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III DALIS– KONKURENCIJOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS VALSTYBĖSE NARĖSE 
 
Šiame skyriuje apibendrinti valstybių narių konkurencijos institucijų pateikti atsiliepimai. 
Išsamesnės informacijos apie šių institucijų veiklą galima rasti šių institucijų nacionalinėse 
ataskaitose.  
1. Pokyčiai valstybėse narėse  

1.1.  Nacionalinių konkurencijos teisės aktų pakeitimai 

Belgija 
2005 m. buvo parengtas įstatymo projektas, iš dalies keičiantis Ekonominės konkurencijos 
apsaugos įstatymą, suderintą 1999 m. liepos 1 d. 
 
Šiuo metu aptariamo Ekonominės konkurencijos apsaugos įstatymo projekto esmė yra 
trejopa: 
 
1. integruoti Europos konkurencijos teisės taisyklių atnaujinimo procesą; 
2. išplėsti Konkurencijos tarybos galimybes nagrinėti konkurenciją ribojančią veiklą ; 
3. suteikti Konkurencijos tarybai aukštesnį statusą, kad ji galėtų nagrinėti apeliacinius 
skundus dėl sektorių reguliavimo institucijų sprendimų ekonominės konkurencijos srityje. 
 
Pagrindinis pakeitimas, įtvirtintas 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 
įgyvendinimo, yra susijęs su nuo 1962 m. taikytos pranešimo sistemos panaikinimu.  
 
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. įmonės turi pačios įvertinti, ar jų susitarimai atitinka visas EB 
sutarties 81 straipsnio sąlygas. Nors nėra būtina panaikinti nacionalinių pranešimo sistemų, 
tačiau tolesnis pranešimo ir išimties taikymo taisyklių taikymas prieštarautų pagrindiniam 
taisyklių atnaujinimo tikslui.  Be to, dėl šios priežasties nacionaliniams teismams būtų kur kas 
sunkiau taikyti konkurencijos įstatymus. Todėl įstatymo projekte siūloma panaikinti nuostatas 
dėl pranešimų ir išimčių. 
 
Įstatymo projekte taip pat yra numatyta, kad Belgijos konkurencijos institucija gali priimti 
gaires, kuriose nustatytų pagrindines savo konkurencijos politikos kryptis.  
 
Atsižvelgiant į Europos konkurencijos taisyklių decentralizavimą, vienas įstatymo projekto 
skirsnis yra skirtas bendradarbiavimui su Europos Komisija ir kitų valstybių narių 
konkurencijos institucijomis, vadovaujantis šio bendradarbiavimo principais, nustatytais 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnyje.  
 
Susijungimų kontrolės srityje pagal procedūrą, numatytą įstatymo projekte, atsižvelgiant į 
Reglamentą (EB) Nr. 139/2004, jau pirmuoju tyrimo etapu įmonės gali pasiūlyti 
įsipareigojimų.  
 
Institucijų lygmeniu siūloma keisti Konkurencijos tarybos sudėtį, didinant nuolat dirbančių 
narių skaičių (nuo keturių iki šešių), taip pat atleisti Konkurencijos tarybą nuo kai kurių 
pareigų, perduodant jas Auditorat institucijai. Ši institucija buvo įkurta prie Konkurencijos 
tarybos ir pakeitė Corps des Rapporteurs, o jos darbuotojų skaičius buvo padidintas iki 10.   
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Auditorat patikėta nutraukti ieškinių ir prašymų taikyti laikinąsias priemones nagrinėjimą dėl 
nepriimtinumo ar nepakankamo pagrindimo. Taip pat ši institucija gali pritarti tam tikriems 
įmonių susijungimams pagal supaprastintą procedūrą.   
 
Pareigos buvo perskirstytos ir pranešimų apie susijungimus ribinės vertės buvo padidintos 
todėl, kad anksčiau Konkurencijos taryba  skirdavo pernelyg daug laiko susijungimams, 
turintiems nedidelę arba iš viso neturintiems įtakos konkurencijai Belgijos rinkoje. 
 
Nuo šiol Konkurencijos taryba galės daugiau dėmesio skirti byloms, susijusioms su 
konkurenciją ribojančiais veiksmais ir piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi.  
 
Siekiant intensyviau kovoti su konkurenciją ribojančiais veiksmais, įstatymo projekte taip pat 
yra numatyta galimybė atleisti nuo baudų įmones, kurios, pateikdamos konkurencijos 
institucijai atitinkamų įrodymų, padėjo nustatyti draudžiamų veiksmų buvimą. 
 
Galiausiai Konkurencijos taryba įstatymų nustatytais atvejais nagrinėja apeliacinius skundus 
dėl sektorių reguliavimo institucijų priimtų sprendimų. Tai gali būti Institut belge des Postes 
et Télécommunication (IBPT), Commission bancaire et financière et des Assurances (CBFA), 
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) ir geležinkelių infrastruktūros 
valdymo institucijų priimti sprendimai.  
 
Visuose pagrindiniuose įstatymuose yra nustatyta, kokius sprendimus galima apeliacine 
tvarka apskųsti Konkurencijos tarybai.  

Čekija 
Čekijos nacionalinės konkurencijos taisyklės yra išdėstytos Įstatyme Nr. 143/2001 Coll. dėl 
konkurencijos apsaugos. 2005 m. šis įstatymas buvo iš dalies pakeistas 2005 m. spalio 1 d. 
įsigaliojusiu Įstatymu Nr. 361/2005 Coll., kuriuo visų pirma į Čekijos konkurencijos teisės 
aktus buvo perkeltos Bendrijos nuostatos dėl bendrųjų išimčių, kad Čekijoje jas būtų galima 
taikyti susitarimams, kurie, nors nedaro poveikio prekybai, yra reglamentuojami nacionalinių 
konkurencijos taisyklių. Be to, kaip trumpai apibūdinta toliau, Konkurencijos apsaugos 
įstatymas buvo iš dalies pakeistas Įstatymu Nr. 127/2005 Coll., reglamentuojančiu įstatymo 
taikymą elektroninių ryšių sektoriuje. 
 
Naujųjų nuostatų apibendrinimas: 
 
• Įtvirtinta galimybė per netikėtus patikrinimus užantspauduoti įmonių patalpas (21 

straipsnio 5 dalis).  
• 22 straipsnis – sankcijos:  

– galima skirti iki 1 % apyvartos dydžio siekiančią baudą už 
procedūrinės teisės pažeidimus; 

 – yra numatyta nauja baudos rūšis – bauda už antspaudų sulaužymą.   
• Bendrijos bendrosios išimtys  bus taikomos ne Europos bendrijos masto susitarimams (4 

straipsnis).  
 
• 2005 m. Konkurencijos apsaugos įstatymas taip pat buvo iš dalies pakeistas ir pritaikytas 

elektroninių ryšių sektoriui. Šis dalinis pakeitimas buvo padarytas Įstatymu Nr. 127/2005 
Coll. (Elektroninių ryšių įstatymu), įsigaliojusiu 2005 m. gegužės 1 d.  
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Danija 
Danijos konkurencijos įstatymas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. 
1461, įsigaliojusiu 2005 m. vasario 1 d. Pagrindiniais teisiniais Konkurencijos įstatymo 
pakeitimais siekiama šį įstatymą suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 1/2003. Danijos 
konkurencijos įstatymas yra pagrįstas tokiais pat principais kaip ir EB konkurencijos teisė, 
todėl savaime suprantama, kad Konkurencijos įstatymą buvo būtina suderinti su naujausiais 
ES konkurencijos teisės režimo pakeitimais.   
 
Pagrindiniai daliniai Danijos konkurencijos įstatymo pakeitimai: 
  

• Skaidrumas  
Siekiant užtikrinti skaidrumą, kai nagrinėjami Konkurencijos įstatymo pažeidimai, 
baudžiamosiose bylose priimti sprendimai skirti baudas yra skelbiami žiniatinklyje. Šiuo 
pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas vartotojams ir įmonėms kelti civilines bylas dėl žalos 
atlyginimo. Žiniatinklyje skelbiamos tiek teismų paskirtos baudos, tiek baudos, paskirtos arba 
nustatytos pagal 23 skirsnį (Konkurencijos įstatymo 13 skirsnio 2 dalį). Danijos teismai 
konkurencijos institucijai privalo perduoti sprendimų dėl Konkurencijos įstatymo arba EB 
sutarties 81 ar 82 straipsnių pažeidimo kopijas (Konkurencijos įstatymo 20 skirsnio 4 dalis). 
 

• Galimybė susipažinti su dokumentų rinkiniu 
Daliniu pakeitimu apribojamos šalių galimybės susipažinti su dokumentų rinkiniu. Šis 
pakeitimas yra pagrįstas Reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 ir 28 straipsniais, kuriuose yra 
numatyta, kad galimybė susipažinti su dokumentų rinkiniu gali būti apribota, kalbant apie 
susirašinėjimą ir dokumentus, kuriais pasikeičia Europos Komisija ir valstybių narių 
konkurencijos institucijos (Konkurencijos įstatymo 15a skirsnio 1 dalis).  
 

• Įsipareigojimai 
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2003 Konkurencijos taryba gali patvirtinti įmonių pasiūlytus 
įsipareigojimus, jeigu jie atitinka 6 skirsnio 1 dalies, 11 skirsnio 1 dalies, EB sutarties 81 arba 
82 straipsnių (16a skirsnio 1 dalies) reikalavimus. Šis nuostata atitinka Reglamento (EB) Nr. 
1/2003 9 straipsnį.   
 

• Tikrinimas 
Iš dalies pakeistas Konkurencijos įstatymas leidžia 72 valandoms užantspauduoti dokumentus 
ir įmonių patalpas. Jame taip pat paaiškinama, kad pagal EB sutarties 81 arba 82  straipsnius 
konkurencijos institucija gali Komisijos vardu arba valstybių narių konkurencijos institucijų 
vardu tikrinti įmonių patalpas (Konkurencijos įstatymo 18 skirsnis).  
 

• Pranešimų sistema  
Daliniu pakeitimu Konkurencijos tarybai ir konkurencijos institucijai suteikiama keletas naujų 
priemonių įstatymui vykdyti. Kitaip, negu numato EB taisyklės, Danijoje tebetaikoma 
nacionalinė pranešimų sistema. Tačiau jei susitarimas ar veiklos būdas pastebimai paveikia 
ES valstybių narių tarpusavio prekybą, Konkurencijos taryba arba institucija privalo atsisakyti 
nagrinėti pranešimus (Konkurencijos įstatymo 9 skirsnio 2 dalis).   
 

• Bendrosios dominuojančią padėtį užimančių įmonių prekybos sąlygos 
Naujoji Konkurencijos įstatymo nuostata suteikia Konkurencijos tarybai teisę tam tikromis 
sąlygomis nurodyti, kad dominuojanti įmonė turi pateikti konkurencijos institucijai 
(Konkurencijos įstatymo 10a skirsnis) bendrąsias savo veiklos sąlygas. Šia nuostata siekiama 
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Konkurencijos tarybos naudai padidinti dominuojančių įmonių bendrųjų veiklos sąlygų 
skaidrumą, kai taryba mano, kad dominuojanti įmonė piktnaudžiauja savo padėtimi. 
 

• Kiti klausimai 
Dabar Danijos konkurencijos institucija, šalims paprašius, gali pateikti sprendimus anglų 
kalba (15c skirsnis). Konkurencijos tarybos įsakymai, anksčiau galioję tik vienerius metus, 
dabar gali galioti ilgiau. Konkurencijos bylų teismo narių skaičius buvo padidintas dviem 
nariais. Dabar tribunolą sudaro pirmininkas ir keturi nariai – kompetentingi teisės arba 
ekonomikos specialistai. Pirmininkas turi būti Danijos Aukščiausiojo Teismo teisėjas (dan. 
Højesteret) (21 skirsnio 1 dalis).   
 
Atnaujinus EB konkurencijos taisykles, buvo išplėsta Danijos konkurencijos institucijos 
jurisdikcija. Dabar Danijos konkurencijos institucija gali nagrinėti bylas pagal EB sutarties 81 
ir 82 straipsnius, jei įmonės yra įsisteigusios Danijoje, tačiau jų poveikis konkurencijai yra 
susijęs su kitų Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Daniją, rinkomis (Konkurencijos 
įstatymo 23a skirsnis).    

 
Suvestinę Danijos konkurencijos įstatymo redakciją galima rasti  
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Vokietija 
Liepos 1 d. įsigaliojo įstatymas, iš esmės keičiantis Konkurencijos ribojimo draudimo 
įstatymą (vok. GWB).  Šiuo pakeitimu buvo siekiama Vokietijos įstatymą suderinti su EB 
teisės, ypač Reglamento (EB) Nr. 1/2003, nuostatomis. Pagal šį naująjį įstatymą anksčiau 
Vokietijos teisėje taikytą pranešimų apie konkurenciją ribojančius susitarimus ir jų 
patvirtinimo sistemą pakeis teisinių išimčių sistema. Šiuo įstatymu taip pat sudarytos sąlygos 
lygiagrečiai taikyti Europos ir nacionalinius įstatymus. Siekiant geriau suderinti 
konkurencijos teisės aktų nuostatas, naująją tvarką numatoma taikyti ir horizontaliesiems bei 
vertikaliesiems susitarimams, nedarantiems poveikio prekybai tarp valstybių narių. Pagal šį 
pakeitimą dabar galima skirti baudas už europinių įstatymų pažeidimą. Baudų skyrimo 
įmonėms taisyklės taip pat buvo labai gerai suderintos su europinėmis taisyklėmis. Tačiau 
kalbant apie dominavimą rinkoje, pasireiškiantį vienašališku konkurenciją ribojančiu elgesiu, 
kontrolės srityje paliktos galioti kelios patikrintos ir išbandytos Vokietijos įstatymo nuostatos, 
neturinčios atitikmenų EB sutarties 82 straipsnyje. Be to, siekiant labiau įtvirtinti privatų 
įstatymų vykdymą, pakeitimu buvo patikslintos pagal civilinę atsakomybę skiriamos 
nuobaudos už antimonopolinių teisės aktų pažeidimą. Dabar europinius teisės aktus gali 
taikyti ne tik Federalinis kartelių biuras, bet ir regioninės kartelių žinybos. Iš dalies 
pakeistame įstatyme taip pat yra nustatytos institucijų pasikeitimo informacija taisyklės ir 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 15 straipsnio (amicus curiae) perkėlimo į Vokietijos teisę 
taisyklės.  
 
