB sutarties 
81 ir (arba) 82 straipsnius, yra laikomas padariusiu pažeidimą pagal šį įstatymą“. 
 

Taigi sankcijos ir nuobaudos (žr. toliau) gali būti taikomos už pažeidimus, padarytus dar iki Sąžiningos 
konkurencijos tarnybos ar Sąžiningos prekybos komisijos sprendimo dėl nustatyto pažeidimo, netgi 
neatsižvelgiant į tai, kad, priėmus tokį sprendimą, pažeidimas buvo pašalintas.  
 
Keitimasis informacija 
33 straipsnio 2 dalis, numatanti už prekybą atsakingo ministro įgaliojimus priimti taisykles, susijusias 
tam tikrais Konkurencijos įstatymo reglamentuojamais klausimais, buvo iš dalies pakeista ir numato, 
inter alia, „Sąžiningos konkurencijos tarnybos įgaliojimus atlikti bendrus tyrimus, bendradarbiauti ir 
keistis informacija su kitomis nacionalinėmis konkurencijos institucijomis“, taip pat „Sąžiningos 
prekybos komisijos, Europos Komisijos, nacionalinių teismų ir konkurencijos institucijų 
bendradarbiavimo tvarką“. 

 
Sankcijos 
Konkurencijos įstatyme nuo pat jo įsigaliojimo 1995 metais jau buvo numatyta galimybė taikyti 
nuobaudas už šio įstatymo nuostatų pažeidimą. Pagal savo pobūdį tokios nuobaudos yra piniginės 
baudos. Nustačius Įstatymo 5 ir (arba) 9 straipsnių pažeidimus, taikomos baudos, kurių dydis svyruoja 
nuo 1 iki 10 procentų pažeidimą padariusios įmonės apyvartos, tačiau bet kokiu atveju bauda yra ne 
mažesnė kaip 3 000 Maltos lirų. 
 
Sąžiningos prekybos komisijos darbo reglamentas  



Atsižvelgiant į tai, kad Malta įstojo į Europos Sąjungą, 2004 m. Įstatymu III taip pat buvo pataisytas 
Konkurencijos įstatymo priedas, kuriame apibrėžiamos tam tikros Sąžiningos prekybos komisijos 
veiklos procedūrinės taisyklės.  
 
Priedo 8 c) taisyklėje numatoma Europos Komisijos galimybė visais atvejais, susijusiais su EB 
sutarties 81 ir (arba) 82 straipsnių taikymu, teikti pareiškimus Sąžiningos prekybos komisijai bet kokiu 
klausimu, taip pat teikti bet kokius dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjamu klausimu. 
Be to, siekiant įtvirtinti nuostatą, kad, aiškindama Įstatymo nuostatas, Sąžiningos prekybos komisija 
gali remtis Pirmosios instancijos teismo ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimais, taip pat 
atitinkamais Europos Komisijos sprendimais ir pareiškimais, įskaitant aiškinamuosius pranešimus ir 
konkurencijos srityje galiojančius antrinius teisės aktus, taip pat buvo pakeista 13 taisyklės redakcija.  

Nyderlandai  
Europos bendrijos konkurencijos taisyklių taikymas (Konkurencijos įstatymo 10 skyriaus 88 skirsnis) 
Generalinis direktorius yra paskirtas atsakingąja Nyderlandų konkurencijos institucija, kaip apibrėžta 
Reglamente 1/2003, ir įgaliotąja institucija, kaip apibrėžta Reglamente 139/2004. Jis įgyvendina savo 
įgaliojimus, kaip nurodyta pagal EB sutarties 83 straipsnį priimtuose reglamentuose, taikyti EB 
sutarties 81 ir 82 straipsnius, taip pat įgaliojimus, suteiktus pagal EB sutarties 84 straipsnį, nustatyti 
susitarimų dėl konkurencijos priimtinumą ir piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi bendrojoje 
rinkoje.  

 
Sankcijos. Didžiausios baudos padidinimas šaliai, pažeidusiai įsipareigojimą bendradarbiauti 
(Konkurencijos įstatymo 69 straipsnis) 
Generalinis direktorius šaliai, pažeidusiai pareigūnams taikomo Bendrojo administracijos įstatymo 
5:20(1) skirsnį, kaip nurodyta 50(1) skirsnyje, 52(1) skirsnyje ir 89g(1) skirsnyje, gali skirti baudą, 
neviršijančią 450 000 eurų, arba, jeigu bauda skiriama įmonei ar įmonių asociacijai ir jeigu baudos 
suma yra didesnė, baudą, neviršijančią 1 procento įmonės apyvartos ir atitinkamos bendrą įmonių 
asociaciją sudarančių įmonių apyvartos per finansinius metus iki sprendimo priėmimo.  

 
Kiti klausimai  
Pranešimų apie susitarimus sistemos panaikinimas (Konkurencijos įstatymo 17 straipsnis) ir išimčių 
sistemos įteisinimas (Konkurencijos įstatymo 6.3 straipsnis). 

Austrija 
Siekiant iš dalies pakeisti Konkurencijos įstatymą ir priimti naują Kartelių įstatymą, 2004 metais buvo 
parengti įstatymų projektai. Naują vertinimo procedūrą (viešų konsultacijų) numatoma įgyvendinti 
2005 m. žiemą.  
 
Įvykdžius pastarąją reformą, kuri iš esmės yra institucinė reforma, būtina suderinti su Bendrijos teisės 
aktais esmines Austrijos konkurencijos teisės nuostatas. Pagrindinis dėmesys įgyvendinant reformą bus 
skiriamas išimčių sistemai ir griežtai pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius parengtoms nuostatoms 
įtvirtinti. Aiškus galimybės suteikti pagrindinio liudytojo statusą įteisinimas įstatyme turėtų padidinti 
teisės aktų įgyvendinimo veiksmingumą.  

 



Lenkija  
Lenkijos konkurencijos taisyklės nustatytos 2000 m. gruodžio 15 d. Konkurencijos ir vartotojų 
apsaugos įstatyme (Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymas, Lenkijos konkurencijos įstatymas), 
įsigaliojusiame 2001 m. balandžio 1 d. Šis įstatymas atitinka ES teisės aktus, ypač EB sutarties 81 ir 82 
straipsnius. Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymo4 5 straipsnio nuostatos draudžia sudaryti 
konkurenciją ribojančius susitarimus, o 8 straipsnis draudžia piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.  
 
5 straipsnyje nustatytas draudimas netaikomas, jeigu bendra horizontaliojo susitarimo šalių rinkos dalis 
neviršija 5 procentų ir jeigu bendra vertikaliojo susitarimo šalių rinkos dalis neviršija 10 procentų, kai 
pažeidimas nebuvo susijęs su kainos nustatymu, gamybos ribojimu ar kontrole, šalių susitarimu dėl 
rinkos dalių pasiskirstymo ar pasiūlymų dėl viešojo pirkimo procedūros sąlygų nustatymo.  
 
Remdamasi 7 straipsniu, Ministrų Taryba gali priimti nutarimus dėl bendrosios išimties. Šiuo metu yra 
priimti penki tokie nutarimai. Pranešimų dėl atskirosios išimties sistema Lenkijoje niekada nebuvo 
taikoma.  
 
Pagal Lenkijos konkurencijos įstatymo nuostatas antimonopolinės institucijos įgaliojimai buvo suteikti 
Lenkijos konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos (OCCP) pirmininkui. Tarnybos pirmininkas gali 
inicijuoti aiškinamuosius ar antimonopolinius procesinius veiksmus gavęs skundą arba ex officio 
pagrindu. OCCP pirmininkas taip pat turi įgaliojimus nurodyti vykdyti patikrinimus. 
 
Lenkijos konkurencijos institucijos įgaliojimai atlikti tyrimus  
Tarnybos pirmininkas gali paprašyti įmonių ar jų asociacijų pateikti visą reikalingą informaciją. 
Įgaliotasis OCCP arba Prekybos inspekcijos darbuotojas (toliau – inspektorius) gali:  
• patekti į patalpas, pastatus, kambarius ar kitas verslininkui, kurio veikla tikrinama, priklausančias 

patalpas ar transporto priemones ir pareikalauti pateikti dokumentus, susijusius su tikrinimo dalyku, 
taip pat teikti pastabas; 

• reikalauti, kad verslininkas, kurio veikla tikrinama, pateiktų paaiškinimus, susijusius su tikrinimui 
svarbiomis aplinkybėmis; 

• atlikti kratas patalpose, remiantis Konkurencijos ir vartotojų apsaugos teismo orderiu, išduotu 
Tarnybos pirmininko prašymu. Kratą gali atlikti inspektorius arba (Tarnybos primininko pavedimu) 
policija; 

• paimti dokumentus, kurie tiriant bylą gali būti panaudoti kaip įrodymai. 
 
Tarnybos pirmininkas taip pat gali kviesti liudytojus ir juos išklausyti arba organizuoti šalių ir 
liudytojų, kuriuos jis turi teisę pakviesti, klausymus, taip pat prašyti ekspertų pateikti nuomonę.  
 
Jeigu tyrimo metu įmonės pateikta informacija pasirodo neteisinga, klaidinanti arba jeigu įmonė 
atsisako pateikti institucijos prašomą informaciją, bendradarbiauti su institucija vykstant tyrimui, 
Tarnybos primininkas turi teisę tokiai įmonei skirti baudą iki 50 000 000 eurų. 
 
Bylos nagrinėjimo metu Tarnybos pirmininko surinkta informacija gali būti naudojama tik 
konkurencijos institucijos vykdomam tyrimui arba baudžiamosios bylos nagrinėjimui.  
                                                 
4  Jeigu nenurodyta kitaip, visi Lenkijos pateiktoje medžiagoje paminėti straipsniai yra Lenkijos konkurencijos ir vartotojų apsaugos 
įstatymo straipsniai.  



 
Jeigu antimonopolinės bylos tyrimas patvirtina, kad buvo vykdoma konkurenciją ribojanti veikla, 
Tarnybos pirmininkas priima nutarimą, kuriuos draudžiama įgyvendinti susitarimą ar vykdyti veiklą ir 
kuriuo skiriama bauda pažeidimą padariusiems verslininkams (iki 10 procentų įmonės apyvartos per 
praėjusius ūkinius metus). Pagal Lenkijos konkurencijos įstatymą antimonopolinėse bylose pirmininko 
priimti nutarimai gali būti apskųsti Konkurencijos ir vartotojų apsaugos teismui.  
 
2000 m. Įstatyme įtvirtintos susijungimo kontrolės taisyklės yra labai artimos EB susijungimo 
reglamento nuostatoms. Jeigu susijungime dalyvaujančių šalių apyvarta yra didesnė kaip 50 000 000 
eurų, apie numatomą susijungimą jos privalo pranešti prieš įgyvendindamos šį sandorį (12 straipsnis). 
13 straipsnyje išvardyti atvejai, kai netaikoma pareiga pranešti apie susijungimo sandorį. Pagal 
Lenkijos įmonių koncentracijų kontrolės taisykles taikomas žymaus veiksmingos konkurencijos 
apribojimo kriterijus. Be to, Lenkijos konkurencijos taisyklės numato, kad prireikus OCCP 
pirmininkas gali leisti tam tikromis sąlygomis vykdyti susijungimo sandorį. 
 
Trumpas pagrindinių teisės aktų pakeitimų apibūdinimas 
 
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas. Šio 
pakeitimo įstatymo tikslas buvo suderinti Lenkijos konkurencijos taisykles su ES konkurencijos 
politikos nuostatomis, ypač su neseniai priimtais Reglamentu 1/2003 ir Reglamentu 139/2004. Šiais 
pakeitimais Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos pirmininkas buvo paskirtas kaip 
konkurencijos institucija, atsakinga už 81 ir 82 straipsnių taikymą. Į Lenkijos teisės sistemą buvo 
perkeltos kai kurios naujos priemonės, jau anksčiau galiojusios ES teisės sistemoje, pavyzdžiui, 
laikinosios priemonės, įsipareigojimai, programa dėl atleidimo nuo baudų. 
 
Siekiant Lenkijos konkurencijos taisykles visiškai suderinti su Reglamentu 1/2003, buvo 
modernizuotos kai kurios proceso taisyklės, pavyzdžiui, taisyklės dėl skundo atmetimo, proceso 
sustabdymo ir nutraukimo. Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymas buvo papildytas naujomis 
nuostatomis dėl keitimosi informacija, patikrinimo ir kratos.  
 
Dominavimo kriterijus buvo pakeistas didelio veiksmingos konkurencijos apribojimo kriterijumi. Pagal 
17 straipsnį Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos pirmininkas leidžia vykdyti koncentraciją, 
jeigu dėl jos nebus ribojama konkurencija rinkoje, ypač sukuriant arba sustiprinant dominuojančią 
padėtį. Atsižvelgus į ES ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 
rekomendacijas ir pastabas, Lenkijos konkurencijos įstatymo 13.2 straipsnis paskelbtas negaliojančiu. 
Straipsnio nuostatos teigė, kad įmonės neprivalo teikti pranešimo apie numatomą susijungimą, jeigu 
bendra įmonių rinkos dalis neviršija 20 procentų. Taip pat buvo panaikinta Įstatymo 94.4 straipsnio 
nuostata, o tai reiškia, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lenkijoje nebegalima teikti ex post pranešimo 
apie koncentraciją.  
 
Konkurencijos bylų teisminio nagrinėjimo srityje buvo padaryti tokie pakeitimai: 
• įsteigta nauja teismo institucija konkurencijos byloms nagrinėti. Dabar Konkurencijos ir vartotojų 

teisių gynimo teismo sprendimai gali būti skundžiami Apeliaciniam teismui (anksčiau 
Aukščiausiajam Teismui kasacine tvarka buvo galima apskųsti tik Konkurencijos ir vartotojų teisių 
gynimo teismo sprendimą), kadangi atitinkami Civilio proceso kodekso pakeitimai įsigaliojo 2004 
m. rugpjūčio 18 d.;  



• patvirtinus atitinkamus Civilio proceso kodekso pakeitimus, įsigaliojusius 2004 m. gegužės 1 d., 
Lenkijos teisinėje sistemoje įteisinta galimybė nagrinėjant konkurencijos bylas taikyti amicus 
curiae procedūrą.  

 
Paskirtoji konkurencijos institucija  
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. atsakingu už EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymą buvo paskirtas 
Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos pirmininkas. Tokio paskyrimo teisinis pagrindas 
nustatytas Lenkijos konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 1a dalyje.  
 
Atleidimo nuo baudų programa  
Lenkijos konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymas buvo papildytas naujomis nuostatomis dėl 
galimybės sušvelninti baudas įmonėms, pranešusioms apie kartelinius susitarimus (103a ir 103b 
straipsniai). Karteliniame susitarime dalyvaujanti įmonė, pirmoji pateikusi konkurencijos institucijai 
informaciją, kuri būtų pakankamas pagrindas iškelti bylą dėl kartelinio susitarimo, arba įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima priimti sprendimą dėl kartelio veikimo, gali būti visiškai atleista nuo 
baudų, jeigu įvykdo tam tikras sąlygas (bendradarbiauja tyrimo metu, iš karto nutraukia dalyvavimą 
kartelyje; taip pat toks pareiškėjas negali būti kartelinio susitarimo iniciatorius ar kurstytojas, o 
pareiškėjo konkurencijos institucijai pateikta informacija ar įrodymai turi būti nauji). Pagal Lenkijos 
atleidimo nuo baudų programą bauda gali būti sumažinta tiems kartelio dalyviams, kurie OCCP 
pirmininkui pateikė įrodymų apie kartelį, tačiau neįvykdė visiško atleidimo nuo baudų sąlygų. Prašymų 
dėl atleidimo nuo baudų nagrinėjimo tvarka nustatyta 2004 m. gegužės 18 d. Ministrų Tarybos 
nutarime, įsigaliojusiame 2004 m. birželio 22 d. 
 
Patikrinimai  
Remiantis Reglamento 1/2003 22 straipsniu, Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos pirmininkas 
gali įgalioti Nacionalinės konkurencijos institucijos pareigūną dalyvauti atliekant patikrinimą.  
 
Pagal Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymo 61a straipsnį nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lenkijos 
konkurencijos institucija, net ir nepradėjusi tyrimo veiksmų, gali atlikti patikrinimus, įskaitant kratas, 
jeigu įmonė priešinasi Komisijos arba Nacionalinės konkurencijos institucijos pagal Reglamentą 
1/2003 arba Reglamentą 139/2004 atliekamiems patikrinimams. Taryba, taikydama Reglamento 1/2003 
22 straipsnį arba Reglamento 139/2004 12 straipsnį, taip pat gali atlikti patikrinimus, neinicijuodama 
atskiros procedūros.  
 
Naujai priimtame Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymo 58.1a straipsnyje teigiama, kad esant 
pagrįstam įtarimui, kad yra vykdomas sunkus pažeidimas, teismas gali skirti sankciją atlikti patikrinimą 
anksčiau, negu Lenkijos konkurencijos institucija formaliai iškėlė bylą.  
 
Pakartotinio patikrinimo ir kratų atlikimo taisyklių raison d’etre buvo suteikti Lenkijos konkurencijos 
institucijai veiksmingesnes aplinkybių tyrimo priemones. Būtent dėl to buvo pailgintas dokumentų, 
kurie gali būti paimti per kratas, ir patalpų, kuriose gali būti atliekamas patikrinimas, sąrašas.  
 
Amicus curiae 
2004 m. Lenkijos konkurencijos įstatymo pakeitimas įtvirtino Lenkijos teisinėje sistemoje amicus 
curiae procedūrą. Civilio proceso kodekso 479.6a straipsnis numato galimybę kompetentingoms 
institucijoms teikti raštiškas ir žodines pastabas dėl EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymo.  
 



Keitimasis informacija  
Siekiant suderinti Lenkijos įstatymo nuostatas dėl keitimosi informacija su atitinkamomis Reglamento 
1/2003 nuostatomis, buvo iš dalies pakeistas 65 straipsnis. Jis buvo papildytas 3 dalimi, pagal kurią 
Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos pirmininko surinktą informaciją galima naudoti (pagal 
Reglamentą 1/2003) atliekant tyrimo veiksmus. Informacija, kurią OCCP gauna pagal Reglamento 
1/2003 12 straipsnį, tyrimo metu gali būti naudojama tik tokiomis sąlygomis, kokiomis ji buvo 
perduota, įskaitant įsipareigojimą netaikyti sankcijų.  
 
Teisė susipažinti su bylos medžiaga  
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. turi būti tinkamai pagrįstas teisės susipažinti su bylos medžiaga apribojimas; 
teisė gali būti apribota ne tik dėl rizikos atskleisti verslo ir kitų įstatymų saugomas paslaptis, bet ir 
siekiant apsaugoti visuomenės interesą, kaip numatyta Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymo 62 
straipsnio pakeitime. Toks apribojimas taikomas visoms, ne tik proceso, šalims.  
 
Naujos procedūrinės taisyklės  
Konkurencijos bylos tyrimas privalo būti užbaigtas per 5 mėnesius nuo jo pradžios (anksčiau buvo 
taikomas 4 mėnesių terminas). Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnybos pirmininkas 
nutraukia tyrimą arba atmeta skundą, jeigu bylą tiria Europos Komisija. Jeigu bylą tiria kitos valstybės 
narės konkurencijos institucija, Tarnybos primininkas gali sustabdyti procesą arba atmesti skundą.  
 
Sankcijos  
Minėtuoju pakeitimu taip pat buvo panaikinta nuostata, kad už konkurencijos taisyklių pažeidimą 
Lenkijoje įmonei skiriama bauda negali būti didesnė kaip 5 000 000 eurų. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. 
baudų už esminių konkurencijos taisyklių nuostatų pažeidimą dydis nustatomas tik pagal įmonės 
apyvartą per praėjusius ūkinius metus (baudos dydis negali viršyti 10 procentų apyvartos). Tai reiškia, 
kad verslininkui skirta bauda dažnai gali gerokai viršyti anksčiau galiojusio Lenkijos konkurencijos 
įstatymo nustatytą 5 000 000 eurų ribą.  
 

Portugalija 
2004 m. nebuvo priimta jokių Portugalijos konkurencijos taisyklių pakeitimų ar naujovių.  
 

Slovėnija 
Įsigaliojus naujai EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymo Europos Sąjungoje sistemai, reikėjo pakeisti 
šiek tiek nacionalinius Slovėnijos teisės aktus, ypač reglamentuojančius procedūrinius klausimus. 
Atsižvelgus į Reglamentą 1/2003, 2004 metais buvo patvirtinti Konkurencijos ribojimo prevencijos 
įstatymo5 pakeitimai. Pranešimų apie susitarimus sistema buvo panaikinta ir pradėta taikyti išimčių 
sistema. Pagal naujausius pakeitimus Konkurencijos apsaugos tarnyba buvo paskirta kompetentingąja 
institucija, atsakinga už EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymą. Be to, buvo įtraukti tokie naujų rūšių 
sprendimai, kaip sprendimai dėl įsipareigojimų.  

 

Slovakija 

                                                 
5  Konkurencijos ribojimo prevencijos įstatymas (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 56/1999 ir 37/2004). 



Slovakijos Respublikos kovos su monopolijomis tarnyba parengė Įstatymo Nr. 136/2001 Coll. dėl 
konkurencijos apsaugos pakeitimus – Įstatymą Nr. 204/2004, kuris įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d. ir 
nustatė tokius pakeitimus: 

 
Atleidimo nuo baudų programa  
Įstatymo pakeitimai sudarė naujas galimybes taikyti Atleidimo nuo baudų programos nuostatas – 
atleisti nuo baudų arba skirtą baudą sumažinti 50 procentų. Nustatytos tokių nuostatų taikymo sąlygos. 
Kad būtų galima sumažinti 50 procentų baudą, skirtą įmonei, dalyvaujančiai horizontaliajame 
konkurenciją ribojančiame susitarime, turi būti įvykdytos dvi sąlygos:  

a) įmonė savo iniciatyva turi pateikti pakankamai įrodymų, kurie kartu su Tarnybos jau turima 
informacija ir dokumentais leistų Tarnybai įrodyti draudimo pažeidimą pagal 4 straipsnį ar kitus 
specialiuosius teisės aktus; 
b) įmonė turi nutraukti dalyvavimą konkurenciją ribojančiame susitarime ne vėliau, nei ji pateikė a 
punkte nurodytus įrodymus. 
 

Tarnyba tikisi, kad dėl šių pakeitimų bus lengviau įgyvendinti Atleidimo nuo baudų programą.  
 
Patikrinimai  
Remiantis Reglamentu 1/2003, įstatymo pakeitimai sudarė galimybę atlikti patikrinimus įmonių 
patalpose; tokius patikrinimus, gavę teismo leidimą, gali atlikti ir Tarnybos ir Komisijos pareigūnai. 
Tarnybai suteikti nauji įgaliojimai teismui pateikti sankcijos atlikti patikrinimą projektą. Taip pat 
išplėstos Tarnybos darbuotojų teisės atliekant patikrinimą:  

a) antspauduoti informaciją arba dokumentus arba užplombuoti patalpas ir pastatus, kuriuose 
atliekamas patikrinimas, tokiam laikui ir tokiu mastu, koks būtinas patikrinimui atlikti;  
b) paimti informaciją ar dokumentus tokiam laikui, kokio reikia, kad būtų galima padaryti jų 
kopijas ir susipažinti su informacija, jeigu dėl techninių priežasčių Tarnybos darbuotojai to negali 
padaryti patikrinimo metu. Dokumentų ar informacijos poėmis registruojamas surašant protokolą.  

 
Jeigu Tarnybos darbuotojams buvo nebuvo leista patekti į patalpas, pastatus ar transporto priemones, 
jie turi teisę tai padaryti taikydami prievartos priemones. Jeigu patikrinimo metu buvo atsisakyta 
pateikti Tarnybos darbuotojams informaciją ar dokumentus, darbuotojai turi teisę apžiūrėti pastatus, 
patalpas ir transporto priemones ir, taikydami prievartos priemones, nugalėję pasipriešinimą arba 
pašalinę sudarytas kliūtis, prieiti prie informacijos ir dokumentų. Tarnybos darbuotojai turi teisę 
pasikviesti kitus asmenis, jeigu jų pagalbos reikia tokioms kliūtims pašalinti. Tokie Tarnybos 
darbuotojų veiksmai įforminami surašant nustatytos formos protokolą.  
 
Amicus curiae 
Civilinio teismo taisyklės buvo pakeistos Įstatymu Nr. 204/2004 Coll., pagal kurį Komisija ir Tarnyba 
gali teikti raštiškus pareiškimus dėl teisinių faktų, tiesiogiai susijusių su proceso dalyku, tais atvejais, 
kai teismas įgyvendina specialiojo reglamento nuostatas. Teismas gali patenkinti Komisijos ar 
Tarnybos prašymą padaryti žodinį pareiškimą.  
 
Kad būtų galima parengti tokį pareiškimą, Teismas privalo leisti Komisijai ir Tarnybai susipažinti su 
bylos medžiaga, daryti jos išrašus ar kopijas. Komisijos ir Tarnybos prašymu, Teismas taip pat privalo 
pateikti visų dokumentų, kurie gali būti reikalingi tokiam pareiškimui parengti, kopijas.  



 
Keitimasis informacija  
Kadangi pareiga informuoti Komisiją ir Europos Teisingumo Teismą kyla tiesiogiai iš Sutarties ir 
Reglamento 1/2003 nuostatų, nebuvo įtraukta jokių naujų nuostatų dėl keitimosi informacija.  
 
Paskirtoji konkurencijos institucija  
Konkurencijos apsaugos įstatymo pakeitimai įtvirtino kelis svarbius pakeitimus šioje srityje. 
 
Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies b punktas suteikia Tarnybai bendro pobūdžio teisę priimti nutarimą, kad 
įmonės veikla ar elgesys yra draudžiami pagal Konkurencijos apsaugos įstatymą (nacionalinis teisės 
aktas) arba pagal specialiuosius teisės aktus (EB sutarties 81 ir 82 straipsniai); tokiu atveju Tarnyba 
nusprendžia įpareigoti įmonę nutraukti tokią veiklą ir ištaisyti dėl neteisėtos veiklos susidariusią padėtį. 
Tai reiškia, kad Tarnyba yra kompetentinga inicijuoti procesą, jeigu yra pažeisti Europos konkurencijos 
teisės aktai.  
 
Įstatymo pakeitimai taip pat numatė, kad Konkurencijos apsaugos įstatymo procedūrinės nuostatos ir 
nuostatos, pagal kurias Tarnybai suteikiamas įgaliojimas skirti baudas (Įstatymo 22–40 straipsniai), 
taikomos Tarnybos įgyvendinamai įmonių veiklos ir veiksmų vertinimo pagal specialiuosius teisės 
aktus (Reglamentą 1/2003) procedūrai. 
 
Sankcijos  
Minėtosios Įstatymo pataisos nustatė kelis svarbius baudų skyrimo ir baudų dydžio nustatymo sąlygų 
pakeitimus. Pirmiausia, labai išplėsta Tarnybos teisė skirti įmonei baudą už Tarnybos sprendimo 
nevykdymą. Tarnyba gali skirti nuobaudą įmonei, kuri nevykdo nustatytų sąlygų, pažeidžia Tarnybos 
sprendimu nustatytus įpareigojimus ar įsipareigojimus arba pažeidžia draudimą įgyvendinti teises ar 
vykdyti pareigas, susijusias su koncentracija, išskyrus atvejus, kai Tarnyba yra suteikusi jai išimtį. Šių 
baudų dydis gali būti iki 10 procentų įmonės apyvartos.  
 
Nauja tai, kad yra numatyta galimybė skirti iki 2 000 000 Slovakijos kronų (maždaug 50 000 eurų) 
baudą valstybės valdžios institucijoms, vykdančioms valstybės valdymo funkcijas, savivaldybių 
valdžios institucijoms, vykdančioms savivaldos arba joms pavestas valstybės valdymo funkcijas, taip 
pat specialiosios paskirties institucijoms, vykdančioms pavestas valstybės valdymo funkcijas, už 
akivaizdžios paramos teikimą atskiroms įmonėms, suteikiant joms konkurencinį pranašumą ar kitais 
būdais ribojant konkurenciją. Iki šio pakeitimo įsigaliojimo buvo galima tik įspėti tokią instituciją ar 
prašyti ištaisyti padėtį ir informuoti aukštesnio lygio valdžios instituciją.  

Tarnyba taip pat gali skirti baudą, kurios dydis – iki 5 000 000 Slovakijos kronų (maždaug 125 000 
eurų), įmonei ar juridiniams asmenims už Tarnybos prašomos informacijos ar dokumentų nepateikimą 
per nustatytą laiką, taip pat jeigu pateikiama neteisinga ar klaidinanti informacija arba dokumentai ar 
neleidžiama su ja susipažinti veiklos arba kitose patalpose. Atleidimo nuo baudų politikos pakeitimai 
taip pat turėtų būti laikomi sankcijų taikymo politikos pakeitimu.  

Kiti klausimai  
Pagal Reglamento 1/2003 nuostatas Tarnyba gali užbaigti bylų dėl piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi ar konkurenciją ribojančių susitarimų nagrinėjimą priimdama sprendimą, įpareigojantį įmonę 
įvykdyti Tarnybai pateiktus įsipareigojimus, kuriais būtų panaikinti galimi konkurencijos apribojimai. 
Tarnyba gali nuspręsti, kad toks sprendimas gali galioti tik tam tikrą laiką.  



Tarnyba savo iniciatyva gali pakeisti arba atšaukti tokį sprendimą, jeigu:  
a) nuo sprendimo priėmimo labai pasikeitė sąlygos, kurioms remiantis toks sprendimas buvo priimtas;  
b) įmonė nevykdo Tarnybos sprendime nustatytų įpareigojimų; arba 
c) įmonės suteikta informacija, kuri turėjo lemiamą reikšmę priimant sprendimą, buvo neišsami ar 
neteisinga.  

 

Suomija  
Vyriausybės parengtas Suomijos konkurencijos apribojimo įstatymo (Konkurencijos įstatymo) 
pakeitimo projektas buvo pateiktas parlamentui 2004 m. vasario 19 d. Konkurencijos įstatymo 
pakeitimai įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d. Konkurencijos įstatymo pakeitimus labiausiai lėmė EB 
konkurencijos taisyklių įgyvendinimo sistemos reforma. Daugiausia teisės aktų buvo derinama 
konkurencijos suvaržymo sudarant tiekimo ir pristatymo susitarimus srityje. Derinant teisės aktus, taip 
pat buvo išplėsta draudimo principo taikymo Suomijos konkurencijos teisėje sritis.  
 
Dabar Konkurencijos įstatymo taisyklės visiškai atitinka EB sutarties 81 ir 82 straipsnius. Kaip ir EB 
sutarties 81 straipsnio 1 dalis, naujasis 4 straipsnis draudžia riboti konkurenciją sudarant susitarimus. 
Kaip ir 82 straipsnis, 6 straipsnio nuostatos draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. 4 
straipsnis taikomas ir horizontaliesiems konkurentų susitarimams, ir vertikaliesiems tiekimo ir 
platinimo susitarimams. Be to, 4 straipsnis pakeitė ankstesnį straipsnį, kuriuo buvo draudžiamas 
perpardavimo kainų palaikymas (resale price maintenance – RPM), taip pat anksčiau tiekimo ir 
platinimo susitarimams taikytą 9 straipsnį. Nepaisant RPM uždraudimo, konkurencijos apribojimai 
sudarant tiekimo ir platinimo susitarimus nedraudžiami, jeigu dėl jų neatsiranda žalingų padarinių 
konkurencijai. Dabar visiems konkurencijos apribojimams, susijusiems su platinimo būdais, taikomas 4 
straipsnyje nustatytas draudimo principas, o Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis apibrėžia teisėtas 
išimtis, atitinkančias EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies nuostatas. Kitas pagal reformą įgyvendinamas 
pakeitimas buvo tai, kad buvo panaikinta nacionalinė išimčių ir nedraudžiamumo patvirtinimo sistema, 
ir buvo pakeista įstatyme nustatytos išimties taisyklės tiesioginio taikymo tvarka. Kadangi 
Konkurencijos įstatymas taikomas lygiagrečiai su ES konkurencijos taisyklėmis, Komisijos de minimis 
pranešimas, Komisijos bendrosios išimties reglamentai ir susiję pranešimai yra pateikiami kaip 
aiškinimo gairės.  
 
Įgyvendinant reformą, taip pat buvo peržiūrėtos baudų už pažeidimus dydžio nustatymo sąlygos ir 
įtraukta baudų netaikymo kartelinių susitarimų bylų atvejais sistema. Pagal 9 straipsnį pirmoji 
bendrovė, atskleidusi kartelinį susitarimą, yra atleidžiama nuo baudų, jeigu ji: 1) suteikia Suomijos 
konkurencijos institucijai informaciją apie konkurenciją ribojančią veiklą, kuria pasinaudojusi 
institucija gali imtis nustatytų priemonių, 2) pateikia tokią informaciją anksčiau, nei Suomijos 
konkurencijos institucija ją gavo iš kurio nors kito šaltinio, 3) pateikia Suomijos konkurencijos 
institucijai visus susijusius savo turimus dokumentus ir informaciją, 4) bendradarbiauja su Suomijos 
konkurencijos institucija visą konkurencijos apribojimo tyrimo laikotarpį, 5) pateikusi informaciją, iš 
karto nutraukė arba nutraukia dalyvavimą antikonkurencinėje veikloje. Jeigu šios sąlygos įvykdomos, 
Suomijos konkurencijos institucijai neteikia Rinkos teismui pasiūlymo dėl baudos už konkurencijos 
suvaržymą skyrimo tokiai bendrovei. Taigi nuo baudų yra atleidžiamas pirmasis, atskleidęs tokį 
kartelinį susitarimą. Atleistas nuo baudų gali būti tik vienas kartelinio susitarimo narys. Pagal naująjį 8 
straipsnį kitiems nariams skiriamos baudos gali būti sumažintos, jeigu jie kartelio tyrimo metu 



Suomijos konkurencijos institucijai suteikia reikšmingos pagalbos. Pagal 8 straipsnį nuostatos dėl 
baudų netaikymo arba sumažinimo gali būti taikomos visų rūšių konkurencijos suvaržymo atvejais. 
Didžiausias baudos dydis negali viršyti 10 procentų bendros įmonės ar įmonių asociacijos apyvartos 
per praėjusius metus. 
 
Paskirtosios nacionalinės konkurencijos institucijos yra Suomijos konkurencijos institucija ir Rinkos 
teismas. Reformos metu buvo peržiūrėti konkurencijos institucijų įgaliojimai. Dabar sprendimą dėl 
neteisėtos veiklos nutraukimo gali priimti ne Rinkos teismas, kaip buvo anksčiau, o Suomijos 
konkurencijos institucija. Suomijos konkurencijos institucijos sprendimai gali būti apskųsti Rinkos 
teismui, o Teismas turi teisę skirti baudas už konkurenciją ribojančią veiklą. Rinkos teismo sprendimai 
gali būti skundžiami Aukščiausiajam administraciniam teismui. Rinkos teismas taip pat gali suteikti 
įgaliojimą, reikalingą Komisijos sprendimui atlikti ne veiklos patalpų patikrinimą įgyvendinti. 
Suomijos konkurencijos institucijai suteikti Komisijai talkinti reikalingi įgaliojimai.  

Švedija  
Švedijos konkurencijos teisės aktai buvo gautinai suderinti su Reglamentu 1/2003 2004 m. liepos 1 d. 
Toliau apibūdinami pagrindiniai Švedijos konkurencijos įstatymo pakeitimai, susiję su Reglamentu 
1/2003. 
 
Kad teismai galėtų vykdyti įpareigojimą teikti informaciją, buvo priimtas atskiras nutarimas, kuriame 
teigiama: „Kai bendrasis ar Rinkos teismas priima sprendimą ar paskelbia galutinę nutartį dėl EB 
sutarties 81 ar 82 straipsnių taikymo, nutarties ar sprendimo kopija tą pačią dieną siunčiama 
Konkurencijos institucijai“. 
 
Buvo padaryti tam tikri Švedijos konkurencijos įstatymo pakeitimai, kurių reikėjo, kad nacionalinių 
taisyklių taikymo tvarka būtų suderinta su naująja EB sutarties taikymo sistema. Įmonės jau nebegali 
kreiptis į Švedijos konkurencijos instituciją dėl jų sudaromų susitarimų ar veiklos nedraudžiamumo 
patvirtinimo ar išimties joms suteikimo. Tvarka, pagal kurią Konkurencijos institucija suteikdavo 
atskirąją išimtį, buvo pakeista „teisėta išimtimi“ – konkurenciją ribojančio įmonių bendradarbiavimo 
nedraudimu, jeigu tik tenkinamos tam tikros sąlygos. Iki 2004 m. liepos 1 d. taikyta nedraudžiamumo 
patvirtinimo sistema taikoma ir toliau. Pagal nacionalinius teisės aktus iki 2004 m. Konkurencijos 
institucijos priimtas sprendimas suteikti atskirąją išimtį galioja iki sprendime nurodytos datos. 
Nacionalinė bendrosios išimties sistema galios, iki bus nuspręsta kitaip.  
 
Konkurencijos institucijos  
Vyriausybė priima sprendimą, kurie teismai ir kitos institucijos paskiriamos atsakingomis 
konkurencijos institucijomis pagal Reglamentą 1/2003, jeigu tai nėra apibrėžta Įstatyme 
(Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis).  
 
Pareiga teikti informaciją ir tyrimai pagal Konkurencijos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį 
Įmonių pareiga, apibrėžta Švedijos konkurencijos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje, buvo pritaikyta ir 
situacijoms, kai Švedijos konkurencijos institucija nagrinėja bylą kitos Europos Sąjungos valstybės 
narės konkurencijos institucijos prašymu (Konkurencijos įstatymo 45 straipsnio 2 dalis).  
 
Prašymai leisti atlikti patikrinimą  



Švedijos konkurencijos institucijos prašymu, Stokholmo miesto teismas gali nuspręsti leisti institucijai 
atlikti patikrinimus įmonės patalpose, siekiant nustatyti, ar įmonė yra pažeidusi kuriuos nors Įstatymo 
6–19 straipsniuose ar EB sutarties 81 ar 82 straipsniuose (Konkurencijos įstatymo 47 straipsnio 1 dalis) 
nustatytus draudimus. Pirmosios pastraipos nuostatos taip pat taikomos prašymams, kuriuos Švedijos 
konkurencijos institucija teikia kitos Europos Sąjungos valstybės narės konkurencijos institucijos 
prašymu (Konkurencijos įstatymo 47 straipsnio 2 dalis). 
 
Išankstinis leidimas  
Švedijos konkurencijos institucijos prašymu, klausimus dėl išankstinio leidimo pagal Reglamento 
1/2003 21 straipsnio 3 dalį nagrinėja Stokholmo miesto teismas (Konkurencijos įstatymo 53a 
straipsnis).  
 
Reglamento1/2003 15 straipsnio taikymas  
Teismas gali atsižvelgti į Europos Komisijos ar Švedijos konkurencijos institucijos pateiktas pastabas 
dėl Reglamento 1/2003 15 straipsnio taikymo ir be kurios nors šalies prašymo. Šalims nėra suteikta 
galimybė juos komentuoti (Konkurencijos įstatymo 70 straipsnis).  

Jungtinė Karalystė  
2004 m. buvo padaryti kai kurie svarbūs 1998 m. Konkurencijos įstatymo pakeitimai, siekiant suteikti 
Sąžiningos prekybos tarnybai (Office of Fair Trading – OFT) ir kitoms JK NKI6 (toliau terminas 
„OFT“ suprantamas kaip apimantis visas JK NKI pagal atitinkamus jų sektorius) įgaliojimus, kad būtų 
galima tinkamai veikti priėmus teisės aktų pataisas, taip pat suderinti su dabartiniu ES režimu 
atitinkamus nacionalinės konkurencijos teisės aspektus.  
 
Pakeitimais buvo panaikintos 1998 m. Konkurencijos įstatymo nuostatos dėl pranešimų, o įmonėms 
leista kreiptis dėl sprendimo, ar buvo pažeisti I dalies (sudarytos pagal 81 straipsnį) arba II dalies 
(sudarytos pagal 82 straipsnį) draudimai.  
 
1998 m. Konkurencijos įstatymo dalys, susijusios su OFT įgaliojimais atlikti tyrimus, buvo pakeistos, 
kad tokie įgaliojimai būtų taikomi ir vykdant tyrimus dėl 81 ir 82 straipsnių taikymo. 1998 m. 
Konkurencijos įstatymas papildytas naujomis nuostatomis, leidžiančiomis OFT kreiptis Europos 
Komisijos vardu dėl orderių vykdant patikrinimus pagal 21 straipsnio 3 dalį, taip pat įgaliojančiomis 
OFT Europos Komisijos vardu atlikti tyrimus pagal 22 straipsnio 2 dalį ir kitų NKI vardu atlikti 
tyrimus pagal 22 straipsnio 1 dalį. JK NKI taip pat gali taikyti įpareigojimus ir skirti pinigines baudas 
už 81 ir 82 straipsnių pažeidimus. Sprendimai dėl 81 ir 82 straipsnių pažeidimo, taip pat, kaip ir 
sprendimai dėl I ar II dalies nuostatų, gali būti apskųsti Konkurencijos apeliaciniam teismui.  
 
1998 m. Konkurencijos įstatymas buvo pakeistas, ir OFT buvo suteikta galimybė priimti privalomus 
įpareigojimus tiek bylose dėl I ir II dalių, tiek bylose dėl 81 ir 82 straipsnių pažeidimo.  
 
Taip pat buvo pakeisti didžiausi baudų, kurios gali būti skiriamos už I ir II dalyse arba 81 ir 82 
straipsniuose nustatytų draudimų pažeidimus, dydžiai. Anksčiau didžiausia galima bauda buvo 10 
procentų įmonės apyvartos Jungtinėje Karalystėje per ne daugiau kaip trejus praėjusius ūkinius metus 

                                                 
6  T. y. Ryšių tarnyba, Dujų ir elektros rinkos priežiūros institucija, Šiaurės Airijos energetikos reguliavimo institucija, Vandens tiekimo 
tarnybų generalinis direktorius, Geležinkelio reguliavimo tarnyba ir Civilinės aviacijos vadovybė. Visos šios priežiūros institucijos savo 
reglamentuojamuose sektoriuose kartu su OFT turi teisę taikyti 1998 m. Konkurencijos įstatymą ir 81 bei 82 straipsnius. 



iki pažeidimo (atsižvelgiant į pažeidimo trukmę). Dabar didžiausia galima bauda yra 10 procentų 
pasaulinės įmonės apyvartos per ūkinius metus iki sprendimo dėl I ir II dalių arba 81 ir 82 straipsnių 
pažeidimo.  
 
Jungtinės Karalystės atleidimo nuo baudų programos nuostatos buvo išplėstos, ir OFT buvo suteikti 
įgaliojimai tam tikrais atvejais atleisti nuo baudų bylose dėl 81 straipsnio, taip pat I dalies pažeidimo. 
 
2004 m. gruodžio mėnesį OFT paskelbė 12 rekomendacijų ir 2 įstatymų aiškinimo rinkinius, kuriuose, 
be kitų dalykų, aiškinama, kaip, OFT požiūriu, I ir II dalyse bei 81 ir 82 straipsniuose nustatyti 
draudimai turėtų būti taikomi šiuolaikinėje teisinėje aplinkoje.  
 
1.2.  EB konkurencijos taisyklių įgyvendinimas, užtikrinamas nacionalinių konkurencijos institucijų 

Šiame skyriuje minimi 2004 m. priimti sprendimai, kuriuos nurodė nacionalinės konkurencijos 
institucijos, įgyvendinančios EB sutarties 81 ir 82 straipsnius. 2004 m. Europos Komisija informuota 
apie 33 sprendimus, numatytus priimti pagal Reglamento 1/2003 11 straipsnio 4 dalį. 2004 m. buvo 
priimti ne visi sprendimai, todėl toliau tekste jie nėra minimi.  

Danija  
2004 m. spalio 29 d. Danijos konkurencijos taryba priėmė sprendimą dėl tariamo Post Danmark A/S 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi neadresuotų siuntinių ir vietinių savaitraščių platinimo 
rinkoje. Konkurencijos taryba nusprendė, kad Post Danmark A/S, taikydamas diskriminacines kainas, 
pažeidė EB sutarties 82 straipsnį ir Danijos konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį.  
 
2004 m. lapkričio 24 d. Danijos konkurencijos taryba priėmė sprendimą, kuriame padarė išvadą, kad 
Post Danmark A/S, taikydamas grobuonišką kainodaros strategiją neadresuotų siuntinių ir vietinių 
savaitraščių platinimo rinkoje, nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi.  
 

Vokietija  
Per ataskaitinį laikotarpį Federalinis kartelių biuras taikė EB konkurencijos taisykles tokiose bylose:  
 
1) Mažosios ir vidutinės surenkamųjų betoninių blokų gamybos įmonės pranešė apie kartelį, veikiantį 

Vokietijos šiaurės vakarinėje dalyje. Išnagrinėjęs susitarimą, Federalinis kartelių biuras padarė 
išvadą, kad kartelio poveikis taip pat buvo jaučiamas kaimyniniuose Nyderlanduose ir kad 
susitarimo sąlygos numatė sunkius apribojimus, nepatenkančius į EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies 
taikymo sritį. Todėl kartelis, apie kurį buvo pranešta, buvo uždraustas. Šis sprendimas buvo 
apskųstas.  

2) Gavęs pranešimą apie racionalizacijos kartelio, kuriam buvo taikoma išimtis iki 2005 m. rugsėjo 
mėn., veiklos pratęsimą, Federalinis kartelių biuras informavo kartelyje dalyvaujančius betoninio 
grindinio akmens gamintojus apie susitarime numatytų kainos ir kvotų nustatymo taisyklių 
suderinamumą su EB sutarties 81 straipsnio nuostatomis. Pranešimo teikėjas atsiėmė pranešimą.  

3) Henkel KgaA ir JAV Lord Corporation pasiūlymo sudaryti vienodų kapitalo dalių bendrą įmonę 
rišamųjų medžiagų ir grunto srityje buvo atsisakyta tada, kai Federalinis kartelių biuras išdėstė savo 



susirūpinimą dėl monopolinės padėties sukūrimo. Siūlomas susitarimas būtų uždraustas kaip 
pažeidžiantis GWB 1 straipsnį ir EB sutarties 81 straipsnį.  