2005 m. Federalinė vyriausybė nusprendė, kad reikia dar iš dalies pakeisti įstatymo nuostatas, 
susijusias su dominavimo rinkoje kontrole. Buvo nuspręsta, kad šiuo metu galiojantis 
draudimas, pagal kurį didžiosios įmonės negali siūlyti prekių už mažesnę kainą nei yra jų 
savikaina, dažniau nei „kartais“, turėtų būti sugriežtintas maisto produktų rinkoje. Todėl buvo 
uždrausta, išskyrus objektyviai pagrįstus atvejus, net kartais prekiauti maisto produktais 
žemesne kaina nei savikaina. Taip Federalinė vyriausybė tikisi sudaryti palankesnes sąlygas 
mažoms ir vidutinėms komercinėms įmonėms, kurios negali atsakyti į stambiųjų 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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mažmenininkų taikomas mažų kainų strategijas ir dažnai dėl to yra išstumiamos iš rinkos. Šį 
dalinį pakeitimą numatoma priimti 2006 m. 
 

Estija 

2005 m. įvyko du svarbūs pokyčiai teisės aktų leidybos srityje: pirma, buvo parengtas esminių 
Estijos konkurencijos įstatymų pakeitimų projektas, antra, generalinis prokuroras parengė 
atleidimo nuo baidų gaires.  

Konkurencijos įstatymo daliniai pakeitimai yra daugiausia susiję su pranešimų apie išimties 
taikymą sistemos panaikinimu. Buvo nuspręsta, kad pranešimų sistema yra nereikalinga, nes 
įmonės ja naudojosi labai retai. Pakeitimų projektas buvo pateiktas parlamentui. Tikimasi, kad 
šie pakeitimai įsigalios 2006 m. liepos mėn.  

Kalbant apie atleidimo nuo baudų gaires, pagal Baudžiamąjį kodeksą konkurenciją ribojantys 
susitarimai, sprendimai ir susijusi veikla yra laikomi baudžiamaisiais nusikaltimais.  Jeigu 
nagrinėjama byla visuomenės intereso požiūriu nėra svarbi arba jeigu kaltė yra mažareikšmė, 
prokuratūros prašymu teismas gali nutraukti baudžiamąją bylą (Baudžiamojo proceso kodekso 
202 str.). Dabar prokuratūra savo įsakymu 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 arba 
itin sudėtinga (Baudžiamoji proceso kodekso 205 str.). 
  
Minėtos nuostatos yra pagrindinis atleidimo nuo baudų už konkurenciją ribojantį įmonių 
bendradarbiavimą gairių teisinis pagrindas. Siekdamas užtikrinti veiksmingą atleidimo nuo 
baudų programos taikymą, generalinis prokuroras aktyviai rengė atleidimo nuo baudų gairių 
projektą. Konkurencijos taryba pateikė prokuratūrai savo pasiūlymus dėl šių gairių. 

 

Graikija 

Pagrindinės Įstatymo Nr. 703/77 (Graikijos kovos su monopolijomis įstatymo) nuostatos ir jų 
naujausi esminiai daliniai pakeitimai  
Įstatymas Nr. 703/19771 dėl monopolijų ir oligopolijų kontrolės ir laisvos konkurencijos 
apsaugos įsigaliojo prieš pat Graikijai tampant Europos bendrijos nare. Pagrindinės įstatymo 
nuostatos tebėra panašios į EB sutarties 81 ir 82 straipsnių nuostatas. 2005 m. Graikijos 
parlamentas priėmė Įstatymą Nr. 3373/2005, iš dalies keičiantį Įstatymą Nr. 703/1977. 
Įstatymu Nr. 3373/2005 Graikijos teisė buvo iš esmės suderinta su Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1/2003 ir buvo pakeistos Graikijos kovos su monopolijomis teisinės nuostatos; i) naujuoju 
įstatymu nustatytas teisinis pagrindas ir patvirtinta atleidimo nuo baudų programa; ii) taip pat 
išplėsti Graikijos konkurencijos komisijos (GKK) įgaliojimai atlikti tyrimus ir jos įgaliojimai, 
susiję su Įstatymo Nr. 703/1977 pažeidimų nagrinėjimu; iii) šiuo įstatymu sugrąžinta nuostata 
dėl draudimo piktnaudžiauti ekonominio priklausomumo santykiais; iv) GKK suteikti 
įgaliojimai ūkio sektoriuje vykdyti reguliuojamojo pobūdžio įsikišimus ir v) sustiprinta GKK 

                                                 
1 Su daliniais pakeitimais, padarytais įstatymais Nr. 1934/1991, Nr. 2000/1991, Nr. 2296/1995, Nr. 2741/1999, 
Nr. 2837/2000 ir naujausiais daliniais pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 3373/2005 [paskelbtas 2005 m. 
rugpjūčio 2 d. Vyriausybės leidinyje Nr. 188]. 
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vidaus struktūra (inter alia nustatant aiškų GKK teisinį statusą ir padidinant GKK narių ir 
darbuotojų skaičių).   
 
Taip pat tikimasi, kad artimiausioje ateityje GKK paskelbs savo pranešimus 2 inter alia dėl su 
atleidimu nuo baudų ir teise susipažinti su dokumentų rinkiniu susijusių klausimų. 
 

Naujųjų nuostatų apibendrinimas 

• Atleidimo nuo baudų programa 
Įstatymu Nr. 3373/2005 nustatytas Graikijos atleidimo nuo baudų programos teisinis 
pagrindas (Įstatymo Nr. 703/77 9 str. buvo papildytas nauja 4 dalimi). Atleidimo nuo baudų 
programa netrukus bus pradėta taikyti. Dalyvaujantys atleidimo nuo baudų programoje 
juridiniai asmenys nebus persekiojami baudžiamąja tvarka. Programoje negalės dalyvauti 
dominuojančia padėtimi piktnaudžiaujančios įmonės. 

• Patikrinimai ir tyrimai  
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2003, Įstatymu Nr. 3373/2005 labai išplėsti GKK įgaliojimai 
atlikti tyrimus.  

• Amicus Curiae 

Į Įstatymo Nr. 703/1977 8b straipsnio 2 dalį įtraukus naują 14 punktą, GKK gali savo 
iniciatyva raštu (arba, kompetentingam teismui leidus, žodžiu) pateikti savo nuomonę 
teismams dėl EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymo, taip pat gali reikalauti bet kokio 
dokumento, būtino, norint pateikti šią nuomonę (išskyrus Atėnų administracinio apeliacinio 
teismo ir Valstybės tarybos nagrinėjamų klausimų atvejais). 

Naujoje Įstatymo Nr. 703/1977 18 straipsnio 3 dalyje aiškiai nurodyta, kad visi teismai, 
taikantys EB sutarties 81 ir 82 straipsnius, gali kreiptis į Europos Komisiją su prašymu 
perduoti jos turimą informaciją arba pateikti Europos Komisijos nuomonę dėl su EB 
konkurencijos teisės aktų taikymu susijusių klausimų. 

• Sankcijos 
Įstatymo Nr. 703/1977 9 straipsniu buvo išplėsti GKK įgaliojimai nagrinėjant šio įstatymo 
pažeidimus. 

• Kiti klausimai  

a. Draudimas piktnaudžiauti ekonominio priklausomumo santykiais 
Įstatymo Nr. 703/1977 2a straipsnis – draudimas piktnaudžiauti ekonominio priklausomumo 
santykiais 
Įstatymu Nr. 3373/2005 buvo sugrąžintas 2a straipsnis (panaikintas 2000 m. rugpjūčio mėn. iš 
dalies keičiant Įstatymą Nr. 703/1977), kuriame reglamentuojami ekonominio priklausomumo 
santykiai tarp vienos ar daugiau įmonių ir kliento ar tiekėjo, kai klientas ar tiekėjas neturi kito 
lygiaverčio produkto arba paslaugos tiekimo ar paklausos šaltinio. Tokiomis aplinkybėmis, 

                                                 
2 Sprendimų forma. 
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nustatant savavališkas prekybos sąlygas arba diskriminuojant ar netikėtai ir nepagrįstai 
nutraukiant ilgalaikius komercinius ryšius, yra piktnaudžiaujama ekonominio priklausomumo 
santykiais. 
  

b. Reguliuojamojo pobūdžio įsikišimas į nacionalinį ūkį 
Įstatymas Nr. 3373/2005 buvo papildytas nauju 5 straipsniu, nustatančiu reguliuojamojo 
pobūdžio įsikišimo į ūkio sektorius galimybę.   

Plėtros ministro prašymu arba ex officio GKK gali ištirti konkretų Graikijos ūkio sektorių 
ir, jei GKK patvirtina, kad šiame sektoriuje nėra sąlygų veiksmingai konkuruoti, ir mano, 
kad nepakanka taikyti 1, 2, 2a ir 4ff straipsnius, kad šios sąlygos susidarytų, priėmusi 
pagrįstą sprendimą, GKK gali taikyti visas būtinas veiklos ar struktūrines priemones 
veiksmingai konkurencijai konkrečiame ūkio sektoriuje sukurti.  
    

c. Derinimas su įvairiomis Reglamento (EB) Nr. 1/2003 nuostatomis 

Įstatymo Nr. 703/1977 8b straipsnis iš dalies pakeistas taip: 

 – Nepažeidžiant kitų institucijų, paskirtų pagal susijusias teisės nuostatas, įgaliojimų, GKK 
yra suteikiami išimtiniai įgaliojimai dėl šio įstatymo ir EB sutarties 81 ir 82 straipsnių 
nuostatų taikymo.  

– GKK gali panaikinti teisę taikyti išimtį, kaip nustatyta 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 
straipsniuose, taikymo.   

– GKK privalo taikyti Bendrijos konkurencijos taisykles, glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos Komisija ir kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijomis.  

Naujame Įstatymo Nr. 703/1977 11b straipsnyje yra nustatyta, kad, Europos Komisijai 
pradėjus  sprendimo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 priėmimo procedūrą, GKK 
netenka savo įgaliojimų taikyti EB sutarties 81 ir 82 straipsnius. Jeigu kitos valstybės narės 
konkurencijos institucija gauna skundą arba savo iniciatyva imasi veiksmų pagal EB sutarties 
81 ar 82 straipsnius dėl vienos ar daugiau įmonių susitarimo, susivienijimo sprendimo ar 
veiklos būdų, GKK gali dėl šių veiksmų sustabdyti arba nutraukti savo iniciatyva pradėtą 
procesą arba atmesti skundą, arba tęsti savo veiklą įprasta tvarka ir priimti sprendimą dėl 
bylos esmės.  

d. Bendrosios įmonės 
Pagal Įstatymą Nr. 3373/2005 visos išvien veikiančios bendrosios įmonės yra priskiriamos 
koncentracijoms ir todėl joms turi būti taikomos susijungimų kontrolės nuostatos. Tačiau, jei 
bendrosios įmonės steigimas yra susijęs su bendradarbiavimu, steigimas yra nagrinėjamas 
pagal Įstatymo Nr. 703/1977 1 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus kriterijus. Vertindama GKK 
turi atsižvelgti į šias aplinkybes: a) ar dvi arba daugiau patronuojančių įmonių toje pačioje 
rinkoje arba tiekimo, vartojimo arba gretimose glaudžiai susijusiose rinkose vykdo aktyvią 
veiklą kaip viena bendroji įmonė ir b) ar tiesiogiai dėl šios bendrosios įmonės sukūrimo 
susijusios įmonės gali panaikinti konkurenciją didelėje savo užimamų rinkų dalyje.   
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Ispanija 

2005 m. nebuvo priimta jokių teisinių nuostatų, iš dalies keičiančių nacionalinius 
konkurencijos įstatymus. Tačiau buvo vykdoma intensyvi veikla, kuria buvo siekiama 
persvarstyti šiuo metu galiojančią Ispanijos konkurencijos sistemą.  

Vyriausybės siūlomi nauji teisės aktai  
 
1. Baltoji knyga dėl Ispanijos konkurencijos sistemos reformos 
 
Baltoji knyga dėl Ispanijos konkurencijos sistemos reformos buvo parengta 2004 m., 2005 m. 
sausio 20 d. oficialiai pateikta ministro pirmininko antrajam pavaduotojui ir ūkio bei finansų 
ministrui. Tai yra diskusijų dokumentas, skirtas pradėti Ispanijos įstatyminės ir institucinės 
konkurencijos sistemos peržiūrą, kuria siekiama užtikrinti, kad veiksmingai konkurencijai 
rinkoje apsaugoti būtų taikomos geriausios priemonės ir struktūros ir būtų kuriama socialinė 
gerovė bei veiksmingai skirstomi ištekliai. 
 
Baltojoje knygoje siūlomos įvairios priemonės, skirtos Ispanijos konkurencijos institucijų 
institucinei sandarai reformuoti, taip pat kovai su konkurenciją ribojančiais veiksmais, 
susijungimų kontrolės sistemai, valstybės pagalbos kontrolei ir konkurencijos institucijos 
konkurencijos gynybos vaidmeniui palaikyti. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti didesnį 
šios institucijos nepriklausomumą, išplėsti įstatymų vykdymo įgaliojimus, visų pirma 
priimant atleidimo nuo baudų programą, pagreitinti teisminio peržiūrėjimo procedūras, geriau 
koordinuoti veiklą su pramonės reguliavimo institucijomis ir sudaryti teismams sąlygas 
tiesiogiai taikyti nacionalines konkurencijos taisykles.  
 
Baltoji knyga buvo paskelbta Konkurencijos tarnybos tinklavietėje viešoms konsultacijoms. 
Dėl jos buvo gauta daug pastabų ir komentarų.   

2. Įstatymo projekto rengimas 

Pagrindiniai Baltojoje knygoje išdėstyti pasiūlymai yra įtraukti į šiuo metu rengiamą 
Konkurencijos įstatymo projektą. Dėl įstatymo projekto buvo konsultuotasi su Konkurencijos 
teismu. Konkurencijos bylų teismas pateikė keletą pastabų. Kai kurios iš šių pastabų įtrauktos 
į projektą.  

Be to, už abipusį bendradarbiavimą, koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp valstybės ir 
autonominių sričių atsakinga institucija, skirta vienodam konkurencijos įstatymų taikymui 
skatinti, Consejo de Defensa de la Competencia pateikė teigiamą ataskaitą.  

Įstatymo projektas bus pateiktas parlamentui 2006 m.  

 

Prancūzija 
 
Pirmajame dekrete (Nr. 2005-1668), priimtame 2005 m. gruodžio 27 d., sukonkretinamos 
konkurencijos taisyklių taikymo sąlygos. 2004 m. šios taisyklės buvo suderintos su 
Reglamentu (EB) Nr. 1/2003. Dekrete yra nustatyta pagalbos teikimo pagal Reglamento 22 
straipsnio 1 dalį tvarka. Siekiant, kad valstybės veiksmai būtų efektyvūs, ir vadovaujantis 
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teisės į gynybą nuostatomis, šiame dekrete taip pat yra nustatytos naujos bylų nagrinėjimo 
Konkurencijos taryboje tvarkos taisyklės. Juo nustatomas tiek pagal EB sutarties 81 ir 82 
straipsnius priimtų teismų sprendimų privalomo perdavimo pagrindas (kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 15 straipsnio 1 dalyje), tiek teismų prašymų, pateikiamų 
Europos Komisijai, dėl nuomonės ar informacijos pateikimo pagrindas (kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 15 straipsnio 2 dalyje). 
 
Antrajame dekrete (Nr. 2005-1667), taip pat priimtame 2005 m. gruodžio 27 d., nustatytos 
Konkurencijos tarybos atstovavimo Apeliaciniame teisme taisyklės. 
 
Trečiuoju dekretu (Nr. 2005-1756), priimtu 2005 m. gruodžio 30 d., įsteigiami civiliniai ir 
komerciniai teismai, nagrinėjantys su nacionalinių ir Bendrijos konkurencijos taisyklių 
taikymu susijusius ginčus. 
 

 
Naujųjų nuostatų apibendrinimas 

 
Tikrinimai 

 
Dekrete Nr. 2005-1668 yra nustatytos pagalbą, kurią kitų nacionalinių konkurencijos 
institucijų pareigūnai gali teikti Konkurencijos, vartotojų apsaugos ir kovos su sukčiavimu 
generalinio direktorato (DGCCRF) įgaliotiesiems tikrintojams, reglamentuojančios taisyklės. 
Ataskaitoje turi būti nurodyta padėjusio tikrintojo vardas ir pavardė, taip pat nurodytas 
ministro sprendimas dėl leidimo suteikti pagalbą. 
 

Amicus Curiae  
 

Dekrete Nr. 2005-1668 yra nustatyta, kad apeliacinius skundus dėl Konkurencijos tarybos 
priimtų sprendimų nagrinėjančiame teisme šiai institucijai atstovaus jos pirmininkas arba jo 
paskirtas asmuo. 

Dekretu Nr. 2005-1667 Konkurencijos tarybai suteikiama daugiau galimybių teikti 
Apeliaciniam teismui pastabas raštu, leidžiant jai, kaip ir kitoms nepriklausomoms 
administracinėms institucijoms, teismo posėdžių metu žodžiu pareikšti savo nuomonę. Tokia 
pati galimybė buvo suteikta ir ekonomikos reikalų ministrui. 
 

Teisė susipažinti su dokumentų rinkiniu  
 

2005 m. gruodžio 27 d. dekrete yra nustatyta su verslo paslaptimis susijusi tvarka kuria 
įmonės turi vadovautis, nurodydamos verslo paslaptis ir prašydamos tam tikrą informaciją 
priskirti verslo paslapčiai. Dekrete taip pat nustatytos tokio prašymo atmetimo sąlygos, jeigu 
šis prašymas pateikiamas pasibaigus nustatytam laikui arba jeigu juo siekiama piktnaudžiauti, 
arba jeigu toks prašymas yra nepagrįstas. Be to, dekrete nustatytos naujos teisės susipažinti su 
dokumentų rinkiniu taisyklės, atitinkančios teisės į gynybą ir tinkamo viešojo intereso gynimo 
principus. 

Įsipareigojimai ir sankcijos 
 

Dekrete Nr. 2005-1668 yra nustatytos įmonių Konkurencijos tarybai siūlomų įsipareigojimų  
svarstymo taisyklės ir bet kokių Konkurencijos tarybos paskirtų baudų mokėjimo sąlygos. 
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Privatus įstatymų vykdymas 
 

Dekrete Nr. 2005-1756 yra išvardijami aštuoni civiliniai ir komerciniai teismai, nagrinėjantys 
su nacionalinių ir Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymu susijusius ginčus. Tai yra 
Marselio, Bordo, Lilio, Fortdefranso, Liono, Nansi, Paryžiaus ir Reno teismai. Paryžiaus 
apeliacinis teismas yra vienintelis apeliacinius skundus nagrinėjantis teismas.  

  

Airija 
Kalbant apie nacionalinius konkurencijos sritį reglamentuojančius teisės aktus, 2005 m. 
esminių pokyčių nebuvo, išskyrus tai, kad  buvo panaikinti įsakymai dėl sulaikymo.  
 
Įsakymų dėl sulaikymo panaikinimas 
Pagal 2002 m. konkurencijos įstatymo 45 skirsnio 3 dalį, turėdama orderį, konkurencijos 
institucija galėjo areštuoti buhalterinių knygų, dokumentų ir įrašų originalus. 6 poskirsnyje 
buvo nustatyta, kad, „leidus apygardos teismo teisėjui, visas buhalterines knygas, dokumentus 
ar įrašus, areštuotus pagal 3 poskirsnio nuostatas, galima laikyti 6 mėnesius arba ilgiau ...“. 
Jei konkurencijos institucija norėjo pasilikti kokią nors buhalterinę knygą, dokumentą ar įrašą, 
kurie buvo areštuoti gavus orderį, ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, pagal šią nuostatą ji 
turėjo gauti apygardos teismo pritarimą.  
 
Šis reikalavimas buvo panaikintas pagal 2005 m. įstatymo dėl investicinių fondų, bendrovių ir 
kitų nuostatų 76 skirsnį. Tai reiškia, kad konkurencijos institucijos dabar neprivalo kreiptis į 
apygardos teismą ir prašyti leidimo sulaikyti areštuotus dokumentus arba pratęsti sulaikymo 
laikotarpį. Tačiau 45 skirsnio 6 poskirsnyje nustatytas reikalavimas ir toliau taikomas iki 
2005 m. birželio 30 d. areštuotiems įrodymams. 2005 m. įstatymo dėl investicinių fondų, 
bendrovių ir kitų nuostatų 76 skirsnio 3 poskirsnyje yra nustatyta, kad: 
„Neatsižvelgiant į tai, kad šis skirsnis panaikina Konkurencijos įstatymo 45 skirsnio 6 
poskirsnį, šis 6 poskirsnis ir toliau taikomas visoms buhalterinėms knygoms, dokumentams ar 
įrašams, kurie buvo areštuoti arba gauti pagal šio skirsnio nuostatas prieš jį panaikinant“. 
 

Italija 
2005 m. gruodžio 25 d. priimtu Įstatymu Nr. 262 buvo panaikintas Konkurencijos įstatymo 20 
straipsnis, kuriame nustatyta, kad Italijos bankas turi teisę įgyvendinti konkurencijos 
taisykles, susijusias su susitarimais, piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi ir susijungimais 
bankininkystės sektoriuje. Todėl nuo 2006 m. Italijos konkurencijos institucija turi visišką ir 
išimtinę kompetenciją taikyti (nacionalines ir Bendrijos) konkurencijos taisykles visuose ūkio 
sektoriuose.  
 

Kipras 
 
2005 m. Kipre nebuvo priimta jokių nacionalinių konkurencijos teisės aktų pakeitimų. 
 

Latvija 
2005 m. Latvijoje nebuvo priimta jokių nacionalinių konkurencijos teisės aktų pakeitimų. 
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Lietuva 
2005 m. Lietuvoje nebuvo priimta jokių nacionalinių konkurencijos teisės aktų pakeitimų. 
 

Liuksemburgas 
Po to, kai 2004 m. gegužės 17 d. buvo priimtas su konkurencija susijęs teisės aktas, 
Liuksemburge nebuvo priimta jokių kitų nacionalinių konkurencijos teisės aktų pakeitimų. 
 

Vengrija 
2005 m. buvo iš dalies pakeista daug Konkurencijos įstatymo (KĮ) nuostatų. Šie pakeitimai 
pagrįsti tuo, kad: pirma, keletą KĮ nuostatų reikėjo suderint su naujomis Vengrijos 
administracinių procedūrų taisyklėmis, papildančiomis konkurencijos nuostatas; antra, tam 
tikros KĮ nuostatos buvo iš dalies pakeistos, siekiant palengvinti Europos Bendrijos 
konkurencijos įstatymų taikymą ir bendradarbiavimą su EKT; trečia, kai kurios nuostatos 
buvo iš dalies pakeistos, atsižvelgiant į sukauptą konkurencijos įstatymų taikymo patirtį. Be 
to, nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. nesąžiningi pasiūlymai, susiję su viešųjų pirkimų arba koncesijų 
suteikimo procedūromis, atsižvelgiant į pasiūlymo kainą, vertinami kaip lengvesni arba 
sunkesni nusikaltimai, už kuriuos galima bausti laisvės atėmimu iki dvejų arba penkerių metų 
(Baudžiamojo kodekso 296/B paragrafas). 
 
Naujųjų nuostatų apibendrinimas 
 
Buvo panaikinta atskirųjų išimčių sistema.  
 
Pakeitus anksčiau galiojusią tvarką, dabar kiekvienas asmuo gali pateikti Konkurencijos 
biurui skundą arba neoficialų skundą dėl tariamo konkurencijos taisyklių pažeidimo. Skundą 
Konkurencijos biurui galima pateikti tinkamai užpildant šio biuro parengtą formą. Jeigu 
pateiktos informacijos pakanka konkurencijos stebėjimo procedūrai pradėti, Konkurencijos 
biuras pateiktą formą laikys skundu, o kitais atvejais ji bus laikoma neoficialiu skundu. Labai 
svarbu skirti skundą ir neoficialų skundą, nes „tikrą“ skundą pateikiantis asmuo turi 
papildomų teisių: jis gali naudotis ribota teise susipažinti su dokumentų rinkiniu ir pateikti 
teismui apeliacinį skundą dėl Konkurencijos tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma, kad 
skunde pateiktos informacijos nepakako tyrimui pradėti. Naujosios sistemos privalumas yra 
tai, kad, tinkamai užpildžius formą, pateikiama daugiau informacijos apie tariamą pažeidimą 
– taip palengvinamas institucijos atliekamas tyrimas. Kita vertus, nelabai gerai su situacija 
rinkoje susipažinę asmenys gali pateikti tik neoficialius skundus ir institucijai nebereikia 
tvarkyti daugybės nepagrįstų skundų ir apeliacinių skundų dėl tokių neoficialių skundų 
atmetimo.   
 
Iki 2005 m. priimto dalinio pakeitimo Vengrijos teisėje nebuvo aiškiai nustatyta, kad 
nuostolių patirianti šalis gali tiesiogiai, t. y. nelaukdama išankstinio konkurencijos institucijos 
sprendimo, kreiptis į teismą. Daliniais pakeitimais pripažįstamas tiesioginis EB teisės 
galiojimas ir teismams aiškiai leidžiama priimti sprendimus dėl antimonopolinių taisyklių 
pažeidimo. Priėmus dalinius KĮ pakeitimus, į įstatymą buvo įtrauktos išsamios privataus 
antimonopolinių įstatymų įgyvendinimo procedūrų reglamentavimo taisyklės. Pavyzdžiui, jei 
Konkurencijos biuras arba administracinis apeliacinis teismas nustato, kad tam tikru atveju 
susitarimas ar veiksmai yra neteisėti, civilinis teismas privalo laikytis šios sprendimo dalies. 
Be to, civiliniai teismai privalo pranešti Konkurencijos biurui apie pateiktus ieškinius, kad 
biuras galėtų dalyvauti teismo procese kaip amicus curiae.  
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Taip pat buvo nustatytos išsamesnės sektorių tyrimo taisyklės. Dabar aiškiau 
reglamentuojama tokių tyrimų pradžia ir taikytina tvarka.  
 
Be to, į KĮ buvo įtrauktos sprendimų dėl įsipareigojimų nuostatos. Šiuos sprendimus 
Konkurencijos biuras galėjo taikyti tik tais atvejais, kai tyrimas buvo atliekamas pagal EB 
įstatymus. Buvo nuspręsta, kad Konkurencijos biuras turėtų turėti galimybę pasinaudoti tokia 
galimybe ir atlikdamas tyrimus pagal nacionalinius įstatymus.   
 
Tam tikru mastu naujieji daliniai pakeitimai paveikė ir Konkurencijos biuro įgaliojimus atlikti 
tyrimus. Naujojoje KĮ nuostatoje teigiama, kad fizinės atsarginės duomenų laikmenų kopijos, 
gautos pritaikant IT teismo ekspertizės priemones, prilygsta visiems kitiems duomenims ir 
todėl Konkurencijos biuras turi teisę su jomis susipažinti. Vadovaujantis EB konkurencijos 
teisės principais, dabar įstatymu taip pat reglamentuojama ir teisinė paslaptis. 
 