4) Federalinis kartelių biuras išnagrinėjo Kokybės užtikrinimo tarnybos Acrylwanne e.V nustatytas 
kokybės ir bandymų sąlygas, taikomas korinio akrilo padėklams ir vonioms. Inter alia, šios sąlygos 
buvo įvertintos jų suderinamumo su EB sutarties 81 straipsniu požiūriu. Buvo pareikšti 
prieštaravimai dėl nuostatos, pagal kurią Kokybės užtikrinimo tarnybos nariais galėjo tapti tik 
korinio akrilo gamintojai. Kadangi tai, kad plastikinės vonios nebuvo ženklinamos atitinkamu 
kokybės ženklu, jų sėkmei rinkoje didelės įtakos neturėjo, galiausiai buvo nuspręsta nedrausti toliau 
taikyti kokybės nuostatas.  

5) Byloje dėl pranešimo apie POZ metodo (mokėjimas pardavimo terminaluose atsiskaitant kortele 
„ec card“) panaikinimą nuo 2005 m. liepos 1 d. Federalinis kartelių biuras panaudojo savo įtaką, 
kad metodo taikymas būtų pratęstas iki 2006 m. gruodžio 31 d. Šis pranešimas, inter alia, buvo 
vertinamas pagal EB sutarties 81 straipsnio nuostatas. 

6) Federalinis kartelių biuras nutraukė paplūdimio gulimųjų kėdžių pardavimo bendrovės veiksmų 
atitikties EB sutarties 81 straipsniui nagrinėjimą. Buvo pakeistos pardavimo bendrovės ir jos tiekėjų 
susitarimuose numatytos diskriminacinės sąlygos.  

7) Įgyvendinant susijungimo kontrolę, bendradarbiavimo susitarimas dėl namų apyvokos reikmenų 
pirkimo vertintas dėl jo atitikties EB sutarties 81 straipsnyje numatytoms išimties sąlygoms. 
Federalinio kartelių biuro nuomone, susitarimas atitiko EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies sąlygas.  

8) Federalinis kartelių biuras suderinamumo su EB sutarties 81 straipsniu požiūriu įvertino autobusų 
bendrovių bendradarbiavimo susitarimą dėl atsakingų institucijų įpareigojimų pagal Keleivių 
pervežimo įstatymą vykdymo ir dalyvavimo konkursuose vietinio viešojo transporto srityje. 
Federalinio kartelio biuro nuomone, susitarimas atitiko EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies sąlygas.  

9) Bendradarbiavimo susitarimas didmeninės prekybos pieno ir kitais maisto produktais srityje, 
vadinamoje „out-of-house“ rinkoje, buvo įvertintas dėl jo priimtinumo susijungimo kontrolės 
požiūriu. Išnagrinėjęs bendradarbiavimo sąlygas, Federalinis kartelių biuras nusprendė, kad jos 
atitinka EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies sąlygas. 

10) Fleurop asociacijos sudarytas racionalizacijos kartelis buvo įvertintas dėl jo atitikties Europos 
teisės nuostatoms (EB sutarties 81 straipsniui). Tiek, kiek Fleurop AG ir toliau atitinka išimties 
sąlygas pagal nacionalinius konkurencijos įstatymus, Federalinis kartelių biuras grindžia savo 
vertinimą prielaida, kad įmonės atžvilgiu nėra reikalo imtis teisės aktų vykdymo užtikrinimo 
veiksmų pagal Europos konkurencijos teisę.  

11) Gavęs kelių pašto paslaugų teikėjų skundą, Federalinis kartelių biuras pradėjo bylą prieš Deutsche 
Post AG dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pagal GWB 20 straipsnį ir EB sutarties 82 
straipsnį, kilus įtarimui, kad bendrovė, sudarydama dalinę galimybę pasinaudoti paslaugomis pagal 
Pašto įstatymo 28 straipsnį, sudaro neteisėtas kliūtis ir taiko objektyviai nepagrįstas nevienodas 
sąlygas. Federalinis kartelių biuras inicijavo šį Deutsche Post AG veiklos tyrimą pagal EB sutarties 
82 straipsnį, remdamasis bendrovės atsisakymu priimti į savo tinklą laiškus, kurių svoris nesiekia 
išimtine licencija nustatytos ribos. Pagal darbo pasiskirstymo tarp EKT narių tvarką Europos 
Komisija nedalyvavo šios bylos nagrinėjime.  

12) Gavęs kelių laikraščių leidėjų skundą, Federalinis kartelių biuras pradėjo išankstinį tyrimą dėl 
Deutsche Post AG taikomos jo produktų „Einkauf Aktuell“ kainodaros. Tyrimas buvo nutrauktas 



nustačius, kad nėra pakankamo pagrindo įtarti bendrovę piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, 
taikant grobuonišką kainodaros strategiją, pagal EB sutarties 82 straipsnį.  

13) Finansiniam investuotojui perėmus Duales System Deutschland AG, buvo išardyta pagal kartelio 
pavyzdį sudaryta ankstesnė bendrovės akcininkų struktūra. Iš akcininkų būrio buvo pašalintos visos 
stambiosios mažmeninės prekybos ir pramonės bendrovės. Mažmeninei prekybai ir pramonės 
įmonėms atstovaujančių akcininkų dalis sumažėjo iki mažesnės nei 5 procentų ribos. Bendrovei 
įvykdžius tokį restruktūrizavimą, prieš DSD inicijuotą procesą buvo galima nutraukti. Ši byla buvo 
nagrinėjama, inter alia, dėl atitikties EB sutarties 81 straipsniui.  

14) Nagrinėdamas bylą pagal EB sutarties 81 straipsnį dėl vienkartinių gėrimų pakuočių, kurioms 
taikoma privaloma įmoka, kad šalies mastu būtų sukurta surinkimo sistema, ir įmokos už grąžintas 
vienkartines pakuotes būtų mokamos, Federalinis kartelių biuras konkurencijos teisės požiūriu 
nepareiškė jokių prieštaravimų dėl susijusių šalių – Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, 
Spar Handels-AG VfW AG – veiklos. 

15) Bendrai įmonei, įsteigtai siekiant užsiimti viešbučių kambarių nuoma per 2006 m. pasaulio futbolo 
čempionatą, buvo suteikta išimtis pagal susijungimo kontrolės procedūrą. Nors toks susijungimas 
buvo konkurenciją ribojantis sandoris pagal EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį, Federalinis kartelių 
biuras nematė jokio pagrindo imtis veiksmų prieš šią bendrą įmonę, nes, Biuro nuomone, EB 
sutarties 81 straipsnio 3 dalies sąlygos buvo įvykdytos.  

16) Pagal Europos Teisingumo Teismo sprendimą ligonių kasų grupės nėra laikomos įmonėmis pagal 
EB sutarties 81 straipsnį, jeigu jos nustato ir taiko nekintamą didžiausią medicininių išlaidų 
padengimo sumą. Remiantis šiuo sprendimu, buvo nutrauktos kelios bylos dėl „nekintamos sumos“ 
dydžio įvertinimo.  

Ispanija  
Konkurencijos teismo nutartys  
Bylos iki 2004 m. gegužės 1 d.  
Byla ASTEL/TELEFÓNICA: Konkurencijos tarnybos Nr. 2340/01, Konkurencijos teismo Nr. 557/03  
2001 m. lapkričio 29 d. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES (ASTEL) pateikė skundą Konkurencijos tarnybai dėl TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) vykdomų konkurenciją ribojančių veiksmų, draudžiamų pagal 
Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį. Pareiškėjas teigė, kad TELEFÓNICA 
piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, nevienodomis sąlygomis tenkindama paraiškas dėl išankstinio 
teisių perleidimo ir teikdama paslaugas tik tokiu atveju, jeigu klientai neturi atitinkamų susitarimų su 
jos konkurentais dėl išankstinio teisių perleidimo, be to, komercinė praktika, skirta klientams 
susigrąžinti, juos klaidina.  
 
2003 m. vasario 17 d., išnagrinėjusi skundą, Konkurencijos tarnyba nusiuntė pranešimą Konkurencijos 
teismui, rekomenduodama konstatuoti pažeidimą ir skirti baudą.  
 
2004 m. balandžio 1 d. Konkurencijos teismas priėmė Sprendimą 557/03 kuriuo nustatė, kad 
TELEFÓNICA, piktnaudžiaudama dominuojančia padėtimi, pažeidė Konkurencijos įstatymo 6 
straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį. TELEFÓNICA teikė tam tikras paslaugas tik tuo atveju, kai 
klientai neturi susitarimų dėl išankstinio teisių perleidimo su jos konkurentais, vykdė nesąžiningos 



reklamos kampanijas, kurios žemino jos konkurentus ir klaidino vartotojus. Teismas nurodė 
TELEFÓNICA sumokėti 57 mln. eurų baudą ir nutraukti neteisėtą veiklą.  
 
Bylos po 2004 m. gegužės 1 d.  
Byla ASEMPRE/CORREOS: Konkurencijos tarnybos Nr. 2353/02, Konkurencijos teismo Nr. 568/03 
2002 m. sausio 21 d. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) pateikė skundą Konkurencijos tarnybai 
dėl SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS (CORREOS) veiklos, kuria pažeistas 
Konkurencijos įstatymo 6 straipsnis ir EB sutarties 82 straipsnis. Pareiškėjas teigė, kad CORREOS 
sudarė sutartis su stambiaisiais klientais dėl bendro jai pagal įstatymą rezervuotų pašto paslaugų 
teikimo ir, konkuruodama su kitais operatoriais, naudojosi kryžminėmis subsidijomis ir taikė 
grobuonišką kainodarą.  
 
Konkurencijos tarnyba pateikė savo pastabas dėl įtariamos grobuoniškos kainodaros kitoje byloje 
(Konkurencijos tarnybos Nr. 2353/02) ir 2003 m. rugsėjo 10 d. nusiuntė Konkurencijos teismui 
pranešimą, rekomenduodama konstatuoti pažeidimą ir skirti CORREOS baudą už piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi, sudarant išimtinius susitarimus ir susitarimus dėl bendro rezervuotų ir 
nerezervuotų pašto paslaugų teikimo bei skirtingų sąlygų taikymo teikiant vienodas paslaugas.  
 
2004 m. rugsėjo 15 d. Konkurencijos teismas priėmė Sprendimą 608/04, kuriuo nustatė, kad 
CORREOS pažeidė Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį, nes piktnaudžiavo 
dominuojančia padėtimi reglamentuojamoje pašto paslaugų rinkoje, sudarydama išimtinius susitarimus 
dėl bendro pagal įstatymą CORREOS rezervuotų ir kitų nereglamentuotų paslaugų teikimo, 
numatydama dideles nuolaidas. Teismas nurodė CORREOS sumokėti 15 mln. eurų baudą ir nutraukti 
tokią veiklą.  
 
Byla SPAIN PHARMA/GLAXO WELLCOME S.A.: Konkurencijos tarnybos Nr. 2023/99, 
Konkurencijos teismo Nr. R 611/ 04. 
Ši byla buvo iškelta pagal 1999 m. SPAIN PHARMA Konkurencijos tarnybai pateiktą skundą dėl 
LABORATORIOS ALTER (ALTER) ir GLAXO WELLCOME (GLAXO), pagal kurį buvo iškeltos 
dvi atskiros bylos. Ši byla yra susijusi su ALTER ir GLAXO atsisakymu teikti tam tikrus farmacijos 
produktus iki 1998 m. balandžio mėnesio.  
 
2004 m. kovo 16 d. Konkurencijos tarnyba nusprendė nutraukti bylą tuo pagrindu, kad nebuvo gauta 
pakankamai įrodymų, kad buvo piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, kaip apibrėžta 
Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir EB sutarties 82 straipsnyje. 2004 m. balandžio 2 d. SPAIN 
PHARMA šį sprendimą apskundė Konkurencijos teismui, kuris 2004 m. spalio 13 d. Sprendimu R 
611/2004 šį skundą atmetė, nes Teismas sutiko su Konkurencijos tarnybos išvadomis dėl prekės rinkos 
apibrėžimo, kolektyvinės ar atskirosios dominuojančios padėties nebuvimo. Teismo nuomone, 
atsisakymas teikti produktus buvo pateisinamas, nes SPAIN PHARMA poreikis šiems produktams 
buvo padidėjęs 400 procentų, palyginti su ankstesniais laikotarpiais.  
 
Byla EDICIONES MUSICALES: Konkurencijos tarnybos Nr. 2420/03, Konkurencijos teismo Nr. R 
609/04 
2002 m. spalio 25 d. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES MUSICALES BMG 
ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC S. EN C., EMI MUSIC 
PUBLISHING SPAIN S.A. ir PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. pateikė skundą Konkurencijos tarnybai 



dėl SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi ir nesąžiningo konkuravimo autorių teisių srityje. Dėl to buvo pažeistas Konkurencijos 
įstatymo 6 straipsnis ir EB sutarties 82 straipsnis. 2003 m. birželio 26 d. skundo teikėjai skundą 
papildė, įtraukdami ir SGAE metinio visuotinio susirinkimo sprendimus. 
 
Išnagrinėjusi faktus, 2004 m. vasario 19 d. Konkurencijos tarnyba nusprendė nutraukti bylą nesant 
pakankamų įrodymų, kad buvo padarytas pažeidimas, be to, skundžiamoji veikla didžiąja dalimi pagal 
savo pobūdį yra privati.  
 
Skundo teikėjai apskundė Konkurencijos tarnybos sprendimą Konkurencijos teismui, kuris savo 2004 
m. gruodžio 16 d. Sprendimu R 609/04 palaikė Tarnybos sprendimą, nustatydamas, kad Konkurencijos 
tarnybos atliktas tyrimas neatskleidė jokio piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Teismo nuomone, 
skundžiami veiksmai iš esmės buvo civilinio pobūdžio ginčai, kylantys dėl vidinių SGAE partnerių, 
tarp kurių buvo ir penkios skundą pateikusios bendrovės, santykių.  
 
Byla UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) ir MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA MOVILES, 
AIRTEL MOVIL ir AMENA: Konkurencijos tarnybos Nr. 2421/02, 2435/02 ir 2436/02, 
Konkurencijos teismo Nr. 571/03, 572/03 ir 573/03. 
2002 m. spalio 31 d. UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) ir MCI WORLDCOM SPAIN S.A. 
(WORLDCOM), du fiksuoto telefono ryšio operatoriai, pateikė du skundus prieš TELEFÓNICA 
MOVILES DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL ir AMENA dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
jų mobiliojo ryšio tinklo skambučių priėmimo rinkoje. Pažeidimą tariamai sudaranti veikla buvo kainų 
už didmenines skambučių užbaigimo paslaugas pačiame tinkle diskriminacija ir kainų spaudimas 
nustatant konkurentams didmenines skambučių užbaigimo paslaugos kainas bei mobiliojo ryšio 
operatorių bendrovėms siūlant mažmenines skambučio iš fiksuoto telefono ryšio tinklo į mobiliojo 
ryšio tinklą kainas.  
 
Konkurencijos tarnyba išnagrinėjo trijų bylų medžiagą (pagal kiekvieną mobiliojo ryšio operatorių) ir 
nusiuntė Konkurencijos teismui ataskaitą, rekomenduodama nustatyti pažeidimą ir skirti baudą, nes 
daromas pažeidimas yra piktnaudžiavimas dominuojančia veikla yra draudžiamas pagal Konkurencijos 
įstatymo 6 straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį. 
 
Tačiau 2004 m. gruodžio 22 d. Sprendimu 571/03 ir Sprendimu 572/03 bei 2004 m. gruodžio 20 d. 
Sprendimu 573/03 Konkurencijos teismas konstatavo, kad nėra pakankamų tariamo pažeidimo 
įrodymų.  

Prancūzija  
2004 m. liepos 8 d. Sprendimas Nr. 04-D-32  
More Group France Konkurencijos tarybai pateikė skundą, kuriame teigė, kad po to, kai 1997 m. 
liepos mėnesį More laimėjo konkursą dėl iš reklamos lėšų finansuojamų lauko baldų tiekimo Rennes 
savivaldybei, perėmusi šį užsakymą iš anksčiau jį vykdžiusios JC Decaux, Decaux Group 
piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi, sudarydama kliūtis More grupei įgyvendinti tik ką jos 
laimėtą konkursą. 1998 m. Decaux Group buvo užėmusi beveik 80 procentų iš reklamos lėšų 
finansuojamų lauko baldų savivaldybės rinkos. Be to, Taryba nustatė, kad Decaux Group šioje rinkoje 
užėmė dominuojančią padėtį. Taryba taip pat nustatė, kad Decaux Group piktnaudžiavo dominuojančia 
padėtimi ir pažeidė EB sutarties 82 straipsnį bei Prekybos kodekso L 420-2 straipsnį, nes ši bendrovė:  



- neteisingai traktavo datas, kai jos sutartis su Rennes savivaldybe dėl iš reklamos lėšų finansuojamų 
lauko baldų tiekimo buvo nutraukta;  

- grasino vidury žiemos nedelsiant išmontuoti miesto autobusų stotelių pastoges, siekdama atidėti 
kitų jos baldų išmontavimą;  

- atsisakė bendradarbiauti su naujuoju rangovu, koordinuojant autobusų stotelių pastogių pakeitimą; 
- paliko savo baldus vietoje ir, nustojus galioti sutarčiai, panaudojo juos komerciniais tikslais;  
- pasiūlė stambiausioms reklamos bendrovėms plakatams skirtą nemokamą plotą viešosioms 

kampanijoms Rennes mieste organizuoti, taip kliudydama More Group France parduoti reklaminį 
plotą ant lauko baldų; 

- patvirtino diskriminacinius tarifus tik Rennes savivaldybėje, siekdama atgrasyti reklamos 
užsakovus nuo bendravimo su jos konkurente More Group France. 

Taryba nusprendė, kad toks elgesys padėjo Decaux Group išlaikyti tariamai monopolinę padėtį 
nacionalinėje iš reklamos lėšų finansuojamų lauko baldų rinkoje, ir skyrė jai 700 000 eurų baudą.  
 
2004 m. spalio 14 d. Sprendimas Nr. 04-D-48  
Gavusi Tenor, telekomunikacijų operatorių asociacijos, skundą, Konkurencijos taryba skyrė 18 mln. 
eurų ir 2 mln. eurų baudas France Télécom ir SFR. Tarybos nuomone, šie operatoriai, kurie yra 
vertikaliai integruoti fiksuotos ir mobiliosios telefonijos rinkose, taikė kainų „žirklių“ tarifų sistemą, 
teikdami mažmeninius „fiksuoto–mobiliojo“ ryšio pasiūlymus vidutinėms įmonėms ir stambiausiems 
klientams už kainą, nesuderinamą su skambučio užbaigimo mokesčiu, vyraujančiu jų mobiliosios 
telefonijos sektoriuje (čia kalbama apie FTM, kuri vėliau tapo Orange, ir SFR). Taigi nustatyti tarifai 
nedengė tokių paslaugų teikimo kintamųjų sąnaudų. Be to, tokia taktika buvo taikoma nuo 1999 m. 
balandžio mėnesio iki 2001 m. pabaigos, kai dar iš esmės nebuvo jokių alternatyvių sprendimų, 
pavyzdžiui, tarptautinių skambučių nukreipimas arba mobilioji dėžė. Tai reiškė, kad nauji fiksuoto 
telefono ryšio rinkos dalyviai negalėjo pasiūlyti bendrovėms fiksuoto ryšio skambučių į Itinéris ar SFR 
mobiliuosius telefonus arba skambinti per tiesioginę sąsają į FTM arba SFR tinklus konkurencingomis 
kainomis, patys nepatirdami nuostolių. Kadangi Bouygues Télécom, nukreipdamas skambučius iš 
fiksuoto telefono ryšio tinklo į mobilųjį, rinkoje neužėmė dominuojančios padėties, draudimas jam 
nebuvo pritaikytas. Šį Conseil de la concurrence sprendimą peržiūrėjo Paryžiaus apeliacinis teismas ir 
pakeitė 2005 m. balandžio 12 d. nutartimi. Ieškovė – asociacija ETNA (buvusi Tenor) – apeliacine 
tvarka apskundė Apeliacinio teismo nutartį Prancūzijos Aukščiausiajam civiliniam teismui (Cour de 
cassation). 
 
2004 m. spalio 28 d. Sprendimas Nr. 04-D-49  
Dirbtinio apsėklinimo centrai patvirtino tvarką, pagal kurią galvijų augintojai nebegali laisvai pasirinkti 
galvijų dirbtinio apvaisinimo paslaugos teikėjo. Tokia tvarka buvo siekiama, inter alia, neleisti 
klientams gauti šios paslaugos iš veterinarijos gydytojo, nes ją galėjo teikti tik specializuotieji dirbtinio 
apsėklinimo centrai, aptarnaujantys tam tikrą klientų grupę. Visi tokie centrai, užimantys 
dominuojančią padėtį savo geografinėje rinkoje, užsiėmė viena ar keliomis iš toliau išvardytų veiklos 
rūšių:  
- be jokios pateisinamos priežasties atsisakė išduoti veterinarijos gydytojams pažymėjimus, 

suteikiančius jiems teisę teikti dirbtinio apvaisinimo paslaugas; 
- išdavė tokius pažymėjimus tik tuo atveju, jeigu jų gavėjas prisiėmė tokius antikonkurencinius 

įsipareigojimus, kaip pareigą gauti kliento patvirtinimą; 
- nustatė apribojimus veterinarijos gydytojo teikiamoms terapinio pobūdžio apsėklinimo paslaugoms; 
- pradėjo taikyti išimtines sąlygas susitarimuose dėl spermos tiekimo; 



- nustatė įkainius, pagal kurios neįmanoma atskirti spermos kainos ir atlyginimo už teikiamą 
paslaugą; 

- taikė Nacionalinės gyvulių augintojų ir dirbtinio apsėklinimo kooperatyvų sąjungos pasiūlytą 
susitarimą, pagal kurį nariams buvo rekomenduojama pasirašyti antikonkurencines sąlygas 
numatančius susitarimus, ypač susitarimus, ribojančius veterinarijos gydytojo klientų skaičių. 

 
Nacionalinė privačių veterinarijos gydytojų asociacija pateikė Tarybai skundą. Taryba skyrė baudas, 
kurių dydis svyruoja nuo 300 eurų iki 71 200, centrams ir Nacionalinei gyvulių augintojų ir dirbtinio 
apsėklinimo kooperatyvų sąjungai už Prekybos kodekso L. 420-1 straipsnio ir EB sutarties 81 
straipsnio bei Prekybos kodekso L. 420-2 straipsnio ir EB sutarties 82 straipsnio pažeidimus, taip pat 
nurodė nutraukti neteisėtą veiklą ir paskelbti sprendimą apžvalginiame žemės ūkio leidinyje.  
 
2004 m. lapkričio 30 d. Sprendimas Nr. 04-D-65  
2001 m. balandžio 10 d. Konkurencijos taryba, pareikšdama savo nuomonę dėl ekonomikos reikalų 
ministro pateikto skundo, nurodė Groupe La Poste, kad kai kuriose jos komercinėse sutartyse 
numatytos nuolaidos stambiausiems klientams daro žalą konkurencijai. 2002 m. liepos 1 d. Taryba, 
laikydama, kad La Poste deramai neatsižvelgė į visas Tarybos pastabas, savo iniciatyva pradėjo šios 
bendrovės sudarytų sutarčių tyrimą. Atlikus šį tyrimą, buvo priimtas Sprendimas Nr.04-D-65, kuriame 
Taryba nurodė, kad, nors po 2002 m. sausio 1 d. La Poste pakoregavo kai kurių savo sutarčių sąlygas, 
ryšių ir lojalumo nuolaidos ir toliau, iki pat 2003 m. sausio 1 d., buvo taikomos užsakymų paštu 
pardavimo srityje, kuri sudaro reikšmingą bendrovės veiklos dalį. Remdamasi savo anksčiau 
priimtomis nutartimis, Taryba tokią veiklą laikė piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Tačiau 
kadangi Groupe La Poste nepageidavo pripažinti savo kaltės, ji nusprendė savo pozicijos neginti ir 
prisiėmė specialų įsipareigojimą, kad ateityje susilaikys nuo bet kokio elgesio, kuris galėtų silpninti 
konkurenciją. Atsižvelgusi į tokius įsipareigojimus, Taryba nusprendė sumažinti bendrovei skirtą baudą 
90 procentų. 
 