Malta 
2005 m. Maltoje nebuvo priimta jokių nacionalinių konkurencijos teisės aktų pakeitimų. 
 

Nyderlandai 
2004 m. gruodžio 7 d. Nyderlandų parlamentas priėmė įstatymo projektą, pagal kurį 
Nyderlandų konkurencijos institucija tapo nepriklausoma administracine institucija. Nuo 2005 
m. liepos 1 d. Nyderlandų konkurencijos institucija nėra Ekonomikos reikalų ministerijos 
agentūra. Dabar jai vadovauja valdyba, turinti nepriklausomos administracinės institucijos 
statusą. Nyderlandų konkurencijos institucijos valdybą sudaro trys nariai. Svarbiausias dalinis 
Konkurencijos įstatymo pakeitimas yra tai, kad ekonomikos reikalų ministras nebegali duoti 
nurodymų konkrečiose su konkurencija susijusiose bylose. Tačiau ministras ir toliau lieka 
atsakingas už konkurencijos politiką ir gali duoti Nyderlandų konkurencijos institucijai 
bendro pobūdžio nurodymus. Įstatyme dėl dalinio pakeitimo (nepriklausomos administracinės 
institucijos) [Wet tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het 
bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] 
numatyta, kad Energetikos reguliavimo biuras (DTe) bus visiškai integruotas į Nyderlandų 
konkurencijos instituciją. Konkurencijos institucijai įgijus nepriklausomos administracinės 
institucijos statusą, jos darbuotojų teisinė padėtis nepasikeitė. Jie ir toliau lieka Ekonomikos 
reikalų ministerijos darbuotojai. 

 
Naujųjų nuostatų apibendrinimas 
 

Sankcijos 
Baudų skyrimo už  konkurencijos nuostatų pažeidimus statybų sektoriuje specialiosios 
gairės (su tekstu olandų kalba galima susipažinti Nyderlandų konkurencijos institucijos 
tinklavietėje www.nmanet.nl): 

 
- Baudų už tam tikrą konkurencijai kenkiančią veiklą kelių ir infrastruktūros 

statybos sektoriuje (GWW) skyrimo gairės – 2004 m. spalio 13 d.;   
- Baudų už tam tikrą konkurencijai kenkiančią veiklą įrengimų inžinerijos 

sektoriuje skyrimo gairės – 2005 m. balandžio 21 d.;  
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- Baudų už tam tikrą konkurencijai kenkiančią veiklą būsto ir komunalinių 
įrenginių statybos  sektoriuje skyrimo gairės – 2005 m. rugsėjo 1 d. (Baudų už 
tam tikrą konkurencijai kenkiančią veiklą būsto ir komunalinių įrenginių 
statybos  sektoriuje skyrimo gairių paskelbto teksto taisymai – 2005 m. spalio 
11 d.); 

- Baudų už pažeidimus, susijusius su kabeliais ir laidais, skyrimo gairės – 2005 
m. lapkričio 17 d.;  

- Baudų už pažeidimus, susijusius su žaliosiomis zonomis, skyrimo gairės – 
2005 m. lapkričio 24 d.;  

- Baudų už tam tikrą konkurencijai kenkiančią veiklą betono produktų 
(skiedinio, betoninių grindinio plokščių, surenkamųjų betono stulpų, betoninių 
grindų dangos detalių) gamybos  sektoriuje skyrimo gairės – 2005 m. lapkričio 
24 d.  

 
Kiti klausimai 

 
Gairės informaciją pateikiantiems asmenims 
 
2005 m. gruodžio mėn. Nyderlandų konkurencijos institucija priėmė asmenims, 
pateikiantiems informacijos, skirtas gaires. Šiomis gairėmis siekiama informuoti 
asmenis, turinčius duomenų dėl galimų Konkurencijos įstatymo pažeidimų, apie 
galimybes atskleisti šiuos duomenis Nyderlandų konkurencijos institucijai bei apie 
šio atskleidimo sąlygas. 
 
Suteikdama daugiau informacijos apie tai, kaip Nyderlandų konkurencijos 
institucija palaiko ryšius su informacijos pateikiančiais asmenimis (ir kaip 
sprendžiamas jų anonimiškumo klausimas), Nyderlandų konkurencijos institucija 
tikisi sulaukti daugiau informaciją pateikiančių asmenų pranešimų. Tai yra labai 
svarbu, nes asmenų suteikta informacija gali suvaidinti lemiamą vaidmenį vykdant 
užduotis, įstatymu pavestas Konkurencijos institucijai. Gavus tokios informacijos, 
galima pradėti naujus tyrimus arba daugiau sužinoti apie konkretų rinkos sektorių. 
 
Vienas iš pagrindinių gairėse aptariamų klausimų – tai informacijos pateikiančio 
asmens galimybė neatskleisti savo tapatybės. Jeigu Nyderlandų konkurencijos 
institucijai nežinomas asmuo pateikia tam tikros informacijos, institucija nesiima 
jokių žingsnių, kad būtų nustatyta šio asmens tapatybė, todėl jis gali būti tikras, 
kad ji liks neatskleista. Kita vertus, jei Nyderlandų konkurencijos institucijai 
informacijos pateikiančio asmens tapatybė yra žinoma, ji negali garantuoti šio 
asmens anonimiškumo, nes teismas, nusprendęs, kad konkrečioje byloje tai būtina, 
gali nurodyti ją atskleisti. 
 
Gairėse asmenims, pateikiantiems informacijos, yra nurodyti įvairūs būdai, kaip jie 
galėtų pateikti turimą informaciją Nyderlandų konkurencijos institucijai. Siekdama 
užtikrinti, kad asmenys veiksmingai teiktų turimą informaciją, Nyderlandų 
konkurencijos institucija sudarė sutartį su nacionaliniu kontaktų centru, skirtu 
anoniminiams pranešimams apie nusikaltimus. Be abejo, informacijos pateikiantys 
asmenys  taip pat gali skambinti Nyderlandų konkurencijos institucijai tiesioginiu 
numeriu arba siųsti elektroninius laiškus. Be to, informaciją Nyderlandų 
konkurencijos institucijai  galima pateikti per trečią asmenį, atliekantį tarpininko 
vaidmenį. 
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Nyderlandų konkurencijos institucijai ypač svarbu paraginti informacijos turėtojus 
susisiekti su ja, jeigu šie mano, kad turi įdomios informacijos.  

 

Austrija 
Po ilgo ir kruopštaus parengiamojo darbo Kartelių įstatymo projektas ir iš dalies pakeistas 
Konkurencijos įstatymas sausio mėn. buvo pateikti svarstyti parlamente. Birželio mėn. 
parlamentas šiuos įstatymus priėmė (2005 m. Kartelių įstatymas BGBI 61/2005; 2005 m. iš 
dalies pakeistas Konkurencijos įstatymas BGBI 62/2005). Abiejų dalinių pakeitimų esmė – 
Bendrijos teisės (EB sutarties 81 ir 82 straipsnių) perkėlimas į Austrijos kartelių įstatymą, 
pranešimo ir registravimo sistemų panaikinimas, atleidimo nuo baudų programos taikymas ir 
tam tikri centralizuotos susijungimų kontrolės aspektų pakeitimai (didesnės ribinės vertės, 
kalbant apie valstybės įsikišimą, pranešimų teikimas Federalinei konkurencijos institucijai 
(BWB) (anksčiau pranešimai buvo teikiami Kartelių teismui) ir centralizuotos susijungimų 
kontrolės taikymas bendroms kooperacinėms įmonėms. 
 
Pagrindinių naujųjų taisyklių santrauka 
 
Esminiai reformos elementai, įsigalioję 2006 m. sausio 1 d.: 

o kartelių ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas pagal EB sutarties 81 
ir 82 straipsnius; 

o kartelių leidimų reikalavimo ir reikalavimo pranešti apie vertikaliąsias platinimo 
sutartis panaikinimas bei neprivalomojo pobūdžio asociacijų rekomendacijų 
panaikinimas, (atsižvelgiant į teisinių išimčių sistemos reikalavimus; 

o Reglamente (EB) Nr. 1/2003 nustatytų procedūrų laikymasis (visų pirma susijusių su 
sprendimais nutraukti tam tikrą veiklą ir su įsipareigojimais); 

o teisinis atleidimo nuo baudų programos taikymo patvirtinimas (žr. BWB vadovą 
tinklavietėje www.bwb.gv.at); 

o apie susijungimus pranešama BWB, o ne Kartelių teismui; 
o pastebimai padidintos kelios būtinos pranešimų ribinės vertės; 
o kooperatinėms bendrovėms taikoma susijungimų kontrolė. 

 

Lenkija 
2005 m. Lenkijos konkurencijos teisėje nebuvo padaryta esminių pokyčių.  

 

Portugalija 
 

Variklinių transporto priemonių degalų rinkos teisinis pagrindas – [2005 m. balandžio 4 d. 

nutarimas Nr. 362/2005 ir 2005 m. spalio 10 d. įstatyminis potvarkis Nr. 170/2005] 

Po to, kai Portugalijos konkurencijos institucija pateikė vyriausybei rekomendaciją dėl 
variklinių transporto priemonių degalų rinkos veikimo, 2005 m. buvo priimtos dvi teisinės 
priemonės, skirtos konkurencijai šioje rinkoje paskatinti.   
 
Pirmąja priemone siekiama, kad saugumo taisyklės nesudarytų kliūčių patekti į rinką 
naujiems ūkio subjektams – didcentriams. Priemonėmis siekiama ne tik užtikrinti, kad degalų 
rinka būtų konkurencingesnė, bet ir numatoma griežtesnė vartotojų teisių apsauga. Potvarkyje 
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taip pat yra nustatytas įpareigojimas mažmenininkams surašyti savo kainoraščius dideliuose 
skyduose ir juos pastatyti šalia greitkelių kelkraščio, kad pirkėjai galėtų pasirinkti tiekėją prieš 
įvažiuodami į degalinės teritoriją.  
 
Rekomendacija Nr. 1/2005 – dujų sektorius 
 
Portugalijoje susiformavus gamtinių dujų rinkai, buvo būtina priimti naują teisinę sistemą, 
reglamentuojančią įrenginių saugos normas, ir sukurti tikrinimo institucijas. 
 
Portugalijos konkurencijos institucija rekomendavo vyriausybei panaikinti sprendimą, kuriuo 
Instituto Tecnológico de Gás (ITG) buvo paskirta dujų įrenginių tikrinimo ir sertifikavimo 
institucija. Kadangi ITG yra nekomercinė komunalinių paslaugų įmonė, kurios pagrindinės 
partnerės yra dujų įmonės, veikdama kaip dujų tiekėjo sertifikavimo institucija, ji galėtų 
iškraipyti konkurenciją.  
 
Portugalijos konkurencijos institucija taip pat rekomendavo išaiškinti įvairių šio sektoriaus 
ūkio subjektų pareigas ir priemones, skirtas ūkio subjektų ir vartotojų informacijos 
nesuderinamumui mažinti.    

 
Rekomendacija Nr. 2/2005 – mobiliojo ryšio paslaugos 

 
Portugalijos konkurencijos institucija pateikė Vyriausybei rekomendaciją dėl to, kaip ir kur 
turi būti nurodomos mobiliųjų telekomunikacijų operatorių teikiamų paslaugų kainos. 
Rekomendacijoje siūlomos priemonės padės pasirinkti vartotojui naudingiausią tarifą ir 
paskatins mobiliojo ryšio operatorius konkuruoti tarifų srityje.  
 
Lyginti tarifus labai sudėtinga, nes reikia atsižvelgti į daugybę kriterijų. Todėl vartotojui 
sunkiau pasirinkti jam labiausiai tinkamą tarifą. Dėl šios priežasties Portugalijos 
konkurencijos institucija nusprendė rekomenduoti vyriausybei priimti įstatymą, pagal kurį 
kiekvieno operatoriaus tinklavietėje būtų standartizuotas imitatorius , kuriuo vartotojas galėtų 
apskaičiuoti mėnesio išlaidas ir palyginti operatorių arba to paties tinklo tarifų planus ir kitas 
lojalumo bei baudų skyrimo sąlygas. 
 
Institucija mano, kad ši priemonė suteiks vartotojams galimybę pasirinkti „pigiausią“ 
variantą, nes jie galės palyginti įvairius tam tikro vartojimo profiliui operatorių siūlomus 
tarifus. Turėdami galimybę palyginti kainas, vartotojai galės pasirinkti palankiausią 
pasiūlymą.  
 
 
Naujųjų nuostatų apibendrinimas 
 
Įstatyminio potvarkio dėl atleidimo nuo baudų programos pasiūlymo projektas 
 
Šiuo metu Portugalijoje netaikoma atleidimo nuo baudų programa. Tačiau Portugalijos 
konkurencijos institucija pateikė vyriausybei pasiūlymo dėl atleidimo nuo baudų programos 
nustatymo projektą. Pagal šią programą įmonės ir fiziniai asmenys būtų visiškai arba iš dalies 
atleisti nuo baudų, skiriamų už veiksmus, patenkančius į Portugalijos konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio taikymo sritį (beveik visiškai atitinka EB sutarties 81 straipsnį).  Siūloma tvarka 
galės pasinaudoti tik dvi pirmosios informacijos suteikusios įmonės, o baudas bus galima 
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sumažinti iki 50 % arba daugiau kaip 50 %, taip pat bus nustatyta galimybė tam tikromis 
sąlygomis dar labiau sumažinti baudą.  
 

Įstatyminio potvarkio dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 1/2003 
taikymo sritimi, pasiūlymo projektas 

Portugalijos konkurencijos institucija pateikė vyriausybei pasiūlymo projektą, kuriuo 
siekiama visiškai įgyvendinti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 15 straipsnio nuostatas dėl 
nacionalinių teismų bendradarbiavimo, kadangi institucija mano, kad šios nuostatos gali būti 
nepakankamai vykdomos, jeigu nacionaliniu lygmeniu nebus nustatytos atitinkamos teisinės 
procedūros. Šiuo pasiūlymo projektu siekiama nustatyti aiškesnį Komisijos arba Portugalijos 
konkurencijos institucijos nacionaliniams teismams pateikiamų  „amicus curiae nurodymų“ ir 
nacionalinių teismų prašomų Komisijos arba Portugalijos konkurencijos institucijos 
nuomonių pateikimo pagrindą.  Juo taip pat nustatomas teisinis būdas, kuriuo Komisijai būtų 
perduodama informacija apie  teismų sprendimus, susijusius su EB sutarties 81 ir 82 
straipsniais.  

Slovėnija 
2005 m. Slovėnijoje nebuvo jokių nacionalinių konkurencijos teisės aktų pokyčių. 

 

Slovakija 
2005 m. Slovakijoje nebuvo jokių nacionalinių konkurencijos teisės aktų pokyčių. 
Konkurencijos biuras šiuo metu rengia naujas patikrinimų, atleidimo nuo baudų ir sankcijų 
gaires. 
 

Suomija 
Gruodžio mėn. parlamentas pritarė įstatymo projektui dėl kyšių ir baudų mokėjimo bei baudų 
už konkurencijos pažeidimus. Šiame projekte nustatyta, kad nuo šiol baudų nebus galima 
atskaityti iš mokesčių, nes tai sumažina atgrasantį baudų poveikį. Šis įstatymas bus taikomas 
nuo 2006 m. mokestinių metų (360/1968). 
 

Švedija 

Naujųjų nuostatų apibendrinimas 

• Patikrinimai 
Konkurencijos įstatymo 48 straipsnio dalinis pakeitimas: pagal Stokholmo miesto teismo  
sprendimą patikrinimai gali būti vykdomi tikrinamų įmonių valdybos narių ir darbuotojų 
namuose bei kitose jų naudojamose patalpose (Įstatymas Nr. 2005:598). 

 
• Sankcijos 
Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio dalinis pakeitimas: teisė reikalauti, kad įmonės, 
sąmoningai ar dėl aplaidumo pažeidusios Konkurencijos įstatymą arba EB sutarties 81 ar 
82 straipsnius, kompensuotų padarytus nuostolius (Įstatymas Nr. 2005:598). 
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Jungtinė Karalystė 
 
2005 m. Jungtinėje Karalystėje nebuvo jokių nacionalinių konkurencijos teisės aktų pokyčių. 
 
 
1.2. Nacionalinių konkurencijos institucijų užtikrinamas EB konkurencijos taisyklių 
įgyvendinimas 
 
Valstybės narės pranešė apie šiuos sprendimus:  
    

Belgija 
 
Bylų santraukos  
 
Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 
 
2005 m. lapkričio 30 d. Belgijos konkurencijos taryba paskelbė sprendimą, patvirtinantį 
įmonės Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) siūlomus įsipareigojimus. Šiuo sprendimu 
buvo baigta procedūra, pradėta siekiant ištirti, ar įmonė piktnaudžiavo dominuojančia 
padėtimi. Atsižvelgiant į tai, kad prieštaravimai buvo skirtingi, šis sprendimas papildė 2005 
m. birželio 22 d. Europos Komisijos sprendimą (byla COMP/39.116). Priimant sprendimus 
buvo pavartotas tas pats produktų rinkos apibrėžimas.   
 
Kadangi Belgijos įstatymuose nėra aiškios nuostatos, leidžiančios patvirtinti tokius 
įsipareigojimus, Konkurencijos taryba savo sprendimą pagrindė Reglamento (EB) Nr. 1/2003 
45 straipsniu, kuriame nurodoma, kad Reglamentas yra privalomas visas (taigi ir jo 5 
straipsnis) ir taikomas tiesiogiai visose valstybėse narėse.  
 
Konkurencijos institucija įvertino ir išplėtė pasiūlytus įsipareigojimus. Jie buvo nusiųsti 
pagrindiniams rinkos dalyviams, kad šie galėtų pateikti savo pastabas. Vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 13 konstatuojamosios dalies logika, sprendime teigiama, jog 
CCEB pasiūlyti įsipareigojimai yra pakankami, kad juos įgyvendinus būtų išspręstos 
Konkurencijos tarybos iškeltos problemos ir prieštaravimai, todėl nebūtina nustatyti, ar 
pažeidimas buvo padarytas, ar tebėra daromas. Šie įsipareigojimai padės pagyvinti 
konkurenciją Belgijos gazuotų nealkoholinių gėrimų rinkoje. CCEB įsipareigoja tokiomis pat 
situacijomis visiems savo pirkėjams taikyti vienodas sąlygas.  Visų šių įsipareigojimų sąlygos ir 
CCEB komercinė bei veiklos strategija yra pagrįstos nediskriminavimo principu. 
 
Kadangi per nustatytą laiką sprendimas nebuvo apskųstas apeliacine tvarka, jis yra galutinis.  
 
Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
2005 m. liepos 29 d. Belgijos konkurencijos taryba paskelbė sprendimą, priimtą užbaigus 
Corps des Rapporteurs iniciatyva pradėtą tyrimą dėl skundo. Šis sprendimas yra susijęs su 
2005–2006 m., 2006–2007 m. ir 2007–2008 m. sezonų pirmojo ir antrojo diviziono Belgijos 
futbolo varžybų retransliavimo teisėmis. 2005 m. gegužės 9 d. Belgijos profesionalaus futbolo 
lyga (Ligue belge de football professionnel – LBV) pirmojo ir antrojo diviziono klubų vardu 
perdavė visas teises Belgacom Skynet.  
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Kartu parduodami savo retransliavimo teises, futbolo klubai sudarė susitarimą, kurio 
teisėtumą buvo būtina įvertinti pagal EB sutarties 81 straipsnio nuostatas. Šiuo atveju reikėjo 
taikyti 81 straipsnį, nes susitarimas atitiko Komisijos pranešime dėl poveikio prekybai gairių 
nustatytus kriterijus.  
 
Konkurencijos taryba nusprendė, kad LBV, perduodama Belgacom Skynet visas televizijos 
retransliavimo teises, nepažeidė EB sutarties 81 straipsnio. Inter alia Taryba atsižvelgė į tai, 
kad buvęs tradicinis telekomunikacijų operatorius Belgacom yra naujas mokamų televizijos 
paslaugų rinkos dalyvis. Anksčiau šioje rinkoje dominavo kiti kanalai.  
 
Šis Konkurencijos tarybos sprendimas buvo apskųstas Briuselio apeliaciniam teismui. Teismo 
sprendimas turėtų būti priimtas 2006 m. antrojoje pusėje. 
 
Nacionalinės konkurencijos institucijos sprendimų, priimtų taikant EB sutarties 81 ir 

(arba) 82 straipsnius, sąrašas 

• 2005 m. liepos 29 d. sprendimas 2005-I/O-40: jungtinis Belgijos futbolo čempionato 
(LBV) retransliavimo teisių pardavimas.  

 
– Visas sprendimo tekstas (tik olandų kalba): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.), 2005 10 20 – 2 leid. (44947–44957 p.) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, p. 28, Konkurencijos tarybos 

tinklavietėje 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
– Pranešimas spaudai (prancūzų kalba)  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
– Pranešimas spaudai (olandų kalba)  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
– Pranešimas spaudai (prancūzų kalba)  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimas 2005-I/O-52: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

– Visas sprendimo tekstas (tik prancūzų kalba):  
- Moniteur belge (M.B.), 2005 12 22 –  2 leid. – (55371–55386 p.) 
- Naujausi Konkurencijos tarybos sprendimai Tarybos tinklavietėje 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
– Pranešimas spaudai (olandų kalba)  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimas 2005-P/K-58: G. Delandes Diffusion / Federauto  
- Visas sprendimo tekstas (tik prancūzų kalba): 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 

2005, Nr. 4, p. 94 : 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
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-  

http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf. 

Čekija 
Taikydamas EB sutarties 82 straipsnį, 2005 m. biuras priėmė šiuos du sprendimus: 
 
Valstybinės miškininkystės bendrovės piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 
 
2005 m. buvo pradėtas tyrimas dėl tariamo Konkurencijos įstatymo ir EB sutarties 82 
straipsnio pažeidimo, kurį galėjo padaryti valstybinė bendrovė Lesy České republiky, s.p. 
(„Čekijos miškai“, toliau – LCR). LCR nutraukė sutartinius santykius su savo tiekėjais 
miškininkystės darbų srityje, paskelbdama, kad kai kurios sutartys yra negaliojančios, ir 
reikalaudama pakeisti individualiais užsakymais pagrįstą sistemą.   
 
Konkurencijos apsaugos biuras nustatė, kad LCR užima dominuojančią padėtį auginimo, 
miško panaudojimo ir medienos žaliavos rinkose. Biuras nusprendė, kad dėl LCR veiksmų jos 
partneriai patyrė realią žalą, nes laikinai buvo nutraukta miškininkystės veikla, ir 
nematerialinę žalą, nes partneriai nebuvo tikri dėl būsimų galimybių bendradarbiauti su LCR, 
nors turėjo būti atsižvelgta į paveiktų įmonių investicijas.  
 
LCR pasiūlė biurui imtis priemonių ir įsipareigojimų, ir biuras nusprendė, kad šios priemonės 
ir įsipareigojimai panaikintų bet kokį neigiamą LCR veiklos poveikį jos partneriams. Biuras 
priėmė sprendimą, nurodantį LCR atkurti nutrauktus sutartinius santykius. Be to, LCR buvo 
įpareigota rinktis savo sutartinius partnerius jungtinei auginimo ir naudojimo veiklai tik 
skaidrių ir nediskriminuojančių konkursų tvarka, šios tvarkos principus suderinusi su biuru. 
Remdamasis įstatymo nuostatomis, biuras nutraukė tyrimą, nes nagrinėjama veikla labai 
neiškraipė konkurencijos. LCR įgyvendino minėtas priemones, skirtas trūkumams pašalinti. 
 
 
Telekomunikacijų operatorių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 
 
Nuo 2002 m. tradicinis telekomunikacijų operatorius ČESKÝ TELECOM, a.s. (toliau – ČTc) 
siūlo namų ūkiams ir smulkiesiems verslininkams skirtus kainų planus, kuriuose yra 
numatyta, kad dalį pastovaus mėnesinio mokesčio gali sudaryti pokalbių kreditai arba 
nemokamos pokalbių minutės. ČTc piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, susiedamas savo 
paslaugas, t. y. mėnesinį mokestį, rinkose, kuriose jis iš esmės dominuoja, ir rinkose, kuriose 
nuolat kuriama konkurencinga aplinka, siūlomas paslaugas. ČTc klientai, įsigydami kainų 
planą, kuriame numatytas pokalbių kreditas arba nemokamos minutės, galėjo tam tikrą laiką 
skambinti „nemokamai“. Jeigu klientas per mėnesį kalbėdavo mažiau nei buvo suteiktas 
pokalbių kreditas ar nemokamos minutės, jis vis dėlto turėdavo sumokėti visą mėnesinį 
mokestį, neatsižvelgiant į tai, kad pokalbių kreditas (nemokamos minutės) nebuvo visiškai 
išnaudotas. Nagrinėjamų kainų planų struktūra neleido suskirstyti klientų mokamo mokesčio į 
mokestį už pokalbius ir mokestį už telefono linijos nuomą. Todėl klientai skambindami ne 
taip noriai naudodavosi kitų operatorių paslaugomis, nes taip jie būtų praradę tai, ką gauna 
„nemokamai“ kaip mėnesinio mokesčio dalį. ČTc klientams nebuvo pranešama, kada buvo 
išnaudotos jų nemokamos minutės arba pokalbių kreditai. Be to, klientai negalėjo palyginti 
paslaugų kainų su kitų telekomunikacijų operatorių pasiūlymais, nes kainų nustatymo sąlygos 
buvo neskaidrios.  

http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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Tačiau visų pirma žalą patyrė ČTc konkurentai, nes jie galėjo tik nedideliu mastu konkuruoti 
su ČTc pasiūlymais. Todėl buvo sutrukdyta plėtoti patikimą konkurencingą aplinką, kuri 
galiausiai būtų naudinga klientams. Tyrimo metu buvo įrodyta, kad tradicinio rinkos dalyvio 
veiksmai neigiamai paveikė konkurencijos bendrojoje rinkoje struktūrą ir prekybą tarp 
Europos bendrijos valstybių narių. Už EB sutarties 82 straipsnio pažeidimą ČTc buvo skirta 
205 000 000 CZK (apie 7,5 mln. EUR) bauda.  

 

Danija 

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 
 
TV2 televizijos reklamos kainos ir sąlygos 
 
Konkurencijos taryba nusprendė, kad kai kurios TV2 nuolaidų sistemos dalys pažeidžia EB 
sutarties 82 straipsnį ir Danijos konkurencijos įstatymo 11 skirsnio 1 dalį. Atitinkama rinka 
laikoma Danijos televizijos reklamos rinka. Nacionalinė valstybinė televizija TV2 šioje 
rinkoje užima dominuojančią padėtį. 2001–2005 m. jos užimama rinkos dalis buvo didesnė 
kaip 50 %. Geografinė rinka – Danija.  
 
Kadangi TV2 įsiskverbimas į televizijos rinką yra beveik 100 % ir jos auditorija yra labai 
plati, reklamos teikėjai, norintys, kad jų nacionalinės televizijos reklamos kampanijas 
pamatytų kuo daugiau žiūrovų, didžiąją savo televizijos reklamos kampanijoms skirtų lėšų 
dalį turi skirti TV2. Todėl televizijos reklamos rinkoje konkurencija vyksta tik dėl nedidelės 
reklamos teikėjų televizijos reklamai skiriamų lėšų dalies. Sudarydama su reklamos teikėjais 
metines sutartis, TV2 siūlo metinę nuolaidą, kurios dydis priklauso nuo teikėjo metinio 
biudžeto. TV2 siūloma metinė nuolaida yra progresyvinio grįžtamojo pobūdžio su keliomis 
nustatytomis reklamos kiekio ribinėmis vertėmis. Siūloma nuolaida gali būti nuo 4,7 % iki 
19,7 %. 
 