2004 m. gruodžio 21 d. Sprendimas Nr. 04-D-74  
Šioje byloje buvo nagrinėjamas Konkurencijos tarybai pateiktas skundas dėl 1993–1996 m. vykdytos 
kėlimo keltais tarp Prancūzijos ir Džersio (Jersey) bei Gernsio (Guernsey) veiklos. Tokia veikla darė 
poveikį prekybai tarp valstybių narių, nes kėlimo į Normandijos salas paslauga daugiausia naudojosi 
klientai iš Europos, o pagrindiniai konkurentai buvo Prancūzijos ir JK bendrovės.  
Tarybos nuomone, šios bendrovės – Emeraude Lines ir Condor Ferries – derino savo veiksmus, 
siekdamos neleisti, kad kainas nustatytų laisvoji rinka. Tokia veikla iš esmės buvo siekiama neleisti 
naujiems rinkos dalyviams patekti į rinką.  
Vis dėlto Taryba neskyrė jokios baudos, nes, viena vertus, Emeraude Lines yra kolektyvinės bylos 
objektas ir Prancūzijoje gauna tik nedidelę savo apyvartos dalį, o Condor Ferries Prancūzijoje 
neuždirba jokių pajamų. Tuo metu, kai buvo vykdoma ši veikla, pagal Prancūzijos įstatymus nebuvo 
galima skirti baudos atsižvelgiant tik į nacionalinio masto apyvartą, o pasaulinės apyvartos kriterijus 
buvo pradėtas taikyti tik 2001 metais.  
 
2004 m. vasario 24 d. Sprendimas Nr. 04-D-05  
Phoenix Pharma, didmeninis farmacijos produktų platintojas, savo iniciatyva pateikė prašymą 
Konkurencijos tarybai taikyti laikinąsias teisių gynimo priemones dėl pirkimo kvotų Prancūzijos 
rinkose. Šias kvotas nustatė pagrindinės šalies farmacijos laboratorijos.  
Vertindama šią konkurenciją ribojančią veiklą, Taryba rėmėsi pirmosios instancijos teismo sprendimu 
byloje Bayer/Adalat ir nustatė, kad susitarimai tarp laboratorijų arba susitarimai tarp tų laboratorijų ir 



vieno ar kelių didmenininkų neįrodo jų norų sutapimo. Taryba taip pat pažymėjo, kad kiekviena 
laboratorija, neatsižvelgdama į kitų laboratorijų taikytas priemones, buvo suinteresuota vienašališkai 
taikyti priemones, kurios, viena vertus, leistų joms įvykdyti savo įsipareigojimus valstybės valdžios 
institucijoms tenkinti vaistinių preparatų vartojimo poreikius, o, kita vertus, neleistų atsirasti tokių 
prekių trūkumui dėl plataus masto vaistinių preparatų eksporto.  
 
Kadangi tai yra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi byla, Tarybos nuomone, šiame tyrimo etape 
negalima atmesti prielaidos, kad laboratorijų pradėta taikyti kvotų sistema ribojo konkurenciją 
didmeninėje vaistinių preparatų tiekimo rinkoje, ypač sudarydama kliūtis patekti į rinką. Todėl Taryba 
nusprendė, kad Phoenix Pharma byla yra priimtina. Tačiau dėl to, kad laikinųjų teisių gynimo 
priemonių taikymo sąlygos nebuvo įvykdytos, Taryba tuo metu atmetė Phoenix Pharma prašymą.  
 
2004 m. gruodžio 21 d. Sprendimas Nr. 04-D-73  
Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) pateikė pareiškimą Konkurencijos tarybai 
dėl France Télécom ir jos antrinių įmonių piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi suteikiant 
interneto prieigą. Pareiškėjas teigė, kad France Télécom konkurentų sąskaita teikė kryžmines subsidijas 
savo antrinei įmonei Wanadoo Interactive, šmeižė partnerius ir jam, kaip fiksuoto telefono ryšio 
paslaugų teikėjui, suteiktus duomenis panaudojo įmonės Wanadoo pateikiamiems pasiūlymams 
parengti.  
Nutarimu Nr. 04-D-73 Taryba išsprendė klausimą France Télécom naudai ir atmetė skundą dėl šios 
bendrovės veiklos teikiant interneto prieigą. Taryba nepritarė teiginiui, kad buvo teikiamos kryžminės 
subsidijos, nes nebuvo gauta jokių įrodymų, kad skirtumas tarp Wanadoo mokėtų komisinių mokesčių 
ir France Télécom faktinių sąnaudų būtų buvęs dengiamas perteklinėmis pajamomis, gautomis iš 
bendrovės virtualiosios monopolijos vietinių linijų rinkoje, o ne lėšomis, kurias bendrovė per laiką 
sukaupė iš kitų konkurencingos veiklos sričių. Taryba taip pat nepritarė skundo teiginiui dėl 
grobuoniškos kainodaros ar nuolatinio rinkos trikdymo, o kitus skundus atmetė procedūros pagrindu.  
 
2004 m. gruodžio 22 d. Sprendimas Nr. 04-D-76  
Digitechnic pateikė paraišką Tarybai dėl Microsoft, skųsdamasi, kad Microsoft atsisakė licencijuoti 
programinės įrangos komplektą Pack Office Pro (nuo 1995 m. sausio mėnesio iki 1996 m. birželio 
mėnesio), o vėliau taikė diskriminacinių kainų politiką (nuo 1996 m. birželio mėnesio iki 1998 m. 
gegužės mėnesio). Sprendimu Nr. 04-D-76 Taryba atmetė skundą, nes pareiškėjas negalėjo įrodyti, kad 
nuo 1995 m. iki 1998 m. Microsoft vykdė veiklą, sudarančią kliūtis Pack Office Pro pardavimui, kuria 
buvo siekiama riboti ar buvo ribojama konkurencija kompiuterių pardavimo rinkoje.  
 

Airija 
2004 m. Konkurencijos institucija pradėjo nagrinėti vieną bylą, susijusią su 81 ir 82 straipsnių taikymu: 
Konkurencijos institucija ir John O’Regan ir Ors [2003 Nr. 8608P]. Byla iškelta dėl tariamo EB 
sutarties 81 ir 82 straipsnių bei jų atitikmenų nacionalinėje teisėje – 2002 m. Konkurencijos įstatymo 4 
ir 5 skyrių – pažeidimo.  
 
Byloje Konkurencijos institucija prieš John O’Regan ir Ors. (ILCU) Konkurencijos institucija teigė, 
kad ILCU (Airijos kredito unijų lyga) piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, atsisakydama suteikti 
galimybę jos narėmis nesančioms kredito unijoms pasinaudoti Santaupų apsaugos programa. Buvo 
teigiama kad toks atsisakymas iš esmės yra piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, nes ILCU yra 



vienintelis kredito unijoms prieinamas santaupų apsaugos programos administratorius. Be to, 
Konkurencijos taryba teigė, kad ILCU veikla prilygsta konkurenciją ribojančio susitarimo 
įgyvendinimui.  
 
Pirmiausia Konkurencijos institucija siekė nustatyti laikinąjį draudimą, kuris neleistų ILCU ir 
pavieniams atsakovams pradėti taikyti ar įgyvendinti kokią nors programą ar tvarką, kuria būtų 
siekiama paremti arba kuri paremtų ILCU taisykles ir (arba) sprendimus dėl atsisakymo leisti 
pasinaudoti programa ar kompensacijomis iš Santaupų apsaugos programos kredito unijai atsiskyrus 
nuo lygos. Tačiau ILCU prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, ir neprireikė taikyti laikinojo draudimo.  
 
Teismas nustatė, kad ILCU pažeidė 2002 m. Konkurencijos įstatymo S.4 straipsnį (konkurenciją 
ribojantis susitarimas) ir S.5 straipsnį (piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi) ir kad ILCU 
veiksmai pažeidė tiek 81 tiek 82 EB sutarties straipsnius, kadangi skundžiami veiksmai galėjo daryti 
poveikį prekybai tarp valstybių narių. ILCU veikla netenkino 81 straipsnio 1 dalies reikalavimų, ir 
negalėjo būti objektyviai pateisinama pagal EB sutarties 82 straipsnį.  
 
Priėmęs sprendimą, Teismas nurodė atsakovams leisti lygai nepriklausančioms šalyje veikiančioms 
kredito unijoms dalyvauti Santaupų apsaugos programoje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kredito 
unijos lygos narėms. Šį Civilių bylų teismo sprendimą ILCU apskundė Aukščiausiajam Teismui.  
 

Nyderlandai  
Šiaurės jūros krevetės  

Šis sprendimas buvo priimtas užbaigus pagal administracinį skundą pradėtą procesą, kurio metu 
Nyderlandų konkurencijos institucija, atsižvelgusi į nepriklausomų ekspertų patarimus, turėjo peržiūrėti 
savo 2003 m. sausio 14 d. priimtą sprendimą. Naujuoju sprendimu patvirtintas baudų skyrimas 
keturioms Nyderlandų gamintojų organizacijoms, trims Vokietijos gamintojų organizacijoms (jų 
asociacijoms), vienai Danijos gamintojų organizacijai ir trims didmeninės prekybos bendrovėms, 
susijusioms su žuvininkystės sektoriumi, už nustatytus Danijos konkurencijos įstatymo 6 straipsnio ir 
EB sutarties 81 straipsnio pažeidimus. Visos šalys buvo sudariusios susitarimą pagal vadinamąsias 
trišales konsultacijas dėl sugavimo kiekio apribojimo ir minimalios Šiaurės jūros krevečių (crangon 
crangon) kainos 1998–2000 metais. Nustatyta, kad boikote, kuriuo buvo siekiama sukliudyti naujai 
prekybos bendrovei pirkti Šiaurės jūros krevetes Nyderlandų žuvies aukcione 1999 m. rudenį, dalyvavo 
tik Nyderlandų gamintojų organizacijos ir įmonės. Skiriant baudas, buvo atsižvelgta tik į poveikį 
Nyderlandų rinkai ir buvo skirta bendra 6 176 000 eurų bauda (daug mažesnė nei pagal 2003 m. 
sprendimą). Taip pat buvo atšauktas 2003 m. sprendimas dėl penkių mažesnių prekybos bendrovių. Iš 
naujo įvertinusi jų konkretų vaidmenį, Nyderlandų konkurencijos institucija nusprendė, kad šios 
bendrovės nedalyvavo nė viename pažeidime tokiu mastu, kad tai būtų galima laikyti suderintais 
veiksmais, kaip nustatyta EB sutarties 81 straipsnyje.  
 
Tarptautinių Nyderlandų prekybos bendrovių bei Nyderlandų, Vokietijos ir Danijos gamintojų 
organizacijų (kurių kiekviena užimą didelę Šiaurės jūros krevečių pasiūlos ir paklausos rinkos dalį) 
dalyvavimas trišalėse konsultacijose, taip pat didelis susitarimų dėl apribojimo poveikis (sugavimo 
kvotos ir kainų nustatymas) yra pakankamas pagrindas kelti bylą dėl poveikio prekybai. Vertinant 
antrąjį pažeidimą, nustatyta, kad boikoto veiksmuose dalyvavo tik Nyderlandų šalys ir kad tokiais 
veiksmais buvo siekiama sukliudyti pirkti tik Nyderlandų aukcionuose. Beje, įmonė, kurios atžvilgiu 



buvo imtasi boikoto veiksmų, eksportavo Nyderlandų žuvies produktus į kitas valstybes nares. Dėl to 
užsienio prekybos bendrovės galėjo nuspręsti nebepirkti krevečių Nyderlandų rinkose. Pagal 2003 m. 
sausio 14 d. sprendimą baudos skirtos tik šalims, pažeidusioms Nyderlandų konkurencijos teisės aktus. 
Atsižvelgiant į Reglamentą 1/2003, šiame pagal administracinį skundą priimtame sprendime 
konstatuota, kad buvo padarytas poveikis prekybai tarp valstybių narių, taigi pažeistas ir EB sutarties 
81 straipsnis, tačiau didesnė bauda nepaskirta (nes sutampa Nyderlandų ir Europos konkurencijos 
taisyklės).  
 
Šalių prieštaravimai, grindžiami bendrąja EB žuvininkystės politika, buvo atmesti. Buvo nustatyta, kad 
trišalėmis konsultacijomis pagrįstos intervencijos į rinką priemonės jokiais būdais neprisideda prie EB 
sutarties 33 straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimo. Tokios intervencijos taip pat negali būti 
pateisinamos bendro rinkos organizavimo tikslais ir joms negali būti taikomas Reglamentas Nr. 26. 
Kitokių išvadų negalima padaryti ir vertinant pagal Reglamentą Nr. 1767/2004 (iš dalies pakeičiantį 
Reglamentą Nr. 2318/2001 ir įsigaliojusį 2004 m. spalio 21 d.) dėl tarptautinių gamintojų organizacijų 
asociacijų pripažinimo (tvarkos). 
 
Mobiliojo ryšio operatoriai  
Šiuo sprendimu užbaigta pagal apeliacinį skundą pradėta procedūra prieš Nyderlandų konkurencijos 
institucijos generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 30 d. sprendimą skirti baudas penkiems 
Nyderlandų mobiliosios telefonijos tinklų operatoriams (KPN Mobile, Vodafone Libertel, Orange 
(buvusios Dutchtone), Telfort (buvusios O2) ir T-Mobile (buvusios Ben) už Konkurencijos įstatymo 6 
straipsnio (EB sutarties 81 straipsnio atitikmens) pažeidimą. Pažeidimą sudaro suderinti operatorių 
veiksmai ir (arba) veiksmai, kuriais buvo siekiama pakoreguoti (sumažinti) standartinį prisijungimo 
mokestį, operatorių mokamą tarpininkams už sutarčių su abonentais dėl mobiliosios telefonijos 
paslaugų sudarymą, taikant išankstinį apmokėjimą arba apmokėjimą pagal faktą. Remiantis rašytiniais 
dokumentas ir mobiliųjų operatorių bendrovių komercijos direktorių pareiškimais, buvo padaryta 
išvada, kad bendrovės koordinavo savo veiksmus ir (arba) 2001 m. vasarą įvykusio susitikimo metu 
sudarė susitarimą. Operatoriai ketino daryti poveikį vieni kitų veiksmams ir (arba) atskleidė savo 
ketinimus sumažinti tarpininkams taikomą prisijungimo mokestį ir laiką, nuo kada tokie sumažinti 
tarifai turi įsigalioti. Be to, buvo nustatyta, kad operatorių suderinti veiksmai ir (arba) elgesys buvo 
realizuoti maždaug tuo pačiu metu, o įprasti mokesčiai platintojams taip pat buvo sumažinti maždaug 
vienodu mastu ir labai panašiu laiku. Tokia veikla buvo kvalifikuota kaip labai sunkus pažeidimas, ir 
bendrovėms buvo skirtos baudos nuo 6 000 000 iki 31 300 000 eurų.  
 
Visi penki operatoriai apskundė šį sprendimą. Pasitaręs su paskiruoju nepriklausomu konsultaciniu 
komitetu, generalinis direktorius pritarė išvadai dėl (esminio) Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 
pažeidimo, išskyrus tai, kad dabar pažeidimas kvalifikuotas (tik) kaip suderinti veiksmai. Be to, 
remiantis 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiu Reglamentu 1/2003, 2002 m. gruodžio 30 d. sprendime 
apibūdinti veiksmai dabar yra laikomi ir EB sutarties 81 straipsnio pažeidimu. Vertinimas pagal EB 
sutarties 81 straipsnį yra tolygus vertinimui pagal Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį, išskyrus poveikio 
prekybai tarp valstybių narių aspektą. Šiuo požiūriu buvo padaryta išvada, kad tiriamoji veikla galėjo 
turėti pastebimą įtaką prekybai tarp valstybių narių, nes ji darė netiesioginį poveikį mobiliojo telefono 
paslaugų pardavimui (taikant išankstinį apmokėjimą ir apmokėjimą pagal faktą), o dėl to ir mobiliosios 
telefonijos srautams (tiek vidaus, tiek tarptautiniams) bei platintojų sprendimams dėl įsisteigimo ir 
investicijų (įskaitant platintojus, kurių įregistruotos buveinės yra už Nyderlandų ribų).  
 



Vis dėlto baudos buvo (labai) sumažintos nuo 4 492 000 eurų iki 14 828 000 eurų, nes priimant pirminį 
sprendimą buvo ne visiškai tiksliai apskaičiuota su neteisėta veikla susijusi apyvarta (būtent jos 
pagrindu apskaičiuojamas baudos dydis). Dėl lygiagretaus EB sutarties 81 straipsnio ir Konkurencijos 
įstatymo 6 straipsnio taikymo didesnė bauda nepaskirta, vertinant ją kaip pakankamą pagal abu 
pažeidimus. Esminės Nyderlandų ir Europos konkurencijos taisyklės sutampa, o poveikis prekybai pats 
savaime negali pateisinti didesnių baudų skyrimo. Be to, pažeidimas daro poveikį tik Nyderlandų 
rinkai, ir nagrinėjamoji apyvarta buvo susijusi tik su Nyderlandais.  
 
Laikinieji ir pagal sutartį dirbantys darbuotojai  
Nyderlandų konkurencijos institucija paskyrė 10 000 eurų baudą Stichting Financiële Toetsing (SFT) 
už EB sutarties 81 straipsnio ir jo atitikmens Nyderlandų teisėje pažeidimą (Nyderlandų konkurencijos 
įstatymo 6 straipsnis), vykdytą nuo 1998 m. spalio mėnesio iki 2001 m. rugsėjo mėnesio. SFT yra 
bendrovė, valdanti registrą, į kurį gali būti įtrauktos tam tikrus kriterijus atitinkančios laikinojo 
įdarbinimo agentūros. Tokio registro tikslas – suteikti laikinojo įdarbinimo agentūrų klientams tam 
tikrą „garantiją“, kad tokios agentūros yra bona fide agentūros.  
 
Neretai nuolatinio įdarbinimo agentūros negali klientams pasiūlyti jiems reikalingų darbuotojų, todėl 
samdo darbuotojus iš kitų agentūrų, kad galėtų juos pasiūlyti savo klientams. Pagal SFT taisykles 
registruotos agentūros (maždaug 67 proc. visų Nyderlandų agentūrų yra registruotos) neturi teisės 
samdyti darbuotojų (ir vėliau juos siūlyti savo klientams) iš agentūrų, kurios nėra registruotos. Be to, 
Nyderlanduose filialo neturinčioms agentūroms registruotis neleidžiama. Taip pat pagal SFT taisykles 
registruotoms agentūroms draudžiama samdyti darbuotojus (ir vėliau juos siūlyti savo klientams) iš 
agentūrų, kurios registruotos registre, suteikiančiame lygiavertes garantijas, jeigu tos agentūros neturi 
savo filialo Nyderlanduose. Taigi SFT sistema nebuvo pakankamai atvira ir kartu SFT nesugebėjo 
pasinaudoti lygiavertėmis kitos sistemos siūlomomis garantijomis. Todėl Nyderlanduose filialų 
neturinčios agentūros negalėjo samdyti darbuotojų agentūroms, registruotoms SFT, taigi užsienio 
agentūros konkurencijos požiūriu atsidūrė nepalankioje padėtyje, palyginti su Nyderlanduose 
įsisteigusiomis agentūromis.  
 

Švedija  
ADSL 
2004 m. gruodžio mėnesį Konkurencijos institucija pateikė Stokholmo miesto teismui prašymą iškelti 
bylą nacionaliniam telefono ryšio oratoriui. Konkurencijos institucijos nuomone, bendrovė 
piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, ribodama konkurenciją Švedijos ADSL paslaugų rinkoje. 
Bendrovė valdo viešąjį fiksuoto telefono ryšio tinklą, aptarnaujantį visus šalies namų ūkius. Ji savo 
tinklą naudoja tam, kad vartotojams parduotų savo telekomunikacijų paslaugas, taip pat siūlo kitiems 
operatoriams prieigą prie šio tinklo.  
 
Atsižvelgusi į gautus kelis kitų telefono ryšio operatorių skundus, Konkurencijos institucija išnagrinėjo 
situaciją rinkoje ir nustatė, kad bendrovės konkurentai buvo verčiami mažinti kainų skirtumus. Tai 
reiškia, kad kainų skirtumas (t. y. skirtumas tarp mažmeninės ir didmeninės kainos) yra nepakankamas, 
kad tokie operatoriai galėtų veikti vartojimo rinkoje. Skirtumas tarp mažmeninės ir didmeninės kainos 
nepadengia bendrovės papildomų mažmeninės prekybos sąnaudų.  
 



Pasak Konkurencijos institucijos, bendrovė piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi didmeninėje 
rinkoje, siekdama sustiprinti savo pozicijas vartojimo rinkoje. Tai ribojo konkurenciją rinkoje. 
Konkurencijos institucija nustatė, kad bendrovė piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi nuo 2000 
m. balandžio mėnesio iki 2003 m. sausio mėnesio imtinai. Institucija prašė teismo skirti bendrovei 144 
mln. Švedijos kronų baudą.  
 
Avarinės pagalbos automobiliams paslaugos  
2004 m. spalio mėn. Konkurencijos institucija pateikė Stokholmo miesto teismui prašymą iškelti bylą 
avarinės pagalbos automobiliams paslaugų pagrindinei bendrovei (ne pelno asociacijai) ir jos visiškai 
valdomai antrinei įmonei. Ne pelno asociacijos nariai yra įmonės, teikiančios avarinę pagalbą 
automobiliams. Pati asociacija nevykdo jokios savarankiškos avarinės pagalbos teikimo automobiliams 
veiklos. Ne pelno asociacijos nariai, įstoję į šią asociaciją, įsipareigoja pasirašyti bendradarbiavimo 
susitarimą su visiškai valdoma antrine įmone. Prašymo iškelti bylą pagrindas buvo tai, kad pagrindinė 
bendrovė ir jos visiškai valdoma antrinė įmonė 2000 m. lapkričio mėnesį Firmų asociacijos sprendimu 
tyčia ar per aplaidumą pažeidė Švedijos konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir EB sutarties 81 
straipsnio 1 dalyje nustatytą draudimą, susitarusios dėl kai kurių avarinės pagalbos automobiliams 
teikimo paslaugų kainų ar bent jau tokias kainas rekomendavusios nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2001 m 
gruodžio 31 d.  
 
Avarinės pagalbos automobiliams paslaugas teikiančios bendrovės, kurios yra ne pelno asociacijos 
narės, laikomos konkurentėmis, jeigu jos veikia tuo pačiu prekybos lygmeniu, todėl susitarimas dėl 
kainų yra horizontalusis kainų susitarimas. Konkurencijos požiūriu, ne pelno asociacija ir jos visiškai 
valdoma antrinė įmonė laikomos bendru ūkio vienetu. Konkurencijos institucija prašė teismo skirti 20 
000 Švedijos kronų baudą ne pelno asociacijai ir 1 milijono Švedijos kronų baudą jos visiškai valdomai 
antrinei įmonei už draudžiamo susitarimo dėl kainų sudarymą.  
 
Bitumas I 
2004 m. gruodžio mėnesį Konkurencijos institucija pateikė Stokholmo miesto teismui prašymą iškelti 
bylą dviem naftos bendrovėms už draudžiamą bendradarbiavimo susitarimą bitumo (rišamoji asfalto 
medžiaga) rinkoje. Bendrovių bendradarbiavimas prasidėjo 1999 m., kai viena bendrovė bandė patekti į 
Švedijos bitumo rinką, kurioje dominuojančią padėtį užėmė kita bendrovė. Patekti į rinką siekiančiai 
bendrovei nereikėjo konkuruoti nei dėl kainų, nei dėl kokių nors kitų veiksnių, nes ji buvo sudariusi 
susitarimą su ta kita bendrove. Pagal susitarimą pastaroji garantavo naujajai bendrovei tam tikrą 
pardavimą ir klientus. Taip bendrovės išvengė konkurencijos dėl kainų ir galėjo jas išlaikyti.  
 
Be kaltinimo dalyvavimu neteisėtame kartelyje, vieną iš bendrovių Konkurencijos institucija apkaltino 
piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, kitoms bendrovėms taikant diskriminacines verslo sąlygas ir 
taip apribojant rinkos prieinamumą. Konkurencijos institucija prašė teismo skirti iš viso 394 mln. 
Švedijos kronų baudą: viena bendrovė turėjo sumokėti 205 mln. Švedijos kronų, o kita – 189 mln. 
Švedijos kronų.   
 
Bitumas II 
2004 m. spalio mėnesio sprendimu Švedijos konkurencijos institucija priėmė šalių įsipareigojimus 
byloje dėl pažeidimo, susijusio su 1997 m. šalių sudarytos sutarties dėl didžiausios Švedijos bitumo 
sandėlių sistemos nuomos sąlyga. Iki 1997 m. bitumo sandėliais naudojosi kelios naftos bendrovės. 
Nuomos sutarties tarp šalių galiojimo laikotarpiu kitos naftos bendrovės taip pat buvo pareiškusios norą 
nuomotis bitumo sandėlius toje teritorijoje.  



 
Dėl nagrinėjamosios nuomos sutarties sąlygos gana ilgą laiką didžiausios pardavimo apimties Švedijoje 
sandėliais negalėjo naudotis esami ir potencialūs konkurentai. Taigi sutarties sąlyga kliudė ir naujiems 
dalyviams patekti į rinką, ir esamiems plėsti savo veiklą rinkoje, todėl susitarimas buvo kvalifikuotas 
kaip pažeidžiantis EB sutarties 81 ir 82 straipsnius. Pažeidimo poveikis buvo juntamas visoje minėtoje 
rinkoje daugiausia dėl susitarimo šalių užimamų tam tikrų rinkos dalių.  
 
Švedijos konkurencijos institucija padarė išvadą, kad konkurencijos apribojimas daro poveikį prekybai 
tarp valstybių narių, nes bitumas yra tinkama prekė tokiai prekybai, prekybos šiuo produktu apyvarta 
yra nemaža, susitarimo šalys užima didelę rinkos dalį ir susitarimas didžiausią Švedijos bitumo sandėlį 
padaro neprieinamą. Dėl sandėlių sistemos dydžio ir svarbos toks piktnaudžiavimas padarė poveikį 
didelei bendrosios rinkos daliai pagal EB sutarties 82 straipsnį. Todėl Švedijos konkurencijos 
institucija nustatė, kad šiuo atveju taikytini EB sutarties 81 ir 82 straipsniai.  
 
Gavusios pareiškimą dėl prieštaravimo, šalys panaikino atitinkamą susitarimo sąlygą ir pakeitė ją nauja 
sąlyga. Konkurencijos institucija, veikdama pagal Švedijos konkurencijos įstatymo 3a straipsnį, priėmė 
šį bendrovių įsipareigojimą.  



 
2. EB konkurencijos taisyklių taikymas nacionaliniuose teismuose  

Čekijos, Estijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos, 
Maltos, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos, Slovakijos ir Suomijos konkurencijos institucijos 
nepranešė apie jokius jų teismų priimtus sprendimus pagal EB konkurencijos taisykles. Apie tokio 
pobūdžio teismų sprendimus pranešė toliau išvardytų valstybių narių konkurencijos institucijos.  

Belgija 
1. Briuselio apeliacinis teismas, 2004 m. rugsėjo 28 d. Sprendimas (Lodiso prieš SPRLU Monde) 

Pagal Ekonominės konkurencijos įstatymo, suderinto 1999 m. liepos 1 d., 42bis straipsnį tais atvejais, 
kai ginčo sprendimas priklauso nuo konkurencinės veiklos teisėtumo, teismas, kuriam ši byla buvo 
perduota, privalo atidėti nuosprendžio vykdymą ir perduoti bylą Briuselio apeliaciniam teismui.  
 
2004 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Briuselio apeliacinis teismas priėmė nutartį, remdamasis Tournai 
(Hainaut provincija) pirmosios instancijos teismo kreipimusi dėl preliminaraus nutarimo.  
 
Pirmosios instancijos teismas uždavė tokį klausimą: „Ar Architektų asociacijos II etikos standartas, 
ypač jo 4 straipsnis, prieštarauja Amsterdamo sutarties 81 ir 82 straipsniams (buvę Romos sutarties 85 
ir 86 straipsniai) bei 1999 m. liepos 1 d. Konkurencijos apsaugos įstatymui ir dėl to yra automatiškai 
negaliojantis?“ 
  
Šis klausimas iškilo vykstant ginčui tarp architekto ir bendrovės SPRLU Monde (Monde) dėl 
atlyginimo architektui. Architektų asociacijos taryba yra nustačiusi minimalaus rekomenduojamo 
atlyginimo architektui skalę. Ši skalė yra žinoma kaip II etikos standartas. Į sutartį su architektu buvo 
įtrauktos kelios nuostatos, darančios nuorodą į II etikos standartą. Monde pareiškė, kad II etikos 
standartas, taigi ir sutartis tarp Monde ir architekto, yra niekinė. 
 
2004 m. birželio 24 d. sprendimu Komisija nustatė, kad „nuo 1967 m. liepos 12 d. iki 2003 m. lapkričio 
21 d. Belgijos architektų asociacija pažeidinėjo Sutarties 81 straipsnio 1 dalį, priimdama savo 1967 m. 
liepos 12 d. sprendimą (pataisytas 1978 m. ir 2002 m.) ir taikydama minimalaus atlyginimo skalę, 
vadinamąjį II etikos standartą. Architektų asociacija buvo nubausta 100 000 eurų bauda.  
 
Todėl, atsižvelgdamas į šį sprendimą ir atsakydamas į kreipimesi dėl preliminaraus nutarimo pateiktą 
klausimą, Apeliacinis teismas nustatė (nes Komisijos sprendimas nebuvo apskųstas), kad II etikos 
standartas yra automatiškai negaliojantis pagal EB sutarties 81 straipsnį.  
 

2. N.V. MSA prieš Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Prašymas taikyti laikinąsias 
priemones 

Remiantis APEC7 35 straipsnio 1 dalies pirmąja pastraipa, kad pirmininkas galėtų taikyti laikinąsias 
priemones, skirtas konkurenciją ribojančiai veiklai sustabdyti, turi būti įvykdyti tokie reikalavimai:  

• turi būti pateiktas skundas, kad konkurenciją ribojanti veikla taptų tyrimo objektu. Skundo 
teikėjas turi būti tiesiogiai suinteresuotas dalyku;  

                                                 
7 APEC: Ekonominės konkurencijos apsaugos įstatymas, suderintas 1999 m. liepos 1 d.  



• turi būti akivaizdi draudžiama konkurenciją ribojanti veikla, šiuo atveju konkurenciją ribojantis 
susitarimas, sudarytas pažeidžiant APEC 2 straipsnį; 

• būtinybė imtis skubių priemonių išvengti padėties, dėl kurios tokia veikla gali būti padaryta 
didelė, neišvengiama ir nepataisoma žala įmonei, kurios interesai yra pažeisti, ar bendriems 
ekonominiams interesams.  

 
N.V. MSA – bendrovė, užsiimanti reklamos ir viešųjų ryšių veikla, taip pat organizuojanti prekybos 
muges. Du kartus per metus ji organizuoja tarptautinę meno kūrinių ir antikvarinių daiktų mugę, vieną 
Knokėje (Knokke) rugpjūčio mėnesį, o kitą Briugėje (Bruge) spalio pabaigoje–lapkričio pradžioje. 
Karališkoji flamandų antikvarinių dirbinių prekiautojų gildija (Royal Guild of Flemish Antique 
Dealers) yra prekybos asociacija, organizuojanti antikvarinių daiktų muges Knokėje ir Gente (Ghent). 
Kai Gildija nusprendžia baigti savo muges Knokėje, ji draudžia savo nariams dalyvauti bet kokiose ne 
Gildijos organizuotose mugėse Knokėje ar Briugėje. Būtent dėl to 1998 m. birželio 28 d. MSA įteikė 
skundą Konkurencijos tarybai ir paprašė Konkurencijos tarybos pirmininko taikyti laikinąsias 
priemones.  
 
2002 m. gegužės 27 d. Konkurencijos tarybos pirmininko sprendimas Nr. 2002-V/M-38 taikyti 
laikinąsias priemones N.V. MSA /Guild of Flemish Antique Dealers prašymu 
Konkurencijos tarybos pirmininko buvo paprašyta nurodyti Gildijai laikinąją priemonę – sustabdyti 
savo sprendimo galiojimą ir apie tai pranešti Gildijos nariams. Konkurencijos tarybos pirmininkas 
laikėsi nuomonės, kad N.V. MSA pateiktas skundas buvo gana išsamus ir labai aiškiai apibūdino tam 
tikrą konkurenciją ribojančią veiklą, ir priešingai, nei teigė Konkurencijos tarnyba, 2002 m. gegužės 27 
d. sprendimu nustatė, kad prašymas taikyti laikinąsias priemones yra priimtinas. Prieš priimant nutartį 
dėl prašymo pagrįstumo, byla buvo grąžinta Konkurencijos tarnybai, kad būtų atliktas išsamesnis 
tyrimas. Konkurencijos tarnybai nurodyta parengi tyrimo išvadomis pagrįstą ataskaitą dėl laikinųjų 
priemonių taikymo. Ypač išsamiai turi būti įvertintos šios dvi aplinkybės:  
– ar yra pakankamų prima facie APEC pažeidimo įrodymų; 
– ar yra susidariusi padėtis, dėl kurios gali būti padaryta didelė, neišvengiama ir 
nepataisoma žala įmonei, kurios interesai pažeisti, kad būtų galima skubiai užkirsti tam kelią.  
 
2002 m. gruodžio 24 d. Konkurencijos tarybos pirmininko sprendimas Nr. 2002-V/M-95 taikyti 
laikinąsias priemones N.V. MSA /Guild of Flemish Antique Dealers prašymu 
 
2002 m. gruodžio 24 d. dėl prima facie APE pažeidimo įrodymų pirmininkas nusprendė, kad Gildija 
yra įmonių asociacija ir kad šios asociacijos priimti sprendimai turi būti laikomi įmonių asociacijos 
priimtais sprendimais pagal APEC 2 straipsnį 1 dalį. Atitinkami sprendimai buvo įvertinti kaip 
ribojantys konkurenciją, nes Gildijos nariams buvo uždrausta dalyvauti mugėse, kurias organizuoja 
N.V. MSA. Dėl antrosios sąlygos pirmininkas padarė išvadą, kad žala yra didelė, neišvengiama ir 
nepataisoma, kad žala yra akivaizdžiai susijusi su skundžiama veikla, ir reikalavimai dėl būtinybės 
imtis skubių priemonių taip pat yra tenkintinas. Konkurencijos tarybos pirmininkas paskelbė, kad 
prašymas taikyti laikinąsias priemones yra pagrįstas, ir nurodė sustabdyti Flamandų antikvarinių 
dirbinių prekiautojų gildijos sprendimo galiojimą. Be to, Gildijai buvo nurodyta pranešti apie šį 
Konkurencijos tarybos sprendimą visiems savo nariams registruotu laišku ir svarbiausią sprendimo dalį 
paskelbti Gildijos tinklalapyje. 
 
Briuselio apeliacinio teismo 2004 m. rugsėjo 29 d. sprendimas  



 
Gildija apskundė Konkurencijos tarybos pirmininko 2002 m. gegužės 27 d. ir 2002 m. gruodžio 24 d. 
sprendimus dėl laikinųjų priemonių taikymo pagal APEC 25 straipsnį. Kadangi abu sprendimai buvo 
nurodyti tame pačiame prašyme dėl laikinųjų priemonių taikymo, Teismas paskelbė savo nutartį vienu 
sprendimu. 

Skundas dėl 2002 m. gegužės 27 d. sprendimo dėl laikinųjų priemonių taikymo pagal APEC 35 
straipsnį paskelbtas nepriimtinu, nes Gildija negalėjo įrodyti, kad kitos šalys buvo informuotos apie 
pranešimą dėl skundo.  

Tačiau skundas dėl 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimo, taip pat dėl laikinųjų priemonių pagal 
APEC 35 straipsnį buvo paskelbtas priimtinu.  

Briuselio apeliacinis teismas turi jurisdikciją priimti sprendimus dėl skundų dėl Konkurencijos 
tarybos ar jos primininko priimtų sprendimų. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad byla yra visiškai 
perimama iš Konkurencijos tarybos ar jos pirmininko.  

Savo skunde Gildija teigė, kad skundžiamasis draudimas buvo atšauktas 1999 m. gruodžio 7 d. 
visuotiniame susirinkime, tačiau susirinkimo protokole nebuvo rasta aiškaus tokio sprendimo.  

Teismas nusprendė, kad pirmininkas buvo teisus nuspręsdamas, kad draudimas buvo visiškai 
akivaizdus APEC 2 straipsnyje nustatyto draudimo sudaryti kartelius pažeidimas. Tačiau Teismas 
pažymėjo, kad, priimant skundžiamąjį sprendimą, būtina atsižvelgti į Reglamento 1/2003 3 straipsnio 2 
dalies pirmąjį sakinį, kuriame teigiama:  

„Nacionaliniais konkurencijos įstatymais negali būti draudžiami susitarimai, įmonių asociacijų 
sprendimai ar suderinti veiksmai, darantys poveikį prekybai tarp valstybių narių, tačiau neribojantys 
konkurencijos, kaip apibrėžta Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje, arba atitinkantys Sutarties 81 straipsnio 3 
dalies nuostatas, arba susiję su Reglamentu dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo“.  

Kitaip tariant, Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad, taikant Belgijos nacionalinius įstatymus, 
negali būti uždrausti įmonių asociacijų sprendimai, kurie yra leidžiami pagal Europos teisės aktus. 
Jeigu ginčijamajam Gildijos sprendimui negalima taikyti EB sutarties 81 straipsnyje nustatyto 
draudimo sudaryti kartelius, Teismo nuomone, akivaizdus APEC 2 straipsnio pažeidimas negali būti 
laikomas draudžiamu ir todėl nurodytos priemonės negali būti taikomos.  

Teismas taip pat išnagrinėjo, ar ginčijamas sprendimas patenka į EB sutarties 81 straipsnio 
taikymo sritį, ir nusprendė, kad negalima daryti prielaidos, kad ginčijamo draudimo poveikis Bendrijos 
vidaus konkurencijai yra pastebimas. Todėl Teismas nusprendė, kad ginčijamas sprendimas negali būti 
laikomas EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje draudžiamu įmonių asociacijų sprendimu.  

Kadangi, taikant nacionalinius konkurencijos įstatymus, negali būti draudžiama tai, kas 
neprieštarauja EB sutarties 81 straipsniui, Teismas nusprendė, kad ginčijamo pirmininko sprendimo 
palaikyti negalima. 

Apeliacinis teismas paskelbė skundą dėl 2002 m. gegužės 27 d. Konkurencijos tarybos 
primininko sprendimo nepriimtinu. Skundas dėl 2002 m. gruodžio 24 d. Konkurencijos tarybos 
pirmininko sprendimo buvo paskelbtas priimtinu ir tinkamai pagrįstu.  
 
3. 2004 m. rugsėjo 29 d. Briuselio apeliacinio teismo sprendimas (Gema Plastics prieš V.Z.W. Belgian 
Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch Instituut voor Normalisatie, N.V. Dyka 
Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, N.V. Pipelife Belgium ir N.V. Wavin Belgium). 
 
2004 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Briuselio apeliacinis teismas paskelbė nutartį dėl Gema Plastics 
prašymo Belgijos konkurencijos institucijai taikyti laikinąsias priemones.  

 



Prašymas buvo pateiktas dėl naujojo Belgijos „Benor taikymo reglamento (TR 1401)“, kuriame 
nustatomas minimalus gylis, kuriame turi būti montuojami kanalizacijos sistemos PVC komponentai, 
kad juos būtų galima ženklinti Benor ženklu. Belgijos standarte numatytas didesnis komponentų 
montavimo gylis nei atitinkamame Europos standarte (EN 1401-1 ir NBN EN 1401-1). Pasak Gema 
Plastics, Belgijos standarto tikslas – pašalinti iš konkurencijos Belgijos rinkoje mažesniame gylyje 
montuojamų komponentų gamintojus ir tiekėjus, todėl jis pažeidžia Belgijos federalinio verslo 
konkurencijos apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį. Belgijos 
konkurencijos institucijos pirmininkas nusprendė, kad prašymas taikyti laikinąsias priemones nėra 
priimtinas, nes pareiškėjas neatitinka nustatytų privalomų sąlygų, t. y. jis turi turėti tiesioginį ir 
nepaneigiamą interesą pagal Belgijos verslo konkurencijos apsaugos įstatymo 35 straipsnį. Tačiau 
Apeliacinis teismas nusprendė, kad Konkurencijos institucijos pirmininkas taikė pernelyg griežtą 
apribojimą ir kad Gema tikrai turėjo tiesioginį ir nepaneigiamą interesą. Tačiau privaloma sąlyga, kad 
atvejis būtų susijęs su didele, neišvengiama ir nepataisoma žala, kuriai užkertant kelią būtina imtis 
neatidėliotinų priemonių, neįvykdyta. Todėl Apeliacinis teismas nusprendė, kad prašymas taikyti 
laikinąsias priemones buvo priimtinas, tačiau nepagrįstas.  

 
4. 2004 m. gruodžio 23 d. Monso prekybos teismo sprendimas byloje S.P.R.L. Lust Automobiles prieš 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart ir S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), nepriklausomas Mercedes automobilių perpardavėjas, iškėlė 
bylą DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) ir S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg (DCBL) 
dėl Bendrijos konkurencijos taisyklių pažeidimo.  
 
Lust kaltino DCBL ir DCAG, kad jie riboja:  
 
1) lygiagretųjį importą, ypač sudarydami kliūtis Lust gauti prekes iš užsienio Mercedes agentų;  
 
2) pardavimą per įgaliotąjį atstovą, ypač darydami spaudimą Mercedes agentui Šarlerua (Charleroi) 

mieste, Car & Truck Charleroi bendrovėje anuliuoti užsakymus, kai Lust veikė tik kaip galutinio 
pirkėjo agentas. 

 
Nors įgaliotajam platintojui pagal platinimo sutartis tarp DCAG nacionalinių antrinių įmonių ir 
įvairiose Europos Sąjungos valstybėse įsisteigusių agentų ar atstovų yra draudžiama vykdyti pardavimą 
neįgaliotajam perpardavėjui, vertindamas lygiagrečiojo importo ribojimą, Monso prekybos teismas 
nustatė, kad tokio pobūdžio sąlyga yra leidžiama pagal tris EB reglamentus dėl motorinių transporto 
priemonių platinimo (Reglamento Nr. 123/85 3 straipsnio 10 dalį, Reglamento Nr. 1475/95 3 straipsnio 
10 dalį ir Reglamento Nr. 1400/2002 4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktį), todėl tokia sąlyga yra 
suderinama su Bendrijos teise.  
 
Vertindamas pardavimo per įgaliotąjį tarpininką ribojimą, Teismas paprašė DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourg pateikti galiojančios atstovavimo sutarties su Mercedes tinklui priklausančiais Belgijos 
agentais kopiją kartu su kitais dokumentais ar kita informacija, leidžiančia nustatyti tokios sutarties 
įsigaliojimo datą, ir tai, kad sutartis yra veiksmingai privaloma agentams, bei nurodė surengti liudytojų 
išklausymą, siekiant nustatyti, ar:  
 
„S.A. Car & Truck Charleroi anuliavo 2000 m. gegužės 29 d. užsakymus 1168 ir 1169 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg ir (arba) DaimlerChrysler A.G. Stuttgart nurodymu ar pagal jų 
išduotus aplinkraščius arba raštiškus nurodymus“.  



Danija 
2004 m. rugpjūčio 18 d. Danijos konkurencijos apeliacinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo panaikino 
2003 m. rugsėjo 24 d. Danijos konkurencijos tarybos sprendimą Danijos knygų asociacijos byloje. 
Panaikintuoju Danijos konkurencijos tarybos sprendimu buvo nustatyta, kad Danijos knygų asociacija 
pažeidė EB sutarties 81 straipsnį, sudarydama prekybos sutartį Danijos knygų pramonės srityje. Šiuo 
straipsniu kitų šalių knygų pardavėjams draudžiama pardavinėti Danijos vartotojams daniškas knygas, 
nesilaikant šioje šalyje nustatytų fiksuotų kainų.  
 
Danija ir kitos ES valstybės yra nustačiusios fiksuotas knygų kainas (pagal susitarimą arba pagal 
įstatymą), o kitose šalyse taikomos laisvai nustatomos kainos. Tai sudaro tam tikrų problemų vykdant 
prekybą tarp valstybių, kuriose taikomos fiksuotos kainos, ir valstybių, kurios laisvai nustato kainas.  
 
Danijos konkurencijos taryba yra išaiškinusi, kad pagal EB teisėje taikomą praktiką fiksuotų kainų 
taikymas prekybai knygomis tarp ES valstybių narių gali būti priimtinas tik tokiu atveju, jeigu sutarties 
šalis gali įrodyti, kad vienintelis vėlesnio reimporto tikslas – išvengti fiksuotų kainų sistemos. Taigi 
Danijos konkurencijos taryba padarė išvadą, kad fiksuotų kainų sistemos įgyvendinimas per reimportą 
pažeidžia EB sutarties 81 straipsnį.  
 
Nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, Danijos konkurencijos apeliacinis teismas savo sprendimą grindė 
1998 m. lapkričio 12 d. Komisijos laišku ES valstybių kultūros ministrams dėl Komisijos nuomonės 
dėl EB sutarties 81 straipsnio ir šalyse nustatytų fiksuotų knygų kainų sistemų suderinamumo Europos 
Sąjungoje. Danijos konkurencijos apeliacinis teismas išaiškino, kad pagal šį laišką Danijos susitarimas 
dėl fiksuotų knygų kainų nedaro juntamo poveikio prekybai tarp valstybių narių ir todėl jam 
netaikomas EB sutarties 81 straipsnis. Todėl Danijos konkurencijos apeliacinis teismas priėmė 
sprendimą, kuriuo buvo panaikintas Danijos konkurencijos tarybos sprendimas.  
 