Buvo atlikta šios nuolaidų sistemos ekonominė analizė. Nustatyta, kad TV2 metinės nuolaidos 
leido TV2 nustatyti didesnę reklamos kainą, mokamą iš pradinės reklamos teikėjo metinio 
biudžeto dalies, ir mažesnę reklamos kainą, mokamą iš likusios biudžeto dalies. Dėl TV2 
užimamos padėties rinkoje ir dėl to, kad konkurencija šioje rinkoje daugiausia vyksta dėl 
nedidelės reklamos teikėjų televizijos reklamos kampanijoms skirtų lėšų dalies, TV2 metinės 
nuolaidos galėjo neigiamai paveikti konkurenciją šioje rinkoje. TV2 buvo nurodyta panaikinti 
nuolaidų sistemą. Byla buvo pagrįsta TV2 pranešimu.  
 
„Elsam“ konkurenciją ribojanti kainų nustatymo veikla 
 
Konkurencijos taryba nusprendė, kad energetikos bendrovė Elsam piktnaudžiavo savo 
dominuojančia padėtimi didmeninės prekybos elektra rinkoje (dabartinėje sandorių rinkoje ir 
nebiržinėje rinkoje). Elsam – tai Danijos energetikos bendrovė, gaminanti elektrą ir užsiimanti  
didmenine elektros prekyba. Piktnaudžiavimą sudarė pernelyg didelių elektros kainų 
nustatymas didmeninėje Nord Pool biržos rinkoje (plg. EB sutarties 82 straipsnio 1 dalies a 
punktą). Geografinę rinką sudarė vakarinė Danijos dalis.  
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Konkurencijos taryba nusprendė, kad nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. 
Elsam iš viso 900 valandų piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi, siūlydama Nord Pool 
biržoje pernelyg dideles elektros tiekimo kainas. Konkurencijos institucija nusprendė, kad dėl 
Elsam kainų nustatymo politikos vartotojai (privatūs ir įmonės) patyrė 25 mln. EUR 
nuostolių. Dėl ypatingų aplinkybių, susidariusių didmeninėje elektros rinkoje, Konkurencijos 
taryba turėjo imtis neįprastų veiksmų ir nurodyti Elsam vadovautis tam tikra kainų nustatymo 
sistema, kai ji teikia pasiūlymus Nord Pool biržoje. Kainų nustatymo sistemoje yra nurodyta 
taikyti tam tikras skaičiavimo formules. Jos apriboja kainas, kurias Elsam gali siūlyti Nord 
Pool biržos dabartinių sandorių rinkai.   

Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
Carlsberg tipinis susitarimas viešbučių, restoranų ir kavinių sektoriuje 
 
2005 m. spalio mėn. Danijos konkurencijos taryba priėmė sprendimą, kuriuo Carlsberg 
pasiūlyti įsipareigojimai, susiję su Carlsberg susitarimų su Danijos viešbučiais, restoranais ir 
kavinėmis dėl alaus tiekimo, tapo teisiškai įpareigojantys. Atlikdama preliminarų vertinimą, 
Danijos konkurencijos institucija nustatė, kad tam tikra Carlsberg alaus tiekimo verslo 
praktika, susijusi su išimtinumo reikalavimais, galėjo pažeisti Danijos konkurencijos įstatymo 
6 skirsnį ir EB sutarties 81 straipsnį bei Danijos konkurencijos įstatymo 11 skirsnį ir EB 
sutarties 82 straipsnį. Norėdama išspręsti nurodytas konkurencijos problemas, Carlsberg 
pasiūlė laikytis kelių įsipareigojimų. Konkurencijos institucija nusprendė, kad Carlsberg 
įsipareigojimais tinkamai sprendžiamos minėtos problemos. 
 
Danijos konkurencijos institucija išnagrinėjo Carlsberg  taikomą praktiką šiose srityse: 1) 
įrangos išimtinumo ir 2) pardavimo vietų išimtinumo. Atitinkamos rinkos buvo susijusios su 
prekyba tam tikrų rūšių alumi viešbučių, restoranų ir kavinių sektoriuje. Geografinė rinka šiuo 
atveju – Danija. Carlsberg užima apie 70 % viešbučių, restoranų ir kavinių sektoriais rinkos ir 
todėl dominuoja atitinkamoje rinkoje.  
 
Carlsberg įsipareigojimuose numatyta sutrumpinti įrengimo ir bendradarbiavimo susitarimų 
nutraukimo laikotarpį. Carlsberg taip pat įsipareigojo sudaryti sąlygas prie barų įrengti antrą 
alaus statinę. Įsipareigojimuose taip pat numatyta galimybė pardavimo vietų savininkams 
įsigyti iš Carlsberg turimus alaus pilstymo įrenginius už iš anksto nustatytą kainą. Be to, 
Carlsberg pasiūlė įvairių įsipareigojimų dėl teisės pakeisti tiekėją, dėl rėmimo susitarimų, 
bendro naudojimo  apribojimo ir t. t.   
 

Sprendimų, priimtų pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius, sąrašas 
 
2005 m. vasario 23 d. Konkurencijos tarybos posėdis 
Post Danmark  
Sprendimas dėl įsipareigojimo, priimtas 2004 m. priėmus sprendimą pagal EB sutarties 82 
straipsnį 
Pranešimas spaudai (anglų kalba)  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
2005 m. balandžio 27 d. Konkurencijos tarybos posėdis 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Article 82 
Pranešimas spaudai (anglų kalba)  

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
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http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
2005 m. birželio 22 d. Konkurencijos tarybos posėdis 
DBC Medier   82 straipsnis 
Pranešimas spaudai (anglų kalba)  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film 81 ir 82 straipsniai – įsipareigojimai  
Pranešimas spaudai (anglų kalba)  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
2005 m. spalio 26 d. Konkurencijos tarybos posėdis 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  81 ir 82 straipsniai – įsipareigojimai  
Pranešimas spaudai (anglų kalba)  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
2005 m. lapkričio 30 d. Konkurencijos tarybos posėdis 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser 82 straipsnis 
Pranešimas spaudai (anglų kalba)  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde 81 straipsnis 
Pranešimas spaudai (anglų kalba)  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
2005 m. gruodžio 21 d. Konkurencijos tarybos posėdis 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 81 ir 82 straipsniai – įsipareigojimai  
Pranešimas spaudai (anglų kalba)  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser 82 straipsnis 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Vokietija 

E.ON Ruhrgas 

Federalinis kartelių biuras uždraudė bendrovei E.ON Ruhrgas AG sudaryti ilgalaikes dujų 
tiekimo sutartis. E.ON Ruhrgas AG ilgalaikėmis sutartimis susaisto daug regiono ir vietos 
dujų pirkėjų, reikalaudama, kad šie pirktų iš E.ON Ruhrgas AG daugiau kaip 80 % 
sunaudojamų dujų. Taip bendrovė pažeidžia Europos ir Vokietijos konkurencijos įstatymus 
(EB sutarties 81 ir 82 straipsnius ir GWB 1 skirsnį). Susaisčius tiekėjus ilgalaikėmis 
sutartimis, rinka tampa uždara, nes į ją nebegali patekti nauji dalyviai, ir trečiosios šalys, 
vykdančios tiekimą, netenka galimybės ateityje pasinaudoti kitais tiekimo pasiūlymais. 
 
Šis sprendimas apeliacine tvarka buvo apskųstas Diuseldorfo aukštesniajam regioniniam 
teismui ir įmonė pateikė prašymą sustabdyti tiesioginį sprendimo vykdymą.  
 

 Pranešimai spaudai: 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
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2006 01 17 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
2005 12 13 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
2005 09 27 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
2005 04 06 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
2005 01 28 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

 Sprendimas (vokiečių kalba) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Federalinis kartelių biuras ištyrė bendrovės  EDEKA Zentrale AG & Co. KG sandorį, kuriuo ji 
įsigijo prekybos ir rinkodaros kooperatyvo ALIDIS/Agenor akcijų paketą. Sandoris buvo 
tiriamas tiek dėl atitikties susijungimų kontrolės taisyklėms, tiek dėl atitikties EB sutarties 81 
straipsnio nuostatoms. Biuras nusprendė, kad EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies sąlygos buvo 
įvykdytos. Tyrimas buvo atliktas dėl bakalėjos prekių tinklo EDEKA sandorio, kuriuo šis 
tinklas perėmė SPAR Handels AG ir Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG bendroves.  
Ateityje EDEKA valdys kooperatyvą kartu su ITM Enterprises S.A  ir Centros Comerciales 
Ceco S.A. (EROSKI).  
 

 2005 m. rugpjūčio 29 d. pranešimas spaudai 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
Atsakydamas į gautus skundus, Federalinis kartelių biuras uždraudė Deutsche Post AG 
sudaryti kliūtis mažiems ir vidutinio dydžio pašto paslaugų teikėjams, veikiantiems „pašto 
paruošimo paslaugų“ sektoriuje, arba juos diskriminuoti. Biuras nurodė nedelsiant vykdyti šį 
sprendimą. Deutsche Post apeliacine tvarka apskundė sprendimą ir nurodymą nedelsiant 
vykdyti sprendimą. Diuseldorfo aukštesnysis regioninis teismas patvirtino nurodymą 
nedelsiant vykdyti sprendimą. Sprendimas dėl pagrindinio klausimo dar nepriimtas. 
 
Pašto paruošimo paslaugos – tai daugiausia laiškų surinkimas ir išankstinis rūšiavimas bei 
mažiau kaip 100 gramų sveriančių laiškų perdavimas Deutsche Post rūšiavimo centrams. 
 
Šiuo metu Deutsche Post  savo stambiesiems klientams ir registruotai kooperatinei bendrijai 
PostCon Deutschland už šias paslaugas taiko 3–21 % nuolaidą. Tačiau, taikydamas šias 
nuolaidas, Deutsche Post užkerta kelią konkurentams (vadinamiesiems „surinkėjams“) patekti 
į laiškų surinkimo, išankstinio rūšiavimo ir tiekimo rinką. Mažųjų ir vidutinių įmonių 
tvarkomo pašto siuntų kiekiai dažniausiai neatitinka būtinų reikalavimų, kuriuos nustatė 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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Deutsche Post, tokioms nuolaidoms gauti. Tik pasinaudodamos surinkėjų paslaugomis, tokios 
įmonės gali sumažinti savo pašto išlaidas. 
 
Nagrinėdamas šį atvejį, Federalinis kartelių biuras nusprendė, kad Deutsche Post veiksmai 
pažeidė Vokietijos ir Europos konkurencijos teisę (EB sutarties 82 straipsnį). Lygiagrečiai 
vykdydama procedūrą, Europos Komisija nusprendė, kad Vokietijos pašto įstatymas pažeidžia 
ES teisę. 
 

 Pranešimai spaudai: 
2005 04 13 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
2005 02 14 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
2004 11 03 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml 
 
Loterijų  bendrovės  
Trijų loterijų bendrovių ketinimas kartu įsigyti komercinės loterijų tarpininkavimo bendrovės, 
rengiančios internetines loterijas ir sporto lažybas, kontrolinį akcijų paketą, Vokietijos 
kartelių biuro nuomone, kėlė konkurencijos problemų tiek susijungimų kontrolės taisyklių, 
tiek GWB 1 straipsnio ir EB sutarties 81 straipsnio požiūriu. Bendrovės galiausiai atsisakė 
savo ketinimo.  
 
Pramonės sektorių draudimas 
2005 m. Federalinis kartelių biuras dešimčiai privačių ir septynioms valstybinėms draudimo 
bendrovėms ir susijusiems direktoriams iš viso skyrė baudų už maždaug 150 mln. EUR. 
Konkurencijos teisės (EB sutarties 81 straipsnio) pažeidimas paveikė visą valstybę ir įvairius 
pramonės sektorius, visų pirma pramoninės nuosavybės draudimo (nuo gaisro, tolesnių 
nuostolių, EB draudimo, draudimo nuo visų rūšių rizikos ir techninio draudimo) sektorių, 
transporto draudimo ir pastatų bei monopolinio draudimo sektorių. Federalinis kartelių biuras 
nustatė, kad 1999 m. viduryje atitinkami draudikai susitarė baigti tuo metu vykusią intensyvią 
konkurenciją dėl įmokų ir sąlygų, ir šis susitarimas iš esmės pakeitė rinką. Kartelis buvo 
pagrįstas bendrovių, priklausiusių Vokietijos draudimo asociacijos (GDV) Specialiajam 
komitetui dėl pramoninės nuosavybės draudimo (FIS), direktorių susitarimu dėl tolesnio 
elgesio konkurentų atžvilgiu, atnaujinant sutartis (vadinamieji FIS principai). FIS principai 
buvo derinami prie esamų rinkos sąlygų, siekiant vienodai didinti įmokas ir franšizes, kurias 
turi mokėti draudėjai, ir vienodai keisti kitas sutarčių sąlygas. Direktoriai draugiškai susitarė, 
kad bendrovės, siūlydamos palankias sąlygas, netrukdys konkurentams sutarčių atnaujinimo 
metu reguliuoti įmokų ir kad naujiems klientams nenustatys mažesnių nei yra minimalios, 
įmokų. Kalbant apie transporto draudimą, šalys susitarė, kad, nenustatydamos mažesnių kainų 
nei nustatė konkurentai, ir netrukdydamos jų veiklai, anksčiausiai nuo 2001 m. draudėjams 
padidins įmokas ir prisitaikymą prie sąlygų (susitarta vadovaujantis principu „gerbk 
pirmaujantį“). Sprendimai dėl baudų skyrimo dar nėra galutiniai, nes suinteresuotosios šalys 
apskundė šiuos sprendimus apeliacine tvarka. Skundus nagrinėja Diuseldorfo aukštesnysis 
regioninis teismas. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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 Pranešimai spaudai: 

2005 09 15 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
2005 03 23 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Estija 

2005 m. pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius priimti sprendimai 
2005 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. 24-L (82 straipsnis). Estonian Air tariamai 
piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, kadangi nepriklausomiems kelionių biurams ir savo 
mažmeninio bilietų pardavimo punktams taikė skirtingas kainodaros sąlygas. Estijos 
konkurencijos taryba nenustatė, kad piktnaudžiauta dominuojančia padėtimi. 
 