Vokietija  
Berlyno regioninis teismas, 2004 1 13, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Susitarimai dėl aptarnavimo paslaugų platinimo nebuvo paskelbti negaliojančiais dėl konkurenciją 
ribojančių ilgalaikių išimčių sąlygų; kaip susitarimai dėl atstovavimo, jie nepatenka į EB sutarties 81 
straipsnio taikymo sritį; nesant konkurencijos ribojimo pagal senosios redakcijos GWB 18 straipsnį, 
jiems netaikomas senosios redakcijos GWB 34 straipsnis.  
(EB sutarties 81 straipsnis, Civilinio kodekso 134 ir 138 straipsniai). 
 
Mainco regioninis teismas, 2004 1 15, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Nėra pagrindo kelti bylą dėl nuostolių, patirtų sumokėjus per didelę kainą už vitaminus, atlyginimo, nes 
atsakovas dalyvavo pasauliniame vitaminų kartelyje, kaip Komisija nustatė Teismui privalomu 
sprendimu, kadangi ieškovas, kaip klientas, nepriklauso apsaugos nuo kartelio taikymo sričiai, kaip 
nustatyta GWB 1 ir 33 straipsniuose ir Civilinio kodekso 823 straipsnio 1 dalyje, suprantamuose juos 
siejant su EB sutarties 81 straipsniu, dėl nepakankamo kainų kartelio „tikslingumo“.  
(EB sutarties 81 straipsnis, GWB 1 ir 33 straipsniai, Civilinio kodekso 823 straipsnio 2 dalis).  
 
Berlyno aukštesnysis regioninis teismas, 2004 1 15, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Mobiliosios telefonijos tinklo operatoriaus dominuojanti padėtis skambučių iš fiksuoto telefono ryšio 
tinklo užbaigimo mobiliojo ryšio tinkle; dominavimas, kai ieškovas neleidžia atsakovui naudoti SIM 



kortelių ir sukurti mobiliosios telefonijos tinklo, nenustatytas, nes ieškovas naudoja SIM korteles 
komerciniam skambučių nukreipimui iš fiksuoto telefono ryšio tinklo (sukeliama rizika tinklo 
vientisumui). 
(GWB 19 ir 20 straipsniai, EB sutarties 82 straipsnio 1 dalis, 2 dalies b ir c punktai, UWG 1 straipsnis). 
 
Mainco regioninis teismas, 2004 1 15, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Nėra pagrindo kelti bylą dėl nuostolių, patirtų sumokėjus per didelę kainą už vitaminus, atlyginimo, nes 
atsakovas dalyvavo pasauliniame vitaminų kartelyje, kaip buvo Komisija nustatė Teismui privalomu 
sprendimu, kadangi ieškovas, kaip klientas, nepriklauso apsaugos nuo kartelio taikymo sričiai, kaip 
nustatyta GWB 1 ir 33 straipsniuose ir Civilinio kodekso 823 straipsnio 1 dalyje, suprantamuose juos 
siejant su EB sutarties 81 straipsniu, dėl nepakankamo kainų kartelio „tikslingumo“.  
(EB sutarties 81 straipsnis, GWB 1 ir 33 straipsniai, Civilinio kodekso 823 straipsnio 2 dalis).  
 
Berlyno aukštesnysis regioninis teismas, 2004 1 15, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Nėra pagrindo kelti bylą prieš mobiliosios telefonijos tinklo operatorių, siekiant jį priversti užtikrinti 
prieigą prie jo tinklo kitoms įmonėms, kad jos galėtų užbaigti skambučius iš fiksuoto telefono ryšio 
tinklo per GSM tinklų sąsają, kadangi tos įmonės pageidauja pradėti veiklą ne gamybos ar vartojimo 
rinkose, bet pačioje rinkoje (GWB 19 straipsnio 4 dalies 4 punktas); atsisakymas suteikti prieigą prie 
tinklo taip pat nėra diskriminavimas arba ribojimas, nes ribojimas nėra nepagrįstas.  
(GWB 19 straipsnio 4 dalies 4 punktas, GWB 19 straipsnio 1 dalies 4 punktas, GWB 20 straipsnis, EB 
sutarties 82 straipsnis, GWB 1 straipsnis). 
 
Berlyno aukštesnysis regioninis teismas, 2004 1 22, 2 U 17/02, P-219/02 
Ieškinys, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar 2002 m. gruodžio 31 d. Chrysler Automobile įgaliotojo atstovo 
susitarimo, sudaryto tarp šalių, nutraukimas atsakovo iniciatyva neturi galios, nes buvo pažeistos teisės; 
teisės gauti tiekiamus Chrysler automobilius ir atsargines detales netekimas; prašymas pratęsti 
galiojimą pagal priešieškinį: išvada, kad 2002 m. gruodžio 31 d. susitarimo nutraukimas galioja ir 
nepažeidžia nei draudimo diskriminuoti, numatyto Konkurencijos ribojimo draudimo įstatymo (GWB) 
20 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nei EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies (pastebimo poveikio nebuvimas).  
(GWB 20 straipsnio 1 ir 2 dalių pirmas sakinys; EB sutarties 81 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys; Reglamento 
(EB) Nr. 1475/95 5 straipsnio 2 dalies 2 punktas; Reglamento (EB) Nr. 1400/2002 10 straipsnis; 
Civilio kodekso 242 straipsnis ir 315 straipsnio 3 dalies antro sakinio antroji pagrindinė sąlyga; 
Bendrojo pardavimo įstatymo 9 straipsnis).  
 
Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 1 27, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Prašymas suteikti teisinę pagalbą byloje dėl nuostolių atlyginimo ir kompensacijos už konkurenciją 
ribojantį bankrotą ir piktnaudžiavimą, nustatant nepagrįstai aukštas plytų pardavimo kainas, atmestas, 
nes neįvykdyti Civilinio proceso kodekso 116 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimai. 
(EB sutarties 81 ir 82 straipsniai, Civilinio kodekso 823 straipsnio 2 dalis ir 249 straipsnis, Civilinio 
proceso kodekso 116 straipsnio 1 dalies 2 punktas). 
 
Karlsruhės aukštesnysis regioninis teismas, 2004 1 28, 6 U 183/03, P-54/04 
Prašymas dėl paskelbimo negaliojančiu nepriimtinas, kompensacija kitai vitaminų kartelio rinkos šaliai 
nepaskirta, nes nenustatyta žala (hipotetinės pelno maržos ir faktinės pelno maržos, o ne hipotetinės 
pirkimo kainos ir faktinės pirkimo kainos, palyginimas).  
(GWB 33 straipsnis, EB sutarties 81 straipsnis, Civilinio kodekso 823 straipsnio 2 dalis).  
 



Federalinis teisingumo teismas, 2004 2 10, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Oficiali mokėjimo patvirtinimo tvarka (už telekomunikacinio ryšio sąsajas) nepanaikina faktinės 
galimybės įmonei nustatyti tarifus piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi ir gauti tam tikslui 
reikalingą patvirtinimą, nes piktnaudžiavimui netaikoma nagrinėjimo procedūra (obiter dictum). 
(EEB sutarties 86 straipsnis (EB sutarties 82 straipsnis), Telekomunikacijų įstatymo 24, 25 ir 39 
straipsniai). 
 
Miuncheno aukštesnysis regioninis teismas, 2004 2 26, U (K) 5585/03, P-289/03 
2003 m. rugsėjo 30 d. patvirtintas tarpininkavimo sutarties su ieškovu nutraukimo atsakovo iniciatyva 
įsigaliojimas, atsižvelgiant į naujojo Bendrijos reglamento Nr. 1400/2003 bendrosios išimties 
motorinių transporto priemonių sektoriuje įsigaliojimą 2003 m. spalio 31 d. ir iš to kylantį įpareigojimą 
atsakovui pertvarkyti savo platinimo tinklą Vokietijoje ir Europoje. (Suteiktas leidimas pateikti 
skundą.)  
(Bendrijos bendrosios išimties motorinių transporto priemonių sektoriuje reglamentas Nr. 1400/2002; 
Civilinio kodekso 307 straipsnis).  
 
Miuncheno aukštesnysis regioninis teismas, 2004 2 26, U (K) 5664/03, P-295/03 
2003 m. rugsėjo 30 d. patvirtintas tarpininkavimo sutarties su ieškovu nutraukimo atsakovo iniciatyva 
įsigaliojimas, atsižvelgiant į naujojo Bendrijos reglamento Nr. 1400/2003 bendrosios išimties 
motorinių transporto priemonių sektoriuje įsigaliojimą 2003 m. spalio 31 d. ir iš to kylantį įpareigojimą 
atsakovui pertvarkyti savo platinimo tinklą Vokietijoje ir Europoje.  
(Bendrijos bendrosios išimties motorinių transporto priemonių sektoriuje reglamentas Nr. 1400/2002)  
 
Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 3 3, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Ieškinys dėl informacijos apie 1997 m. Nyderlandų pašto įstaigos siųstų ar perduotų siųsti Vokietijos 
gavėjams adresuotų siuntinių skaičių, jų formą ir svorį atskleidimo; ypač nėra atmestinas ieškinys dėl 
ieškovo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.  
(Visuotinės pašto konvencijos 25 straipsnio 3 dalies pirmas ir antras sakiniai, senosios redakcijos EB 
sutarties 86, 90 ir 59 straipsniai; Civilinio kodekso 242 straipsnis); 
 
Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 3 24, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Mobiliosios telefonijos tinklo operatoriaus dominuojanti padėtis skambučių iš fiksuoto telefono ryšio 
tinklo į jo mobiliojo ryšio tinklą užbaigimo rinkoje; dominavimas, kai ieškovas neleidžia atsakovui 
naudoti SIM kortelių ir sukurti mobiliųjų radijo jungčių, nenustatytas, nes ieškovas naudoja SIM 
korteles komerciniam skambučių nukreipimui iš fiksuoto telefono ryšio tinklo (sukeliama rizika tinklo 
vientisumui).  
 
Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 3 24, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Aptarnavimo stoties susitarimas dėl ilgalaikės išimties sąlygų nepaskelbtas negaliojančiu, nes EEB 
sutarties 85 straipsnio 1 dalis (= EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis) ir senosios redakcijos GWB 15 
straipsnis (= GWB naujosios redakcijos 14 straipsnis) nėra taikomi aptarnavimo stoties susitarimui, 
kaip atstovavimo sutarčiai, ir ieškovas neįrodė didelio rinkos pasidalijimo poveikio pagal didėjančio 
poveikio teoriją; senosios redakcijos GWB 34 straipsnio reikalavimas dėl rašytinės formos nepažeistas.  
(EB sutarties 85 straipsnis, senosios redakcijos GWB 15 ir 34 straipsniai, Civilinio kodekso 125 ir 138 
straipsniai). 
 
Federalinis teisingumo teismas, 2004 3 30, KZR 24/02, P-197/98 



Jeigu prekiautojas, užsiimantis mažmenine prekyba naujais automobiliais ir nepriklausantis gamintojo 
pasirinktai platinimo sistemai, negali įvykdyti savo klientų užsakymų naujiems automobiliams dėl to, 
kad įgaliotieji užsienio prekiautojai atsisako tiekti naujus automobilius sistemai nepriklausančių 
mažmeninės prekybos tinklų prekiautojams, jis gali teikti ieškinį dėl nuostolių, patirtų dėl negauto 
pelno, kompensavimo pagal Civilinio kodekso 823 straipsnio 2 dalį, suprantamą ją siejant su EB 
sutarties 81 straipsnio 1 dalimi, jeigu tam tikru laiku įgaliotiesiems prekiautojams, tiekiantiems naujus 
automobilius sistemai nepriklausantiems mažmenininkams, EB sutarties 81 straipsnio 1 punkte 
nustatyta draudimo išimtis nebuvo taikoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1475/95 6 straipsnio 1 dalį.  
 
Dėl vienašalio „labai blogo“ gamintojo elgesio ir nuolatinio prašymo pradėti taikyti kainų drausmę 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1475/95 6 straipsnio 3 dalį išimtis netaikoma (tik) tuo laikotarpiu, kuriuo 
skundžiamas elgesys gali turėti įtakos įgaliotiesiems prekiautojams, ir tik tiems platinimo susitarimams, 
kurie galioja dėl draudžiamo elgesio iškreiptos konkurencijos teritorijoje. Pagal Reglamento (EB) Nr. 
1475/95 6 straipsnio 1 dalies 6–12 punktus vadinamasis įgaliotųjų užsienio prekiautojų „labai blogas“ 
elgesys negali būti automatiškai priskiriamas gamintojui.  
(EB sutarties 81 straipsnis, Reglamento (EB) Nr. 1475/95 6 straipsnio 1 dalis).  
 
Dortmundo regioninis teismas, 2004 4 1, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Ieškovo ieškinys dėl nuostolių, patirtų dėl atsakovui sumokėtos per didelės kainos už vitaminus, 
atlyginimo, nes atsakovas yra vitaminų kartelio susitarimo šalis.  
(EB sutarties 81 straipsnis; GWB 1 ir 33 straipsniai, Civilinio kodekso 823 straipsnio 2 dalis) 
 
Kylio regioninis teismas, 2004 4 16, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Sutarties sąlyga, draudžianti naudoti SIM korteles perdavimo sistemose jungtims iš vienos trečiosios 
šalies į kitą trečiąją šalį nustatyti, pripažinta galiojančia konkurencijos teisės požiūriu. 
(GWB 19 ir 20 straipsniai; EB sutarties 82 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b punktas; UWG 1 straipsnis).  
 
Dortmundo regioninis teismas, 2004 4 16, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Patenkinus pagrindinį ieškinį, lieka neišspręstas sąnaudų klausimas: dvejus metus po partnerio 
pasitraukimo susitarime dėl partnerystės nustatytas konkuravimo tarp partnerių draudimas 
konkurencijos požiūriu prieštaravimų nekelia.  
(Nesąžiningos konkurencijos draudimo įstatymo (UWG) 1 straipsnis; GWB 1 straipsnis; EB sutarties 
81 straipsnis). 
 
Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 4 21, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Nėra pagrindo pareikšti ieškinį dėl ikisutartinių įsipareigojimų sudarant sutartį dėl frančizės (Pizza 
Hut), nes, atsižvelgus į pasirinktą taikomą teisę, JAV Kanzaso valstijos įstatymai taikomi visiems 
ieškovo pareikštiems ieškiniams; nėra pagrindo skelbti negaliojančiu pagal senosios redakcijos GWB 
15 ir 18 straipsnius. Nėra pagrindo skirti kompensaciją už FTC frančizės reglamento pažeidimą.  
(Civilinio kodekso įgyvendinimo įstatymo 11, 27, 29, 31 ir 34 straipsniai; senosios redakcijos GWB 
15, 18, 34 ir 98 straipsniai; senosios redakcijos EB sutarties 85 straipsnis, Reglamento Nr. 4087/88 3 
straipsnis).  
 
Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 4 21, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Nėra pagrindo laikyti negaliojančiu susitarimą dėl frančizės (Pizza Hut) dėl Vokietijos ar Europos 
konkurencijos teisės aktų pažeidimo; nėra pagrindo kelti bylą, nes teisės pasirinkimas nebuvo 
pakeistas, ir Anglijos (Velso) teisė taikoma visiems pareikštiems ieškiniams. 



(Civilinio kodekso įgyvendinimo įstatymo 11, 27, 29, 31 ir 34 straipsniai; senosios redakcijos GWB 
15, 18, 34 ir 98 straipsniai; senosios redakcijos EB sutarties 85 straipsnis; Reglamento Nr. 4087/88 3 
straipsnis).  
 
Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 4 21, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Sutarties dėl frančizės (Pizza Hut) pripažinimas galiojančia, nes JAV Kanzaso valstijos teisė taikoma 
visiems ieškovo pareikštiems ieškiniams. Nėra pagrindo skirti kompensaciją už FTC frančizės 
reglamento pažeidimą.  
(Civilinio kodekso įgyvendinimo įstatymo 11, 27, 29, 31 ir 34 straipsniai; senosios redakcijos GWB 
15, 18, 34 ir 98 straipsniai; senosios redakcijos EB sutarties 85 straipsnis; Reglamento Nr. 4087/88 3 
straipsnis). 
 
Miuncheno aukštesnysis regioninis teismas, 2004 4 22, U (K) 1582/04, P-94/04 
Nėra pagrindo kelti bylą dėl tam tikrų SIM kortelių atjungimo ir atsisakymo sukurti mobiliojo ryšio 
jungtis atšaukimo, nes perleistas SIM korteles naudoti GSM konverteriuose draudžiama pagal sutarties 
sąlygas.  
(GWB 19, 20 ir 33 straipsniai; EB sutarties 82 straipsnio 2 dalies b ir c punktai; UWG 1 straipsnis). 
 
Diuseldorfo regioninis teismas, 2004 4 28, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Ieškovo ieškinys dėl sumokėtų mokesčių už SIM kortelių aktyvavimą ir naudojimąsi ieškovo mobiliojo 
ryšio tinklu; pripažintas galiojančiu mobiliojo ryšio teikimo sutarčių nutraukimas ieškovo iniciatyva, 
remiantis pagrindu, kad atsakovas naudoja SIM korteles, priešingai, nei yra numatyta sutartyje, per 
GSM tinklo sąsają skambučiams iš ieškovo mobiliojo ryšio tinklo inicijuoti; nėra pagrindo laikyti 
neteisėtais tam tikrus sutartyse numatytus naudojimo apribojimus. 
(GWB 19 ir 20 straipsniai, EB sutarties 82 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b ir c punktai, UWG 1 
straipsnis). 
 
Ingolštato regioninis teismas, 2004 5 11, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Tarpininkavimo sutarties nutraukimas, priėmus Reglamentą Nr. 1400/2002, pripažįstamas galiojančiu, 
jeigu pagal sutartį numatyta tam tikra sąlyga (be kita ko, EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis; 
Reglamentas Nr. 1400/2002).  
 
Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 6 23, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Draudimas siūlyti parduoti Budweiser Budvar alų neatsižvelgiant į tam tikroje teritorijoje esančius 
pareiškėjo klientus ir jį reklamuoti išimtinės platinimo teisės pagrindu, iki šalys priims galutinį 
sprendimą dėl šalių sudaryto susitarimo dėl importo; nėra esminio poveikio prekybai tarp valstybių 
narių.  
(UWG 1 ir 3 straipsniai; EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis). 
 
Federalinis teisingumo teismas, 2004 7 13, KZR 10/03, P-66/00 
Dėl standartinių tarpininkavimo sutarties dėl motorinių transporto priemonių sąlygų galiojimo (kelių 
prekės ženklų naudojimas, mažiausios pardavimo apimtys, pranešimas apie nutraukimą, susitarimo 
nutraukimas).  
(Civilinio kodekso 307 straipsnis; EB sutarties 81 straipsnis; Reglamentas Nr. 1475/95; Reglamentas 
Nr. 1400/2002).  
 
Štutgarto aukštesnysis regioninis teismas, 2004 7 22, U 202/03, P-30/03 



Įpareigojimas, kad atsakovas išmokėtų kompensaciją ieškovui už jo patirtus nuostolius dėl susitarimo 
dėl pavėluoto techninio aptarnavimo atnaujinimo, patvirtinus platinimo sistemą, siekiant atsižvelgti į 
naująjį Bendrijos bendrosios išimties motorinių transporto priemonių sektoriuje reglamentą; ieškovui 
nustatymas nevienodų sąlygų, palyginti su kitose dirbtuvėse, su kuriomis buvo pratęsti sutartiniai 
santykiai, taikomomis sąlygomis. 
(GWB 33 straipsnis ir 20 straipsnio 1 ir 2 dalys; Reglamentas (EB) Nr. 1475/95; EB sutarties 81 
straipsnis). 
 
Štutgarto regioninis teismas, 2004 8 3, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Nėra pagrindo ieškiniui dėl nuostolių, atsiradusių dėl ieškovo išimtinės platinimo teisės pažeidimo, 
paskyrus kitą įgaliotą prekiautoją, atlyginimo, nes Reglamentui (EB) Nr. 1475/1995 netekus galios, 
teritorinės apsaugos susitarimui nebegalioja išimtis dėl EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje numatyto 
draudimo. Klausimas dėl išskirtinės sąlygos paskelbimo negaliojančia, įsigaliojus naujajam Bendrijos 
reglamentui dėl bendrosios išimties motorinių transporto priemonių sektoriuje.  
(EB sutarties 81 straipsnis, Bendrijos reglamentas dėl bendrosios išimties motorinių transporto 
priemonių sektoriuje Nr. 1400/2002; Bendrijos reglamentas dėl bendrosios išimties motorinių 
transporto priemonių sektoriuje Nr. 1475/1995) 
 
Frankfurto prie Maino regioninis teismas, 2004 8 20, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Ieškovas neturi teisės sudaryti su atsakovu paslaugų teikimo sutarties, netgi jeigu ieškovas atitinka 
atrankinio platinimo kriterijus, nes atsakovui buvo leista be išankstinio pranešimo nutraukti vis-à-vis 
prekybos automobiliais tarpininkavimo sutartį, o ieškovo prekybinė ir techninio aptarnavimo veikla 
komerciniu požiūriu sudaro vieną ekonominį vienetą.  
(Civilinio kodekso 823 straipsnio 2 dalis ir 249 straipsnis; EB sutarties 81 straipsnis; Bendrijos 
reglamento dėl bendrosios išimties motorinių transporto priemonių sektoriuje Nr. 1400/2002 20 ir 33 
straipsnių pirmas sakinys; GWB).  
 
Miuncheno I regioninis teismas, 2004 9 7, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Teisės išlaikymo nepatvirtinimas atsakovui, kuriam pateiktas ieškinys dėl atsisakymo aktyvuoti SIM 
korteles.  
(GWB 19 ir 20 straipsniai; EB sutarties 82 straipsnis; UWG 1 straipsnis). 
 
Miuncheno I regioninis teismas, 2004 9 .2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Teisės išlaikymo nepatvirtinimas atsakovui, kuriam pateiktas ieškinys dėl atsisakymo aktyvuoti SIM 
korteles.  
(GWB 19 ir 20 straipsniai, EB sutarties 82 straipsnis, UWG 1 straipsnis) 
 
Potsdamo regioninis teismas, 2004 9 23, 51 O 204/03, P-150/04 
Įpareigojimas priešieškinio atsakovui sutvarkyti naudotas padangas per priešieškinio ieškovą taip, kaip 
nurodyta rezoliucinėje dalyje, sumokėti ir suteikti informaciją priešieškinio ieškovui tokia apimtimi, 
kaip nurodyta rezoliucinėje dalyje; susitarimas, kurio pagrindu teikiami ieškiniai, EB sutarties 81 
straipsnio 1 dalies nepažeidė, nes bet kokiu atveju konkurencijos ribojimas nėra juntamas.  
(EB sutarties 81 straipsnio 1 ir 2 dalys, Civilinio kodekso 138 dalis, Civilinio kodekso 134 straipsnis, 
suprantamas siejant su Baudžiamojo kodekso 266 straipsniu). 
 



Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas, 2004 10 27, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Ieškovo reikalavimas priversti atsakovą pirkti iš ieškovo visą reikalingą alaus kiekį; ieškinys dėl 
informacijos apie kitur įsigytą alų atskleidimo; atsižvelgus į juntamo konkurencijos ribojimo poveikio 
nebuvimą alaus tiekimo susitarimui, EB sutarties 81 straipsnis netaikomas. 
(EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis, Civilinio kodekso 138 straipsnio 1 dalis). 
 
Leipcigo regioninis teismas, 2004 10 27, 05 O 5659/04, P-211/04 
Sprendimas dėl sąnaudų po atsiskaitymo pagal susitarimą: ieškovo reikalavimas nutraukti veiklą, kuria 
pažeidžiama jo pasirinktinio platinimo sistema, kai atsakovas neteisėtai perka naujus automobilius 
perpardavimo tikslais.  
(EB sutarties 81 straipsnis; Reglamentas Nr. 1400/2002; GWB 19 ir 20 straipsniai). 
 
Miuncheno I regioninis teismas, 2004 11 30, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Teisės išlaikymo nepatvirtinimas atsakovui, kuriam pateiktas ieškinys dėl atsisakymo aktyvuoti SIM 
korteles.  
(GWB 19 ir 20 straipsniai; EB sutarties 82 straipsnis; UWG 3 straipsnis; TKG 33 straipsnis). 
 
Kelno regioninis teismas, 2004 12 16, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Nėra pagrindo kelti bylą atsakovui dėl SIM kortelių aktyvavimo; atjungimas buvo pagrįstas, nes 
ieškovas naudoja SIM korteles pažeisdamas sutartį, per GSM tinklo sąsają leisdamas kitoms įmonėms 
užbaigti telefono skambučius ieškovo mobiliojo ryšio tinkle; nėra pagrindo teikti ieškinį dėl SIM 
kortelių naudojimo komerciniu pagrindu teikiant ryšio paslaugas.  
(Civilinio kodekso 19 ir 20 straipsniai, EB sutarties 82 straipsnis, UWG 1 straipsnis). 
 
Kelno regioninis teismas, 2004 12 16, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Nėra pagrindo kelti bylą atsakovui dėl SIM kortelių aktyvavimo; atjungimas buvo pagrįstas, nes 
ieškovas naudoja SIM korteles pažeisdamas sutartį, per GSM tinklo sąsają leisdamas kitoms įmonėms 
užbaigti telefono skambučius ieškovo mobiliojo ryšio tinkle; nėra pagrindo teikti ieškinį dėl SIM 
kortelių naudojimo komerciniu pagrindu teikiant ryšio paslaugas.  
(Civilinio kodekso 19 ir 20 straipsniai; EB sutarties 82 straipsnis; UWG 1 straipsnis). 

Ispanija  
Klausimai, nagrinėti sprendžiant teisminius ginčus tarp naftos bendrovių ir aptarnavimo stočių, buvo 
labai panašūs, daugiausia dėl galimo tiekimo sutarčių paskelbimo negaliojančiomis. Teismas tokias 
sutartis priskyrė tarpininkavimo sutartims (tikrosios atstovavimo sutartys) arba perpardavimo sutartims 
(netikrosios atstovavimo sutartys), kurios gali būti suderinamos su 81 straipsnio 1 dalimi (bendrasis 
draudimas), nes joms gali būti taikoma išimtis, nustatyta 1983 m. birželio 22 d. Išimties reglamente Nr. 
1984/1983 ir 1999 m. gruodžio 22 d. Išimties reglamente Nr. 2790/1983, kurie abu yra susiję su 
dabartinės EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymu kai kurioms vertikaliųjų susitarimų rūšims ir 
suderintiems veiksmams.  
 
Keturi tokie procesai vyko pagal skundus dėl pirmosios instancijos teismo priimtų sprendimų. Byla 
Automoción y Servicios La Safor, S.L. prieš Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. yra susijusi su 
skundu, pateiktu Madrido 44-ajam pirmosios instancijos teismui. Jame skundo teikėjas išdėstė savo 
ketinimą apskųsti jo atžvilgiu priimtąjį sprendimą.  
 



2004 m. birželio 10 d. Madrido 44-ojo pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas eilinėje byloje 
965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L. prieš Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A 
 
Automoción y Servicios La Safor S.L. pateikė skundą prieš Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. 
kuriame pareiškėjas prašo būti laikomu perpardavėju griežtąja prasme. Teismas, padaręs išvadą, kad 
sutartis yra „tarpininkavimo sutartis“, t. y. tikroji atstovavimo sutartis, prašymą atmetė. 
 
2004 m. birželio 7 d. Madrido provincijos civilinių bylų teismo 18 skyriaus Sprendimas Nr. 358/2004 
byloje Melón, S.A. prieš Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A ir 2004 m. birželio 23 d. 
Sprendimas Nr. 423/2004 byloje Melón, S.A. ir Estación de Servicio Ahigal, S.L. prieš Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A pagal skundus Nr. 220/2003 ir 486/2003.  
 
Pareiškėjo Madrido pirmosios instancijos 8-ajam ir 15-ajam teismams pateiktų skundų pagrindu buvo 
iškeltos įprasta tvarka nagrinėjamos bylos, kurių numeriai 895/2004 ir 556/2001. Pirmuoju sprendimu 
teismas atmetė Melón, S.A pareiškimą, kuriuo skundžiami abu teismo sprendimai. Civilinių bylų 
teismas atmetė abu aptarnavimo stočių skundus, nes, teismo nuomone, sutartys turėjo būti laikomos 
„tarpininkavimo sutartimis“, t. y. tikrosiomis atstovavimo sutartimis. Abiem sprendimais Melón. S.A. 
buvo nurodyta padengti patirtas išlaidas.  
 
2004 m. birželio 2 d. Madrido provincijos civilinių bylų teismo 18 skyriaus sprendimas Nr. 94/2004 
byloje Caminas S.A. prieš Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Šis sprendimas buvo priimtas dėl Repsol pateikto skundo Nr. 218/2003 byloje Nr. 53/2001, iškeltoje 
pagal Caminas S.A. ieškinį prieš Repsol, pateiktą Madrido pirmosios instancijos 20-ajam teismui. 
Pirmasis 2002 m. spalio 25 d. sprendimas patenkino Caminas, S.A. pateiktą skundą. Buvo nustatyta, 
kad nagrinėjamos sutartys yra niekinės pagal įstatymą, ir nurodyta Repsol padengti išlaidas. Repsol 
skundas buvo patenkintas, o sutartys paskelbtos galiojančiomis, nes jos gali būti priskirtos 
tarpininkavimo sutartims. 
 
2004 m. birželio 10 d. Geronos provincijos civilinių bylų teismo 1 skyriaus sprendimas Nr. 188/200 
byloje Clau, S.A. prieš CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Šis sprendimas buvo priimtas pagal skundą Nr. 48/2004, kurį pateikė dvi šalys byloje Nr. 266/2002, 
iškeltoje pagal Clau, S.A. ieškinį prieš CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A, pateiktą Geronos pirmosios 
instancijos 1-ajam teismui. Pirminis sprendimas buvo priimtas CEPSA naudai. Abi bendrovės pateikė 
apeliacinius skundus, ir CEPSA skundas buvo atmestas procedūros pagrindu. Clau, S.A. skundas buvo 
priimtas, nes sutartis buvo perpardavimo sutartis. Sutartys buvo priskirtos netikrosioms atstovavimo 
sutartims, kurios šiuo atveju yra negaliojančios, nes joms negali būti taikomas reglamentas dėl išimties 
pagal EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį. Trys sutartys, kurios buvo susijusios su aptarnavimo stoties 
veiklos pradžia bei CEPSA produktų pardavimu ir kurioms buvo taikoma išimtis, buvo paskelbtos 
niekinėmis, nes buvo įgyvendintos pažeidžiant teisinius reikalavimus bei draudimą, ir jose nebuvo 
nustatytos kainos. O tai reiškia, kad nebuvo ir sutarties. Teismas nurodė šalims įvykdyti tarpusavio 
atsiskaitymus už suteiktas paslaugas pagal jų sutartis, sudarytas remiantis Civilinio kodekso 1303 
straipsniu, atskaičius visiškai išmokėtas sumas. Teismas nurodė atsakovui padengti visas teismo 
išlaidas.  
 
2004 m. gruodžio 23 d. Aukščiausiojo teismo, Civilinių bylų skyriaus, 1 padalinio sprendimas Nr. 
1235/2004 byloje dėl L'Andana S.A. ir Estación de Servicio L'Andana S.L ieškinio prieš Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 



Šis sprendimas priimtas dėl skundo, pateikto L'Andana S.A. ir Estación de Servicio L'Andana S.L 
sprendžiant šių bendrovių ieškinį bendrovei Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
 
Savo pirminiame Valensijos pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde bendrovės prašė paskelbti 
negaliojančiomis 25 metams sudarytas sutartis dėl aptarnavimo stoties veiklos, verslo nuomos ir 
išimtinio tiekimo. 
 
Skundo teikėjai teigė, kad, atsižvelgiant į 81 straipsnio 1 dalį (buv. EB sutarties 85 straipsnio 1 dalis), 
buvo pažeistas 1983 m. birželio 22 d. Komisijos reglamento Nr. 1984/83 12 straipsnio 1 dalies c 
punktas, todėl taikytina EB sutarties 81 straipsnio 2 dalis. Bendrovės taip pat teigė, kad buvo pažeistos 
Europos Teisingumo Teismo precedentų teisės nuostatos (Byla C-234/89 Stergios Delimitis prieš 
Henninguer Bräu A.G. pagal minėtųjų reglamentų aiškinimą).  
 
Skundo teikėjai teigė, kad pagal Reglamentą Nr. 84/1983 sutarčių, kurioms taikoma ši procedūra, 
galiojimo laikas laikinai apribojamas 10 metų. Aukščiausiasis Teismas atmetė skundą nustatęs, kad 
minėtojo Reglamento Nr. 1984/83 12 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas laikinasis apribojimas 
nebuvo pažeistas, nes Reglamento 12 straipsnio 2 dalis numato absoliučią išimtį dėl tokio apribojimo. 
Pagal tą patį pagrindą Teismas nenustatė, kad būtų pažeista Bendrijos precedentų teisė.  

Prancūzija  
2004 m. liepos 15 d. Orleano apeliacinio teismo sprendimas pagal Toyota France skundą dėl 2004 m. 
kovo 5 d. Orleano komercinio teismo pirmininko laikinosios nutarties, nurodančios bendrovei, 
sumokėjus piniginę baudą, tęsti sutartinius santykius su Automobile Diffusion 45 
 
Ginčas kilo dėl atsisakymo pripažinti prekiautoją, kurio sutartis nustojo galioti pagal anksčiau galiojusį 
Reglamentą Nr. 1475/95, platintoju pagal naująjį Motorinių transporto priemonių reglamentą Nr. 
1400/2002. Orleano apeliacinis teismas rėmėsi laikina prielaida, kad ginčas yra rimtas, nes kilo dėl 
prekiautojo nesugebėjimo atitikti kokybinius atrankos kriterijus. Prekiautojo iškeldinimas buvo 
neteisėtas, nes jo paraiška buvo atmesta nesiremiant objektyviais ar teisiniais kriterijais. Taigi šis 
sprendimas gali būti laikomas diskriminaciniu, prieštaraujančiu Reglamento Nr. 1400/2002 tikslams. 
Todėl Teismas priėmė laikinąją nutartį, pagal kurią gamintojui nurodyta ir toliau platintojui tiekti 
automobilius, iki šiuo klausimu 2005 metais bus priimtas galutinis sprendimas.  
 
2004 m. rugsėjo 21 d. Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas pagal Syndicat des professionnels 
européens de l’automobile (SPEA) apeliacinį skundą dėl Konkurencijos tarybos sprendimo netęsti 
2003 m. gruodžio 23 d. bylos Nr. 03-D-67 (Peugeot) 
 
Bauda už Tarybos įpareigojimo priimti nutartį per priimtiną laikotarpį nevykdymą yra ne teisminio 
nagrinėjimo nutraukimas, o kompensacija už dėl tokio delsimo galimai patirtus nuostolius.  
 
Sprendimas pirminę Tarybai perduotą medžiagą padalyti į tris atskiras bylas negali būti apskųstas pagal 
Prekybos kodekso L 464-2 ir L 464-8 straipsnius. Tokio medžiagos padalijimo apskundimo pagrindas 
nėra priimtinas. Pagal audi alteram partem principą, jeigu šalys gali atsakyti, teisėjas gali peržiūrėti 
Tarybos nagrinėjamoje byloje esančių faktų vertinimą.  
 



Viena iš proceso šalių gali pateikti teismui Komisijos pareiškimą dėl prieštaravimų, siekdama suteikti 
teismui informacijos, kuri galėtų pakeisti proceso eigą pagal Reglamento 1/2003 16 straipsnį. Tai gali 
būti padaryta bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu. Todėl tai nėra dokumentiniai įrodymai apeliaciniam 
skundui pagrįsti.  
 
Gamintojo prekiautojams mokamas piniginis atlyginimas savaime nėra neteisėtas, jeigu tokio 
atlyginimo mokėjimo sąlygos nekelia prieštaravimų pagal Bendrosios išimties reglamente (BIR Nr. 
1475/95, 6 straipsnis) išvardytus netaikymo atvejus. Be to, jeigu tokie veiksmai nėra diskriminaciniai, 
jie nesukelia prieštaravimų pagal nuostatas, reglamentuojančias apsaugos pagal Bendrosios išimties 
reglamentą panaikinimą. Nagrinėjamoje byloje veiksmai ne tik atitiko EB sutarties 81 straipsnio 3 dalį, 
bet ir skatino konkurenciją, sudarė galimybę išlaikyti paskirstymo tinklo tankumą ir teikiamų paslaugų 
kokybę, taip pat labai sumažino galutiniams vartotojams teikiamų prekių kainas.  
 
2004 m. birželio 29 d. Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas pagal Syndicat des professionnels 
européens de l’automobile (SPEA) apeliacinį skundą dėl 2003 m. gruodžio 23 d. Konkurencijos 
tarybos nutarimo Nr. 03-D-66 (Renault) 
Sankcija už Konkurencijos tarybos įpareigojimo priimti nutartį per priimtiną laikotarpį nevykdymą yra 
ne teisminio nagrinėjimo nutraukimas, o kompensacija už dėl tokio delsimo galimai patirtus nuostolius. 
 
Sprendimas pirminę Tarybai perduotą medžiagą padalyti į tris atskiras bylas negali būti apskųstas pagal 
Prekybos kodekso L 464-2 ir L 464-8 straipsnius. Tokio medžiagos padalijimo apskundimo pagrindas 
nėra priimtinas. Pagal audi alteram partem principą, jeigu šalys gali atsakyti, teisėjas gali peržiūrėti 
Tarybos nagrinėjamoje byloje esančių faktų vertinimą. 
 
Gamintojo prekiautojams mokamas piniginis atlyginimas savaime nėra neteisėtas, jeigu tokio 
atlyginimo mokėjimo sąlygos nekelia prieštaravimų pagal Bendrosios išimties reglamente (Nr. 
1475/95, 6 straipsnis) išvardytus išimties netaikymo atvejus. Be to, jeigu tokie veiksmai nėra 
diskriminaciniai, jie nekelia prieštaravimų pagal nuostatas, reglamentuojančias apsaugos pagal 
Bendrosios išimties reglamentą panaikinimą. Nagrinėjamoje byloje veiksmai ne tik atitiko EB sutarties 
81 straipsnio 3 dalį, bet ir skatino konkurenciją, sudarė galimybę išlaikyti paskirstymo tinklo tankumą 
ir teikiamų paslaugų kokybę, taip pat labai sumažino galutiniams vartotojams teikiamų prekių kainas. 
Renault įgyvendinamas nuolaidų netaikymo planas nėra tolygus fiksuotos mažiausios kainos 
nustatymui, kuris yra draudžiamas pagal Bendrosios išimties reglamento Nr. 1475/955 6 straipsnį, nes 
nebuvo įrodytas ūkio subjektų norų sutapimas, būdingas 81 straipsnyje vartojamai susitarimo sąvokai.  

Nyderlandai8 
Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas, 2004 m. gegužės 7 d. Nr. 37.375, X-5, panaikinantis 2001 m. 
birželio 1 d. Hagos teismo nutartį (kasacija).  

                                                 
8  Šioje apžvalgoje nėra minimi Roterdamo teismo arba Prekybos ir pramonės apeliacinio teismo (CBb) sprendimų (administracinės 
teisės) bylose dėl Nyderlandų konkurencijos institucijos generalinio direktoriaus priimtų nutarimų. Iki 2004 m. gegužės 1 d. šiose bylose Bendrijos 
konkurencijos teisė savarankiškai nebuvo taikoma.  



Šioje byloje svarbiausias teisės aktas yra Roterdamo miesto 1990 metų Uosto mokesčių nuostatai 
[Verordening zeehavengeld 1990]. Fiziniai asmenys ir juridiniai subjektai, kurių laivai naudojasi uosto 
paslaugomis, privalo mokėti uosto mokesčius. Tačiau savo krovinius iškraunantiems naftos 
tanklaiviams nustatytas mokestis yra tris kartus didesnis nei kitiems krovininiams laivams (kurie yra 
pakraunami arba iškraunami). X-5, teigdamas, kad reglamentas nėra privalomas, nes jis prieštarauja EB 
sutarties 82 straipsniui, pareikalavo grąžinti sumokėtus (permokėtus) uosto mokesčius. 
 
Hagos teismas išaiškino, kad: 1) nuostatai nedaro poveikio prekybai tarp valstybių narių, 2) nuostatai 
neprieštarauja EB sutarties 82 straipsniui. X-5 ši sprendimą apskundė Aukščiausiajam Teismui.  
  
Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas panaikino šį Hagos teismo sprendimą, nes Hagos teismas 
nepagrindė 1 ir 2 teiginių, ir perdavė bylą Amsterdamo teismui papildomai nagrinėti ir sprendimui 
priimti. Savo išvadoje Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo generalinis advokatas rėmėsi 1997 m. liepos 
17 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimo (Byla Nr. C-242/95 GT-Link, ECR 1997, p. I-
04449) 29–45 konstatuojamosiomis dalimis. Šiuo pagrindu generalinis advokatas daro išvadą, kad 
Teismas priėmė nutartį, remdamasis klaidinga teisine nuomone. Teismas aiškiai laikėsi nuomonės, kad 
labai svarbu tai, kad „šiuo metu taikomas uosto mokesčių rinkimo būdas turi neigiamą poveikį 
prekybai tarp valstybių narių“. Tačiau, remiantis GT-Link byloje priimtu sprendimu, galima daryti 
išvadą, kad šiuo atveju svarbu tai, kad (tariamas) susijusių valstybinių įmonių piktnaudžiavimas gali 
paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Nepateikus jokių kitų motyvų, nėra aišku, kaip turimi 
faktai ir aplinkybės gali pagrįsti išvadą, kad piktnaudžiavimo padėtimi, kaip tai apibrėžta EB sutarties 
82 straipsnio c punkte, nebuvo. „Vien tik ta aplinkybė, kad skirtingų rūšių laivai naudojasi uostu 
skirtingu mastu ir iš jiems suteiktų paslaugų gauna nevienodą naudą, jeigu nėra nurodytas tokių 
skirtumų mastas ir ryšys su skirtingais savivaldybės taikomų mokesčių tarifais, nėra pagrindas priimti 
tokį sprendimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad Teismas nepriėmė aiškaus sprendimo dėl to, ar naftos 
tanklaiviai ir krovininiai laivai šiuo požiūriu gali būti traktuojami taip pat“.  
 
2004 m. gegužės 19 d. Arnhemo apygardos teismo primininko sprendimas byloje 111855 / KG ZA 04-
217, Van der Sluijs Retail B.V. prieš Autobedrijf X v.o.f. et al. ( laikinasis draudimas) 
 
X yra degalinės operatorius. 1998 m. rugpjūčio 14 d. X sudarė išimtinio pirkimo susitarimą su TOTAL 
dėl degalų pirkimo aštuonerių metų laikotarpiui (toliau – pirkimo susitarimas). 2003 m. gegužės 12 d. 
X nutraukė šį susitarimą, apie tai pranešęs registruotu laišku pagal Europos taisykles. TOTAL su tuo 
nesutiko ir pagal savo bendrąsias pirkimo ir tiekimo sąlygas perdavė šį pirkimo susitarimą bendrovei 
Van Der Sluijs Groep. X atsisakė leisti Van Der Sluijs tiekti degalus jo degalinėms.  
 
Arnhemo apygardos teismo pirmininkas pirmiausia atsižvelgė į tai, kad negalima labai išsamiai įvertinti 
pirkimo susitarimo poveikio prekybai tarp valstybių narių, todėl negalima atmesti ir galimybės, kad 
toks poveikis buvo daromas. Dėl šios priežasties pirkimo susitarimą būtina įvertinti pagal Europos 
konkurencijos taisykles. Pirmininkas nustatė, kad pirkimo susitarimui negali būti taikomos Reglamento 
Nr. 2790/1999 nuostatos dėl bendrosios išimties vertikaliesiems susitarimams. Nors Van der Sluijs 
rinkos dalis buvo mažesnė kaip 30 procentų, pirkimo susitarimas galiojo ilgiau kaip penkerius metus, 
netgi pritaikius Bendrosios išimties reglamento 12 straipsnio 2 dalį. Vertindamas pagal Bendrijos de 
minimis pranešimą, pirmininkas nustatė, kad Van Der Sluijs rinkos dalis buvo maždaug 7 procentai. 
Mažiausia Pranešime nustatyta rinkos dalis yra 5 procentai. Be to, remdamasi Pranešimo 9 straipsniu, 
Komisija laikėsi nuomonės, kad susitarimas negali riboti konkurencijos, jeigu nustatyta riba per 
pastaruosius dvejus metus nebuvo viršyta daugiau kaip 2 procentais. Todėl pirmininkas laikėsi 



nuomonės, kad nuoroda į Pranešimą a priori nebus nesėkminga. Savo laikinajame sprendime 
pirmininkas padarė išvadą, kad susitarimas neprieštarauja Europos konkurencijos teisei.  
 
Vis dėlto pirmininkas nustatė, kad susitarimas yra niekinis pagal šalies konkurencijos įstatymus. 
Konkurencijos įstatymo 7 skyriuje nurodytos apyvartos ribos, taikomos siekiant nustatyti, ar 
susitarimas gali pastebimai riboti konkurenciją. Van Der Sluijs bendrovės apyvarta gerokai viršija 
Konkurencijos įstatymo 7 straipsnyje nustatytas ribas. Kadangi Van der Sluijs nėra pateikęs prašymo 
dėl išimties suteikimo pagal Konkurencijos įstatymo 17 skyrių (tai tapo neįmanoma po 2004 m. 
gegužės 1 d.), pirkimo susitarimas paskelbtas niekiniu pagal Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį.  
 
2004 m. gegužės 27 d Hagos teismo pirmininko sprendimas bylose KG/RK 2002-979 ir 2002-1617, 
Marketing Displays International Inc. prieš VR Van Raalte Reclame B.V. (laikinasis draudimas) 
 
Marketing Displays International (toliau – MDI) ir Van Raalte Reclame B.V. (toliau – Van Raalte) 
sudarė išimtinį licencinį susitarimą dėl keičiamų aliuminio rėmų skelbimų lentoms. MDI pateikė 
prašymą Roterdamo teismui užtikrinti trijų Amerikos arbitražo sprendimų įgyvendinimą pagal 
Nyderlandų civilio proceso kodekso 1075 skyrių, suprantamą jį susiejant su Nyderlandų civilinio 
proceso kodekso 985–991 skyriais, ir pagal Niujorko sutartį. Van Raalte pareiškė protestą dėl šių trijų 
arbitražo sprendimų įgyvendinimo, motyvuodamas tuo, kad šie sprendimai pažeidžia viešąją tvarką. 
Pasak Van Raalte, išimtinis susitarimas, su kuriuo šie sprendimai yra siejami, prieštarauja EB sutarties 
81 straipsnio 1 daliai. Susitarimas taip pat nepatenka nei į de minimis pranešimo, nei į Reglamento Nr. 
240/96 taikymo sritį.  
 