Su oficialiu sprendimo variantu estų kalba (AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian Air) galima 
susipažinti 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf. 
. 
 

Graikija 
Sprendimai 277/2005 ir 284/2005, priimti pagal 81 ir (arba) 82 straipsnius 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Susijusios įmonės: 
 
a) Graikijos prekybos centrų asociacija (SESME) 
b) Šie Graikijoje veikiantys prekybos centrai: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, Vassilopoulos 

SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA ir TROFINO SA. 
 
Tariamas pažeidimas 

 
SESME valdyba siekė, kad visi SESME priklausantys prekybos centrai vienodai laikytųsi 
vienašališkai nustatytų nuolaidų procentų, kuriuos visi tiekėjai turėtų taikyti visiems SESME 
nariams, sąrašo. Be to, septyni didžiausi Graikijos prekybos centrai (kai kurie iš jų taip pat 
įeina į SESME valdybą) surengė du susitikimus – 2004 m. vasario mėn. ir 2004 m. balandžio 
mėn. – ir juose dalyvavo. Per šiuos susitikimus buvo siekiama susitarti dėl priemonių, kurias 
reikėtų taikyti, atsakant į didelių tarptautinių prekybos centrų (būtent Carrefour) ir didelių 
tarptautinių parduotuvių (būtent Lidl ir Plus) konkurenciją dėl kainų nuolaidų.  
 
Teisinis vertinimas 
 
Graikijos konkurencijos komisija nusprendė, kad SESME parengtos rekomendacijos, kuriose 
buvo nustatyti konkretūs nuolaidų, taikomų kiekvienam tiekėjui, dydžiai, gali būti 
prilyginamos susitarimui dėl mažiausių kainų nustatymo. Be to, Graikijos konkurencijos 
komisija nustatė, kad susitikimų, kuriuose dalyvavo septyni mažmenininkai, dalyviai susitarė 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf


 26

taikyti bendrą strategiją, kuria buvo siekiama iškraipyti ir apriboti konkurenciją atitinkamoje 
rinkoje. 

 
Sprendimas 
 
Savo sprendime Nr. 277/2005 Graikijos konkurencijos komisija padarė išvadą, kad SESME 
rekomendacijos yra sprendimas, pažeidžiantis Įstatymo Nr. 703/1977 1 straipsnio 1 dalį ir EB 
sutarties 81 straipsnio 1 dalį. Papildomame sprendime Nr. 284/2005 komisija taip pat nustatė, 
kad  minėtų dviejų susitikimų dalyviai vykdė bendrus veiksmus ir pažeidė Įstatymo Nr. 
703/1977 1 straipsnio 1 dalį ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį. Todėl Graikijos konkurencijos 
komisija skyrė tokio dydžio baudas:  
 
– SESME – 15 000 000 EUR (tai yra 0,28 % SESME narių bendros apyvartos) 
– ATLANTIC SA – 430 080 EUR 
– Veropoulos SA – 500 713 EUR 
– Massoutis SA – 347 784 EUR  
– METRO SA – 338 201 EUR 
– Sklavenitis SA – 611 844 EUR 
– TROFINO SA – 6000 EUR 
– Vassilopoulos SA – 721 240 EUR 
 

Ispanija 
 
Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 
 
E-S ASEMPRE prieš CORREOS  

 
2002 m. sausio 21 d. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) Konkurencijos tarnybai pateikė 
skundą dėl SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS (CORREOS), tariamai 
pažeidusios Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį. Ieškovė teigė, kad 
CORREOS sudarė sutartis su stambiaisiais klientais dėl bendro pašto paslaugų, dėl kurių 
konkuruojama su kitais operatoriais ir kurios įstatymais yra rezervuotos CORREOS, teikimo 
ir, panaudodama kryžmines subsidijas, buvo nustačiusi pernelyg dideles kainas. 

 
Tyrimo metu byla buvo padalinta į dvi atskiras bylas, nes dėl to, kad neveikė sąnaudų 
apskaitos sistema, tuo metu nebuvo įmanoma gauti reikiamų duomenų. 
 
Pirmoji byla buvo užbaigta priėmus sprendimą skirti baudas. 2004 m. rugsėjo 15 d. 
Konkurencijos bylų teismas priėmė sprendimą 608/04, kuriame buvo nustatyta, kad, 
piktnaudžiaudama dominuojančia padėtimi reguliuojamoje pašto paslaugų rinkoje, 
CORREOS pažeidė Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį, kadangi 
sudarė išimtines sutartis, kuriose buvo numatytos didelės nuolaidos, dėl bendrų pašto 
paslaugų, kurios įstatymais yra rezervuotos CORREOS, ir kitų nereglamentuotų paslaugų 
teikimo. Teismas nurodė CORREOS sumokėti 15 mln. EUR baudą ir nutraukti šiuos 
veiksmus. 
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Antroji byla buvo užbaigta 2005 m. rugsėjo mėn. priėmus sprendimą dėl įsipareigojimų. Šioje 
byloje nustatyta, kad susitarimuose tarp CORREOS ir kitų institucijų, pvz., bankų, dėl pašto 
paslaugų teikimo buvo padaryti tariami pažeidimai. Pažeidimus sudarė nesąžiningos 
nuolaidos ir pernelyg didelės kainos, nustatytos stambiesiems klientams. 
 
Byloje rinka buvo apibrėžta kaip liberalizuotų pašto paslaugų ir universaliųjų pašto paslaugų, 
kurios nėra rezervuotos, rinka ir rezervuotų universaliųjų pašto paslaugų rinka. Abi šios 
rinkos yra Ispanijos teritorijoje. Sprendime dėl įsipareigojimų buvo nustatytos sąlygos, 
užtikrinančios, kad kainos su nuolaida visada padengtų sąnaudas. 

 
(Daugiau informacijos galima rasti „Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS“; http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf). 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
GRUPO GAS NATURAL (GGN) yra integruota gamtinių dujų bendrovė, užimanti 
dominuojančią padėtį visose Ispanijos gamtinių dujų rinkose. 2001 m. birželio mėn. dvi 
bendrovės pavaldžiosios įmonės, būtent GNC ir ENAGAS, pasirašė sutartį, pagal kurią tam 
tikri pakartotinio dujinimo pajėgumai būtų rezervuojami GGN tiekimo padaliniui GNC. 
 
Ispanijos konkurencijos bylų teismas priėmė nutarimą, kad GRUPO GAS NATURAL (GGN) 
pažeidė Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį. Teismas nusprendė, 
kad GGN piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi Ispanijos gamtinių dujų rinkose, įskaitant 
gamtinių dujų pagrindinio tinklo, skirto gamtinėms dujoms importuoti į Ispaniją, rinką, 
sutartimis tam tikrus pakartotinio dujinimo pajėgumus rezervuodama GNC. Teismas nustatė, 
kad, vykdydama išimtinį pakartotinio dujinimo pajėgumų rezervavimą, GNC diskriminavo 
kitus sistemos dalyvius, todėl tokiems pat sandoriams su kitais prekybos partneriais buvo 
taikomos skirtingos sąlygos, taigi, kaip nustatyta EB sutarties 82 straipsnio c dalyje, šie 
dalyviai atsidūrė nepalankesnėje padėtyje, palyginti su konkurentais. ENAGAS priklauso 
dauguma pagrindinio gamtinių dujų tinklo įrenginių, taip pat ir pakartotinio dujinimo 
įrenginiai. Ji, atsakydama į kitų sistemos dalyvių prašymus, teisiškai privalo suteikti galimybę 
naudotis šiais įrenginiais chronologine prašymų gavimo tvarka. Teismas skyrė GRUPO GAS 
NATURAL 8 mln. EUR baudą. 

 

(Daugiau informacijos galima rasti byloje 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm).  
 
Išsamus visų 2005 m. Konkurencijos tarnybos ir Konkurencijos bylų teismo sprendimų, 
priimtų pagal EB sutarties 81 ir (arba) 82 straipsnius, sąrašas: 
 
• E-S ASEMPRE prieš CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf); „Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS“); 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (nėra pagrindo veiksmams). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (nėra pagrindo pradėti 
procedūrą); 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
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• GLAXO WELLCOME S.A. (nėra pagrindo pradėti procedūrą); 
• COCA - COLA (nėra pagrindo pradėti procedūrą; taip pat žr. COMP IV/ 39.116); 
• T-S GRUPO GAS NATURAL http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; 

Byla 580/04 GAS NATURAL). 
 

Prancūzija 
 
Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 
 
2005 m. kovo 17 d. sprendimas 05-D-12  
Bendrovės 20 Minutes ir Métro, leidžiančios bendro pobūdžio informacinius dienraščius, 
platinamus nemokamai ir finansuojamus tik iš reklamos, pateikė skundą Konkurencijos 
tarybai dėl asociacijos EUROPQN (vienijančios didelius Prancūzijos dienraščius) atsisakymo 
įtraukti jų leidinius į asociacijos atliekamus tyrimus dėl nacionalinių dienraščių skaitytojų 
kiekio. 
 
Bendrovės teigė, kad, atsisakydama įtraukti jų leidinius, asociacija iš esmės atsisakė suteikti 
joms galimybę patekti į reklamos rinką normaliomis konkurencinėmis sąlygomis. Jos teigė, 
kad šis atsisakymas yra pagrįstas susitarimu, kuriuo siekiama sustabdyti leidinių plėtrą, ir 
piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Kartu su skundu bendrovės pateikė prašymą skirti 
laikinąsias teisių gynimo priemones. 
 
Susitikime, skirtame aptarti 20 Minutes ir Métro laikinosioms teisių gynimo priemonėms, 
EUROPQN pasiūlė įsipareigojimus, kuriais ji išspręstų iškilusias konkurencijos problemas. 
Atsižvelgdama į tai ir gavusi suinteresuotųjų trečiųjų šalių pastabas, Taryba nusprendė, kad 
EUROPQN pasiūlyti įsipareigojimai padeda tinkamai išspręsti susidariusią konkurencijos 
problemą, todėl ji priėmė sprendimą sutikti su šiais įsipareigojimais ir nutraukė bylą. Tai buvo 
pirmasis kartas, kai Taryba pritaikė įsipareigojimų procedūrą.  
 
2005 m. balandžio 26 d. sprendimas 05-D-16  
SACD (bendrovė, atsakinga už dramaturgų ir kompozitorių kolektyvinį teisių valdymą) į savo 
įstatus įtraukė sąlygą, pagal kurią jos nariai savo teisių į spektaklius valdymą privalo susieti su 
savo teisėmis į garso ir vaizdo produktus. Todėl autoriai yra priversti patikėti SACD visų savo 
teisių valdymą ir autoriai nebegali šių teisių atskirti. 
 
Ši sąlyga dėl susieto visų teisių valdymo leido SACD „pasinaudoti savo monopoline padėtimi 
neginčijamoje ir neišvengiamoje garso ir vaizdo teisių valdymo rinkoje, kad įtvirtintų ir 
išlaikytų savo monopolinę padėtį potencialiai konkurencingoje ir atviroje dramos kūrinių 
atlikimo teisių valdymo rinkoje“. Kadangi autoriai neturėjo kito pasirinkimo, kaip valdyti 
garso ir vaizdo teises, jie iš tiesų buvo priversti patikėti savo spektaklių teisių valdymą SACD, 
nors šios teisės priklauso kitai rinkai ir jas galėtų valdyti kita kolektyvinių teisių valdymo 
draugija arba patys autoriai. 
 
Taryba nusprendė, kad SACD pasiūlyti įsipareigojimai tinkamai sprendžia iškeltas  
konkurencijos problemas. SACD įsipareigojo per kitą visuotinį susirinkimą pakeisti savo 
įstatus ir leisti autoriams savo kūrinius skirstyti į tris skirtingas kategorijas: draminius 
kūrinius, garso ir vaizdo kūrinius ir vaizduojamojo meno kūrinius. 
 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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Tačiau siekiant, kad SACD galėtų kolektyviai valdyti teises pagrįstos ekonominės 
pusiausvyros sąlygomis, ši skirstymo galimybė bus iš dalies apribota:  

– tam tikrų kategorijų darbų autoriaus gyvenimo laikotarpiu negalima atsiimti  iki 
kiekvieno dvejų metų laikotarpio, skaičiuojamo nuo autoriaus narystės datos arba jo įnašo 
pakeitimo datos, pabaigos;  

– nurodytos kategorijos darbų tol, kol autorius gyvas negalima visiškai arba iš dalies atsiimti 
daugiau nei tris kartus.  

 
Manoma, kad tokia pusiausvyra atitinka EB teismų praktikoje nustatytus principus, pagal 
kuriuos autorių, norinčių atskirai valdyti savo teises, laisvę būtina suderinti su kolektyvinio 
teisių valdymo draugijos gebėjimais tinkamai veikti savo narių labui.  
 
2005 m. lapkričio 17 d. sprendimas 05-D-63  
Konkurencijos taryba nustatė, kad grupė La Poste piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, 
nes, nustatydama kainas tam tikrų pašto siuntų siuntėjų ir savo pavaldžiosios įmonės Datapost 
naudai, nesilaikė nediskriminavimo principo. Nustatydama tam tikriems klientams 
diskriminacines kainas už didelių siuntų siuntimą, La Poste iškraipė konkurenciją tarp pašto 
surinkėjų, kadangi jiems buvo taikomos skirtingos siuntinių siuntimo iš vienos zonos į kitą 
sąlygos. Kai kuriais atvejais šios diskriminacinės kainos buvo naudingos pačiai La Poste arba 
jos pavaldžiajai įmonei Datapost. 
 