Van Raalte apeliavo į Reglamento Nr. 240/96 3 straipsnio 4 ir 6 dalių nuostatas dėl bendrosios išimties 
taikymo technologijų perdavimo susitarimams. Tačiau apeliavimas į 3 straipsnio 4 dalį nebuvo 
sėkmingas. Pirmininkas nustatė, kad šalys neturėjo tikslo nagrinėjamąja susitarimo sąlyga pasidalyti 
klientų. Sąlyga labiau sietina su platintojų kokybe. Todėl Pirmininkas nusprendė, kad, pritaikius 3 
straipsnio 6 dalį, susitarimui negali būti taikoma bendroji išimtis. Įpareigojimas atsisakyti teisių į 
tobulinimą yra konkurencijos ribojimas.  
 
Galiausiai Van Raalte teigė, kad yra trys susitarimai dėl rinkos pasidalijimo, kurių negalima pateisinti 
remiantis intelektinės nuosavybės teisėmis. Pirmininkas laikėsi nuomonės, kad MDI nepakankamai 
pagrįstai paneigė Van Raalte teiginius, ir nustatė, kad susitarimas prieštarauja EB sutarties 81 straipsnio 
1 daliai, bei atsisakė taikyti laikinąsias MDI prašomas priemones.  
 
2004 m. rugsėjo 28 d. Haarlemo teismo pirmininko sprendimas byloje 103753/KG ZA 04-347, ieškovas 
prieš Daewoo Motor Benelux B.V.( laikinosios priemonės) 
 
Daewoo nusprendė taikyti kiekybinio pasirinktinio platinimo sistemą, apibrėžtą Reglamente Nr. 
1400/2002. Ši sistema suteikia Daewoo teisę pasirinkti savo produkcijos platintojus Nyderlanduose 
pagal savo nustatytus kriterijus. Ieškovas laikėsi nuomonės, kad reglamentas įpareigoja Daewoo 
pripažinti visus remonto dirbtuves (remontininkus), atitinkančius Daewoo nustatytus remonto 
standartus.  
 
Byloje dėl laikinųjų priemonių taikymo svarbiausias klausimas buvo toks: ar Daewoo privalo sudaryti 
su ieškovu sutartį dėl įgaliotojo remontininko paslaugų. Neginčijama tai, kad Daewoo paskelbė, kad jos 
produkcijos platinimo susitarimai sudaromi pagal Reglamentą Nr. 1400/2002, ir kad, tai padariusi, 



pradėjo taikyti pasirinktinio platinimo sistemą. Tačiau Daewoo teigė, kad ši aplinkybė nesukuria 
įpareigojimo sudaryti įgaliotojo remontininko sutartį, jeigu remontininkas atitinka Daewoo standartus. 
Pasak Daewoo, tai, ar ji sudarys tokią sutartį, ar jos nesudarys, visiškai priklausys nuo nacionalinės 
sutarčių teisės nuostatų. Pirmininkas atsižvelgė į tai, kad Reglamentas Nr. 1400/2002 tiekėjams 
negalėjo nustatyti jokių apribojimų dėl įgaliotųjų remontininkų, atitinkančių tiekėjo nustatytus kokybės 
kriterijus, skaičiaus. Lygiai taip pat reglamentas negali nurodyti, kur turi būti įgaliotojo remontininko 
veiklos vieta. Pirmininkas taip pat atsižvelgė į tai, kad Teismas negali priversti tiekėjo sudaryti 
susitarimo su remontininku, kuris atitinka visus tiekėjo nustatytus garantinio aptarnavimo reikalavimus, 
netgi jeigu tiekėjas pasirinko pasirinktinio platinimo sistemą pagal Reglamentą Nr. 1400/2002 ir 
neatitinka įgaliotiesiems remontininkams taikomų bendrosios išimties sąlygų. Pirmininkas nusprendė, 
kad įpareigojimas sudaryti sutartį negali kilti nei iš ieškovo cituojamos Reglamento Nr. 1400/2002 
pastraipos, nei iš kokios nors kitos Reglamento nuostatos. Jeigu tiekėjas, pasirinkęs pasirinktinio 
platinimo sistemą pagal Reglamentą Nr. 1400/2002, nevykdo savo bendrąja išimtimi numatytų 
įpareigojimų dėl remontininkų pasirinkimo, vienintelis to rezultatas yra tai, kad tiekėjui nustoja galioti 
bendroji išimtis ir atsiranda visos iš to kylančios pasekmės. Pirmininko nuomone, tai, kad bendroji 
išimtis nebetaikoma, nereiškia, kad tiekėjas turi sudaryti sutartį su remontininku, kuris atitinka visus 
tiekėjo standartus.  
 
2004 m. gruodžio 3 d Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje C03/213HR, ieškovas prieš 
Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. teisių 
perėmėją (kasacija)  
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) yra gėlių aukciono organizatorius. Prieš parduodant 
aukcionui siūlomas gėles, jos turi būti „apdorotos“ (paruoštos aukcionui). Nuo 1990 m. BVH 
samdydavo ieškovą apdoroti gvazdikus iš Ispanijos keliems aukciono sezonams. 1998 m. ieškovas 
pastebėjo, kad BHV, pažeisdamas susitarimą, nurodo kitai trečiajai šaliai, o ne ieškovui, apdoroti 
gvazdikus iš Ispanijos. Ieškovas pareikalavo, kad BVH išmokėtų jam kompensaciją.  
 
Iš esmės šis ginčas yra susijęs su susitarimo aiškinimu. Ieškovas teigė, kad jis turėjo išimtinę teisę 
apdoroti visus gvazdikus, siūlomus aukcionui. Kita vertus, BVH laikėsi nuomonės, kad ieškovas turėjo 
išimtinę teisę apdoroti visus gvazdikus, siūlomus apdoroti aukcione. Hagos teismas, priešingai, nei 
buvo nusprendęs Hagos apygardos teismas, iš principo sutiko su ieškovo argumentais. Hagos teismas 
padarė išvadą, kad toks susitarimo aiškinimas pažeistų Konkurencijos įstatymo 6 skyriaus ir EB 
sutarties 81 straipsnio nuostatas ir dėl to turėtų būti visas (iš dalies) paskelbtas negaliojančiu.  
 
Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad Hagos teismas turėjo nurodyti, ar, jo nuomone, 
susitarimo tikslas arba poveikis jau riboja konkurenciją ir kodėl buvo nustatytas vienos ar kitos rūšies 
apribojimas. Galiausiai išvadą, kad susitarimas riboja konkurenciją, buvo galima padaryti tik remiantis 
išsamiu rinkos analize pagrįstu įrodymų nagrinėjimu, nors iš skundžiamojo sprendimo medžiagos 
nebuvo galima spręsti, kad tokia analizė buvo atlikta. Hagos teismas taip pat nepakankamai įvertino 
neigiamą poveikį prekybai tarp valstybių narių pagal pastebimo poveikio reikalavimą ir galimybę, kad 
Konkurencijos įstatymo 7 skyriaus požiūriu šis klausimas gali būti visiškai mažareikšmis. Nyderlandų 
Aukščiausiasis Teismas panaikino Hagos teismo nutartį ir perdavė bylą Amsterdamo teismui toliau 
nagrinėti ir sprendimui priimti. 
 
2004 m. gruodžio 16 d. Hagos teismo sprendimas bylose 2004, 03/1647, 04/87 ir 04/1033, Dekker 
Breeding B.V. prieš Sunfield Holland B.V (Nr. 03/1647) ir Sunfield Holland B.V. prieš Dekker 
Breeding B.V. (Nr. 04/87 ir 04/1033). (Skundas dėl sprendimo byloje dėl laikinųjų aktų)  



Dekker – bendrovė, užsiimanti chrizantemų daigų auginimu. Sunfield bendrovės veikla – chrizantemų 
daigų dauginimas ir tiekimas augintojams. Dekker bendrovės gimininga įmonė taip pat dirba 
chrizantemų sodinukų dauginimo rinkoje. Bendra Sunfield ir Van Zanten Cuttings B.V. įmonė dirba 
chrizantemų sodinukų auginimo rinkoje.  
 
1991 m. Dekker ir Sunfield sudarė licencinį susitarimą, numatantį tam tikrus bendrovės Sunfield 
pardavimo ir gamybos apribojimus. 2004 m. sausio 1 d. Dekker šį licencinį susitarimą nutraukė. 
Sunfield prašė Hagos teismui pirmininkaujančio teisėjo, inter alia, nurodyti Dekker atsiimti savo 
pranešimą dėl susitarimo nutraukimo. Dekker taip pat pateikė apeliacinį skundą dėl pirmininkaujančio 
teisėjo sprendimo, kuriuo buvo nustatyta, kad susitarimo nutraukimas Dekker iniciatyva yra teisių 
pažeidimas, o Dekker bendrovei buvo nurodyta griežtai laikytis su Sunfield sudaryto licencinio 
susitarimo sąlygų, be jokių apribojimų dėl augintojų tapatybės ir Sunfield galimos tiekti produkcijos 
kiekio.  
 
Hagos teismas pirmiausia išnagrinėjo klausimą, ar apribojimai dėl Sunfield bendrovės produkcijos 
pirkėjų tapatybės ir Sunfield išauginamų daigų kiekio, numatyti licenciniame susitarime, yra teisiškai 
galiojantys. Teismo nuomone, licencinis susitarimas nepatenka į bendrosios išimties taikymo sritį pagal 
Reglamentą Nr. 240/1996 (technologijų perdavimas). Pagal 3 straipsnį (preambulė) ir 4 bei 5 punktus 
bendroji išimtis netaikoma pardavimo ir gamybos apimčių apribojimams, kurie yra numatyti 
nagrinėjamoje susitarimo sąlygoje. Pagal Reglamentą Nr. 772/2004 (pakeitusį 2004 m. gegužės 1 d. 
Reglamentą Nr. 240/1996) produkcijos kiekio apribojimas licencijos gavėjui abipusiame susitarime iš 
principo nėra draudžiamas. Teismas nustatė, kad abiejų šalių bendra rinkos dalis neviršijo Reglamente 
Nr. 772/2004 nustatytos ribos, todėl gamybos apribojimui gali būti taikoma išimtis.  
 
Teismas nusprendė, kad Dekker 2004 m. sausio 1 d. licencinį susitarimą nutraukė teisėtai. Teismo 
vertinimu, Dekker, kuriai nebuvo taikoma atskiroji išimtis pagal EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį ir 
Konkurencijos įstatymo 6 skyriaus 1 dalį, neturėjo teisės nustatyti apribojimų Sunfield pirkėjams, taip 
pat iki 2004 m. gegužės 1 d. neturėjo teisės apriboti išauginamų daigų kiekio.  
 

Švedija  
2004 m gruodžio 23 d. sprendimu byloje Nr. T 2280-02 Švedijos Aukščiausiasis Teismas atmetė 
pareiškėjo prašymą kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl preliminaraus nutarimo ir paliko galioti 
apeliacinio teismo sprendimo dalį, pagal kurią paliekama teisė apskųsti sprendimą. Pareiškėjas, inter 
alia, teigė, kad visoje šalyje taikomo standartinio susitarimo sąlyga sudaro galimybę sudaryti 
draudžiamą konkurenciją ribojantį susitarimą, todėl toks susitarimas turi būti paskelbtas negaliojančiu 
pagal 81 straipsnio 2 dalį ir atitinkamą Švedijos konkurencijos įstatymo nuostatą. Tačiau 
Aukščiausiasis Teismas nustatė, jog nebuvo įrodyta, kad galėjo būti daromas poveikis prekybai tarp 
valstybių narių, ir todėl atitinkamus veiksmus nagrinėjo tik pagal nacionalines konkurencijos taisykles.  
 
2004 m. gruodžio 9 d. sprendimu byloje Nr. Ö 1891-03 Švedijos Aukščiausiasis Teismas atmetė 
Švedijos civilinės aviacijos valdybos skundą dėl teismo neteisingo sprendimo ir prašymo nagrinėti bylą 
iš naujo. Aukščiausiasis Teismas taip pat nusprendė nesikreipti į Europos Teisingumo Teismą dėl 
preliminaraus nutarimo. Savo sprendime Aukščiausiasis Teismas, inter alia, pateikė pastabas dėl EB 
sutarties 82 straipsnio aiškinimo ir taikymo.  
 



Jungtinė Karalystė 
Days Medical Aids Ltd prieš: 1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd; 2) Pihsiang Wu sub nom 
Donald PH Wu; 3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (2004 m. sausio 29 d. Civilinių bylų 
teismo Lordo kanclerio skyriaus Langely J sprendimas)  
 
Pareiškėjas pateikė ieškinį dėl sutarties sąlygų pažeidimo. Pagal nagrinėjamą sutartį 1996 m. pirmasis 
atsakovas penkeriems metams paskyrė ieškovą išimtiniu atsakovo motorolerių platintoju Europoje, už 
tai jam mokėdamas 1 108 JAV dolerių atlyginimą. Išimtinė sutartis galėjo būti pratęsta dar penkerių 
metų laikotarpiui, nustačius, inter alia, kad ieškovo bendrovė sumokės 100 000 JAV dolerių pirmajam 
atsakovui. Pareiškėjas tvirtino, kad pirmasis atsakovas pažeidė sutarties išimtinio susitarimo sąlygas, 
tiekdamas motorolerius bendrovei, su kuria buvo susijęs buvęs pareiškėjo direktorius, taip pat tvirtino, 
kad galiausiai pirmasis atsakovas iš viso nustojo tiekti pareiškėjui motorolerius. Savo ginamojoje 
kalboje pirmasis atsakovas teigė, kad pagal 81 straipsnio 1 dalį susitarimas yra niekinis, nes pagal 
Anglijos įstatymus jis nepagrįstai apribojo prekybą.  
 
Teismas nustatė, kad susitarimas nei savo tikslu, nei pasekmėmis nebuvo antikonkurencinis ir todėl 
nepažeidė EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies. Taigi jis negali būti laikomas niekiniu pagal 81 straipsnio 
2 dalį. Tačiau Teismas taip pat nustatė, kad, jeigu susitarimas ir būtų pažeidęs 81 straipsnio 1 dalį, jam 
būtų pritaikyta išimtis pagal Bendrosios išimties suteikimo vertikaliesiems susitarimams reglamentą 
(Reglamentas Nr. 2790/1999), nes dėl galimybės susitarimo galiojimą pratęsti sutarties nuostata dėl 
išimties suteikimo galiojo ilgiau nei penkerius metus. Jeigu susitarimas būtų pažeidęs 81 straipsnio 1 
dalį, teismo nuomone, jis nebūtų atitikęs 81 straipsnio 3 dalies kriterijų (nors bet kokiu atveju 
sprendimo priėmimo metu Reglamentas 1/2003 dar nebuvo įsigaliojęs ir teismas nebūtų galėjęs 
padaryti išvados, kad nėra pagrindo teikti ieškinio vien dėl to, kad susitarimui gali būti pritaikyta 81 
straipsnio 3 dalis).  
 
Teismas nusprendė, kad pagal Anglijos bendrąja teisę išimties suteikimo nuostata dėl jos galiojimo 
trukmės būtų laikoma nepagrįstu prekybos apribojimu. Tačiau Teismas taip pat laikėsi nuomonės, kad 
jis neturėtų taikyti bendrosios teisės doktrinų, nes susitarimas nepažeidė 81 straipsnio 1 dalies. Teismas 
konstatavo, kad nacionalinių teisės nuostatų taikymas 81 straipsnio 1 dalies nepažeidžiantį susitarimą 
paskelbiant niekiniu pažeistų principą, kuris buvo išdėstytas tokiose bylose, kaip Bundeskartellamt 
prieš Volkswagen ir VAG Leasing (byla C-266/93). Taigi pareiškėjo ieškinys dėl sutarties nesilaikymo 
buvo patenkintas, o bazinė ieškinio suma 10,2 mln. buvo įvertinta svarų sterlingų.  
 
Bernard Crehan prieš: 1) Inntrepreneur Pub Company (IPC); 2) Brewman Pub Group (2004 m. 
gegužės 21 d. Apeliacinio teismo sprendimas) 
 
Ponas Crehan apeliacine tvarka  apskundė pirmosios instancijos teismo nutartį, pagal kurią buvo 
atmestas jo ieškinys dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovo už EB sutarties 81 straipsnio 1 
dalies pažeidimą. Ponas Crehan buvo sudaręs su atsakovais sutartis dėl dviejų atsakovams priklausiusių 
aludžių nuomos. Pagal abi šias sutartis ponas Crehan buvo įpareigotas pirkti alų iš Courage, žymiausio 
JK aludario. Tačiau aludžių veikla buvo nuostolinga, ir ponas Crehan nutraukė nuomos sutartis su 
aludžių savininkais. Courage pateikė ieškinį dėl bendrovei priklausančių įsiskolinimų išieškojimo. 
Ponas Crehan pateikė priešpriešinį ieškinį dėl patirtų nuostolių atlyginimo, prašydamas įskaityti jo 
patirtus nuostolius į jo įsiskolinimą Courage. Ponas Crehan prisijungė prie IPC kaip atsakovas byloje. 
Jis teigė, kad sutartys dėl aludžių nuomos, kurių jis privalėjo laikytis, įskaitant susitarimus dėl 



privalomo alaus pirkimo, pažeidė 81 straipsnio 1 dalį ir kad jo verslas sužlugo dėl jo negalėjimo 
konkuruoti su greta esančiomis aludėmis, kurios, nebūdamos suvaržytos panašių ryšių, galėjo pirkti alų 
su nuolaida ir todėl galėjo pardavinėti už mažesnę kainą.  
 
Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo nuspręsta, kad nuomos sutartis ir susitarimai dėl 
alaus tiekimo nepažeidė 81 straipsnio 1 dalies ir kad Crehan negalėjo teikti ieškinio dėl nuostolių 
kompensavimo pagal nacionalines taisykles, kurios draudžia asmenims pateikti ieškinius pagal 
neteisėtus susitarimus, kuriuose dalyvauja jie patys. 
 
Ponas Crehan kreipėsi į Apeliacinį teismą, kuris savo ruožtu kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą 
pagal 234 straipsnį. Europos Teisingumo Teismui priėmus nutarimą, Apeliacinis teismas priėmė 
svarstyti pono Crehan skundą, o kai kurios skundo dalys buvo perduotos svarstyti pirmosios instancijos 
teismui. Pakartotinio bylos svarstymo metu pirmosios instancijos teismas nustatė, kad susitarimai dėl 
alaus tiekimo nepažeidė 81 straipsnio 1 dalies, nes, inter alia, nepasitvirtino ir pagal pirmąjį Delimitis v 
Henninger Brau AG (1991) ECR I-935 byloje apibrėžto testo kriterijų. Tačiau pirmosios instancijos 
teismas sutiko su pono Crehan teiginiu, kad jo verslą sužlugdė susitarimai dėl alaus tiekimo ir kad 
ponas Crehan nėra atsakingas už 81 straipsnio 1 dalies pažeidimą, nors jis ir yra susitarimo šalis.  
 
Ponas Crehan šį sprendimą apskundė Apeliaciniam teismui. Apeliacinis teismas atmetė pirmosios 
instancijos teismo išvadas, nustatęs, kad aludžių nuomos ir alaus tiekimo sutartys atitiko abu Delimitis 
testo kriterijus. Darydamas šią išvadą, teismas rėmėsi Komisijos sprendimais Whitbread, Bass ir 
Scottish & Newcastle bylose. Pavyzdžiui, Whitbread byloje Europos Komisija nustatė, kad susitarimai 
dėl privalomo alaus pirkimo, iš esmės panašūs į pono Crehan sudarytuosius, iš esmės atitiko Delimitis 
testo pirmąjį kriterijų. Be to, priimdama tuos sprendimus, Europos Komisija buvo nustačiusi, kad 
aludžių susitarimai su aludariais, kurie užima net mažesnę nei Courage rinkos dalį, atitiko ir antrąjį 
Delimitis testo kriterijų. Todėl Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas 
turėjo nustatyti, kad Delimits testas buvo įvykdytas ir pagal pirmąjį, ir pagal antrąjį kriterijų.  
 
Apeliacinis teismas nustatė, kad ponui Crehan turi būti sumokėta 131 336 svarų sterlingų kompensacija 
ir palūkanos už patirtus nuostolius.  
 
Unipart Group Ltd prieš: 1) O2 (UK) Ltd (buvusi BT Cellnet Ltd); 2) Call Connections Ltd (2004 m. 
liepos 30 d. Apeliacinio teismo sprendimas) 
Šioje byloje Anglijos apeliacinis teismas svarstė skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo 
atmesti ieškinį dėl Sutarties 81 straipsnio 1 dalies pažeidimo.  
 
Pirmosios instancijos teisėjas atmetė Unipart ieškinį, kuriame pareiškėjas teigė, kad pirmasis atsakovas 
pažeidė EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį, į susitarimus su nepriklausomais mobiliojo ryšio teikėjais dėl 
didmeninio eterio laiko suteikimo įtraukdamas pelno maržos ribojimo politiką. Savo ieškininiame 
pareiškime Unipart teigė, kad nepriklausomiems paslaugų teikėjams, tokiems kaip Unipart, taikomi 
įkainiai yra tokie aukšti, kad jie konkurencijos požiūriu atsiduria nepalankioje padėtyje, palyginti su 
atsakovų valdomais ar kontroliuojamais paslaugų teikėjais, ypač dėl to, kad, ieškovo nuomone, 
atsakovai teikė pastariesiems kryžmines subsidijas. Unipart teigė, kad susitarimas, pagal kurį 
nustatomos tokios kainos, yra kito susitarimo, pažeidžiančio EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį, dalis.  
 
Bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme atsakovas aiškino, kad netgi jeigu tokia politika 
būtų egzistavusi ar būtų buvusi priimta (o abi šios prielaidos buvo paneigtos), tai ji nebūtų buvusi 



įgyvendinama pagal „susitarimą“, kaip apibrėžta EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje. Atsakovo 
prašymas priimti bendrą sprendimą dėl skundo atmetimo buvo patenkintas, nes pirmosios instancijos 
teismo teisėjas laikėsi nuomonės, kad bet koks panašus elgesys būtų vienašališkas atsakovų elgesys. 
Unipart apskundė sprendimą apeliacine tvarka.  
 
Apeliacinis teismas, remdamasis bylos Bayer AG prieš Europos Komisiją (jungtinės bylos C-2/0P & C-
3/01P) išvadomis, teigė, kad pagrindinė susitarimo, kaip jis apibrėžtas EB sutarties 81 straipsnio 1 
dalyje, ypatybė yra bent jau dviejų šalių norų sutapimas. Pagal EB konkurencijos taisykles 
vienašališkas elgesys gali būti laikomas ribojančiu tik pagal EB sutarties 82 straipsnį. Ir netgi pagal EB 
sutarties 82 straipsnį dominavimas rinkoje yra privaloma atsakomybės sąlyga. Apeliacinis teismas 
nusprendė, kad atsakovo elgesys nustatant kainas nėra šalių susitarimo dalykas. Teismas nustatė, kad 
pirmosios instancijos teismo teisėjas buvo teisus darydamas išvadą, kad toks elgesys nustatant kainas 
turi būti laikomas vienašališku elgesiu, kuriam EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis netaikoma. 
Remdamasis bylos Richard Cound Ltd prieš BMW (GB) Ltd [1997] EuLR 277 išvada, Apeliacinis 
teismas nustatė, kad vien tik dėl to, kad elgesys lėmė sutarties vykdymo sąlygas, nereiškia, kad jis 
negali būti visiškai vienašališkas. Apeliacinio teismo nuomone, Unipart nebuvo pareiškusi savo 
sutikimo ar pritarimo dėl tariamos  pelno maržos ribojimo politikos. 
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