Taryba nusprendė, kad šie veiksmai yra rimtas pažeidimas. Pašto surinkimas priklauso nuo La 
Poste, kadangi dėl savo monopolinės padėties pagrindinių pašto paslaugų rinkoje ji gabena ir 
pristato visas pašto siuntas. Kadangi La Poste užima monopolinę padėtį ir vienašališkai 
reguliuoja galimybę naudotis savo paslaugomis, ji yra įpareigota elgtis sąžiningai ir atidžiai 
bei nuosekliai nustatyti kainas. Tai yra ypač svarbu, nes bendrovei yra sudarytos sąlygos 
tiesiogiai arba per savo pavaldžiąsias įmones piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi 
gretimoje pašto siuntų surinkimo rinkoje, kurioje ji taip pat veikia. Tačiau taryba nusprendė, 
kad šie bendrovės veiksmai nebuvo sąmoningos ir visuotinės surinkėjų šalinimo iš rinkos 
strategijos dalis. Keli susirašinėjimo atvejai įrodė, kad La Poste iš tiesų nesiekė skatinti tokios 
sistemos ir kelis kartus aiškiai parodė norinti, kad ši sistema nebūtų taikoma. Todėl taryba 
sumažino baudą iki 1 mln. EUR.  
 
Karteliai 
 
2005 m. kovo 15 d. sprendimas 05-D-10  
Konkurencijos taryba ekonominiam žemės ūkio vaisių ir daržovių komitetui Cerafel ir 
kelioms augintojų asociacijoms skyrė iš viso 45 000 EUR baudų už konkurenciją ribojančius 
veiksmus Bretanės žiedinių kopūstų didmeninėje rinkoje. 
 
Tuo metu, kai buvo vykdomi tokie veiksmai, Prancūzija buvo antra pagal dydį žiedinių 
kopūstų augintoja Europoje. Apie 50–60 % išaugintų žiedinių kopūstų buvo eksportuojama į 
Vokietiją, JK ir Nyderlandus. 
 
Žiedinių kopūstų tiekimo grandis sudaryta iš vyriausybės pripažintų augintojų asociacijų. Šios 
asociacijos augina daugiau kaip 90 % visų žiedinių kopūstų ir visos priklauso vienam 
regioniniam ekonominiam komitetui – Cerafel. 
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Bretanėje išauginti žiediniai kopūstai dažniausiai pateikiami į rinką per „laiko aukcionus“ 
(atvirkštinio aukciono rūšis). Tokiuose aukcionuose gali dalyvauti tik oficialiai pripažinti 
prekiautojai – siuntėjai. 
 
Savo tyrime taryba pabrėžė, kad Komisija dar 1977 m. nepritarė sąlygoms, nustatytoms šiuose 
aukcionuose, rengiamuose SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT ir SIPEFEL, norinčioms dalyvauti 
bendrovėms, nes minėtose sąlygose reikalaujama, kad bendrovės įsipareigotų žiedinius 
kopūstus pirkti tik Cerafel valdomose rinkose, kad aukciono rengimo zonoje turėtų pakavimo 
sandėlį ir kad pirktų, apdorotų ir siųstų prekes tik savo vardu. 
 
Šie veiksmai prieštarauja Prancūzijos ir Europos konkurencijos taisyklėms, nes jais siekiama 
apriboti ir  kontroliuoti naujų siuntėjų galimybes dalyvauti Bretanės aukcionuose arba užkirsti 
joms kelią. 
 
2005 m. liepos 5 d. sprendimas 05-D-38  
Konkurencijos taryba priėmė sprendimą, kuriuo bendrovėms  Kéolis, Connex ir Transdev 
buvo skirtos baudos už visą Prancūzijos teritoriją apimančio konkurenciją ribojančio 
susitarimo sudarymą 1996–1998 m. Susitarimu buvo siekiama per vietos ir regionų 
administracijų rengiamus konkursus pasidalinti viešojo transporto (miesto autobusų paslaugų) 
rinkas. 
 
Sprendime nustatyta, kad šių nacionalinių ir tarptautinių bendrovių direktoriai sudarė kartelį, 
kuriuo buvo siekiama pasidalinti Prancūzijos nacionalinę viešojo keleivinio miesto transporto 
rinką. Pagal kartelio sutartas elgesio taisykles minėtos trys bendrovės nekonkuruodavo, kai 
reikėdavo atnaujinti vienos iš jų sutartį. 
 
Šiais konkurenciją ribojančiais veiksmais bendrovės galėjo diktuoti savo kainas vietos ir 
regionų administracijoms, todėl, būdamos transporto tinklų panaudojimo koncesininkės, 
administracijos  buvo priverstos sutikti su didesnėmis kainomis, nei jos būtų galėjusios būti, 
jeigu rinka būtų atvira konkurencijai. 
 
Šis visoje šalies teritorijoje galiojęs susitarimas, sudarytas pagrindinių bendrovių, atidžiai 
stebinčių savo pavaldžiųjų bendrovių veiklą, keliuose Prancūzijos miesteliuose ir miestuose 
aiškiai paveikė vietos viešojo transporto sutartis. 
 
Taryba nusprendė, kad kartelio sudarymas oligopolinėje rinkoje ir dėl to susiformavusi 
monopolija (šiuo atveju finansuota iš administracijų valstybinių lėšų) yra vienas iš rimčiausių 
konkurenciją ribojančių veiksmų. Todėl taryba nusprendė trims minėtoms bendrovėms skirti 
12 mln. EUR baudą. 
 
Toks nacionalinis kartelis dėl savo dydžio ir tikslo – nacionaliniams ar užsienio konkurentams 
užkirsti kelią laimėti konkursus – gali labai paveikti Bendrijos vidaus prekybą. 2006 m. 
vasario 7 d. Paryžiaus apeliacinis teismas pritarė visam Konkurencijos tarybos sprendimui.  
 
2005 m. lapkričio 30 d. sprendimas 05-D-65  
Konkurencijos taryba skyrė baudą trims mobiliojo ryšio operatoriams – Orange France, SFR 
ir Bouygues Télécom – už dviejų konkurenciją ribojančių susitarimų, iškraipiusių 
konkurenciją rinkoje, sudarymą. 1997–2003 m. mobiliojo ryšio operatoriai kiekvieną mėnesį 
keisdavosi išsamia ir konfidencialia informacija apie naujų praeitą mėnesį pritrauktų klientų 
skaičių ir klientų, nusprendusių nutraukti savo abonentines sutartis, skaičių. 
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Tarybos nuomone, nors operatorių sprendimas keistis šia informacija nebuvo susijęs su 
būsimomis kainų nustatymo strategijomis, vis dėlto jis galėjo sumažinti konkurenciją 
mobiliojo ryšio telefonų rinkoje, į kurią sunku įsiskverbti. 
 
Taryba taip pat nustatė, kad 2000 – 2002 m. minėti trys operatoriai sudarė susitarimą, kuriuo 
buvo siekiama stabilizuoti jų turimų rinkos dalių raidą. Taryba rado keletą rimtų, konkrečių ir 
pagrindžiančių įrodymų, kad toks susitarimas buvo sudarytas. Tai ranka rašyti dokumentai, 
kuriuose minimas trijų operatorių „susitarimas“, „rinkos pasidalijimas“ ir „Jaltos konferencija  
dėl rinkos dalių“. Taip pat buvo pastebėta, kad šiuo laikotarpiu trys operatoriai taikė panašias 
komercines strategijas. Dėl šio susitarimo operatoriai vidutiniu laikotarpiu galėjo išlaikyti 
gana stabilų naujų abonentų skaičių, o nuo 2000 m. galėjo keisti savo strategijas. Iki to laiko 
mobiliojo ryšio operatoriai, norėdami užtikrinti  augimą, turėjo įsigyti rinkos dalis, o tam 
reikėjo didelių investicijų. Laikotarpiu nuo 2000 m., sutapusiu su kovos dėl rinkos dalių 
pabaiga, šie trys operatoriai vienu metu ėmė taikyti esamų klientų bazės įtvirtinimo 
strategijas. Dėl to, be kitų pasekmių, pakilo kainos ir buvo pradėtos taikyti tokios priemonės 
kaip pirmenybės teikimas įpareigojančioms sutartims dėl išankstinio apmokėjimo kortelių 
arba po pirmosios pokalbio minutės  mokestis buvo pradėtas skaičiuoti kas 30 sekundžių. 
Taryba nusprendė, kad šie veiksmai buvo itin rimti ir labai pakenkė ekonomikai ir klientams. 
Iš viso taryba skyrė 534 mln. EUR baudą: 256 mln. EUR Orange France, 220 mln. EUR SFR 
ir 58 mln. EUR Bouygues Télécom. 
 
2005 m. gruodžio 19 d. sprendimas 05-D-70  
Konkurencijos taryba priėmė sprendimą, kuriuo skyrė baudas bendrovei BVHE (Buena Vista 
Home Entertainment), išimtinei Disney vaizdajuosčių pardavėjai Prancūzijoje, mažmeninės 
prekybos bendrovėms Casino ir Carrefour bei didmeninės prekybos bendrovei  SDO 
(Selection Disc Organisation) už susitarimą dėl mažmeninių kainų nustatymo, galiojusį 1995–
1998 m. 
 
Siekdama dirbtinai nustatyti didelę Disney vaizdajuosčių mažmeninę kainą, BVHE sudarė 
vertikalųjį susitarimą su mažmeninės prekybos bendrovėmis Casino ir Carrefour ir 
didmeninės prekybos bendrove SDO. Šiuos veiksmus papildė bendroji informacijos rinkimo, 
keitimosi ja ir jos stebėjimo politika, skirta šiai sistemai įtvirtinti. Pagal susitarimą visose 
susijusiose parduotuvėse vaikiškų Disney vaizdajuosčių mažmeninės kainos buvo padidintos 
iki to paties lygmens. 
 
Taryba pabrėžė, kad konkurencijos pažeidimai buvo labai rimti, nes dėl jų vartotojai negalėjo 
įsigyti šių produktų už mažesnę kainą, t. y. tokią kainą, kuri būtų nusistovėjusi dėl kainų 
konkurencijos tarp platinimo tinklų. Be to, šiuos veiksmus atliko didelė tarptautinė grupė 
(Disney), kurios elgesys turėtų būti pavyzdys visam sektoriui, todėl šie pažeidimai laikytini 
itin rimtais. Bendrovė užima labai tvirtą padėtį aptariamoje rinkoje, nes Disney vaizdajuostės 
visada yra paklausios. 
 
BVHE ir Carrefour skirtos baudos buvo sumažintos atitinkamai maždaug 25 % ir 40 %, nes 
bendrovės sutiko neginčyti joms iškeltų kaltinimų ir pasiūlė įsipareigojimus dėl savo veiksmų 
ateityje, kurie turėtų atkurti tinkamą kainų konkurenciją rinkoje.  
 
Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
2005 m. gruodžio 20 d. sprendimas 05-D-72  
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Po to, kai kelios eksporto bendrovės pranešė Konkurencijos tarybai apie 21 farmacinės 
laboratorijos veiksmus, konkurencijos taryba priėmė sprendimą, kad nėra pagrindo imtis 
veiksmų („decision de non-lieu“). Sprendimas buvo pagrįstas tuo, kad pagal Prancūzijos ir EB 
konkurencijos įstatymus skunde nurodyti veiksmai negalėjo būti priskirti piktnaudžiavimui 
dominuojančia padėtimi. 
 
„Lygiagreti prekyba farmacijos produktais“ yra pagrįsta skirtingomis vaistų kainomis Europos 
šalyse. Ji yra susijusi su skirtingose šalyse vykdoma didmenininkų eksportuotojų ir 
importuotojų prekyba vaistais ir skiriasi nuo šiose šalyse vykdomos prekybos farmacijos 
produktais, kuria užsiima pačios laboratorijos – tiesiogiai arba per vietos pavaldžiąsias 
bendroves. Dažniausiai lygiagrečiai prekiaujama patentuotais junginiais, kurių reguliuojama 
kaina šalyje, iš kuriuos jie yra eksportuojami, labai skiriasi (ne mažiau kaip 15 %)  nuo 
kainos, nustatytos šalyje, kurioje vaistai yra vartojami. Prancūzijoje vaistų kainos yra artimos 
Europos vidurkiui, tačiau jos yra daugiau kaip 20 % mažesnės nei Jungtinėje Karalystėje ir 
Vokietijoje, taigi Prancūzija daugiausia eksportuoja į abi šias šalis. 
 
Kelios Prancūzijos bendrovės užsiima iš Prancūzijos laboratorijų už „reguliuojamą“ kainą 
nupirktų farmacijos produktų pardavimu užsienyje už didesnę kainą, taigi jos tik eksportuoja 
šiuos produktus. 
 
Šios bendrovės pateikė skundą, kuriame teigiama, kad farmacijos laboratorijos joms taikė 
tiekimo apribojimus, diskriminuojančias sąlygas ir atsisakė parduoti produktus. Skundo 
teikėjos teigė, kad šie veiksmai buvo grindžiami dviem dalykais: pačių laboratorijų 
susitarimais bei laboratorijų ir didmenų prekybininkų susitarimais ir piktnaudžiavimu 
dominuojančia laboratorijų padėtimi. 
 
Taryba priėmė sprendimą tik dėl eksporto veiklą vykdančių bendrovių.  
 
 
Prancūzijos konkurencijos tarybos sprendimų, priimtų 2005 m. pagal EB sutarties 81 ir 
(arba) 82 straipsnius, sąrašas: 

 
Sprendimo Nr. ir data Veiksmai Veiklos sritis ir (arba) įmonės Sprendimo 

rūšis 

05-D-70 
2005 m. vasario 24 d. 

Kartelis  Civiliniai ginklai ir šaudmenys 
(Browning Winchester France) 

Finansinės 
baudos 

05-D-10 
2005 m. kovo 15 d. 

Kartelis  Žiedinių kopūstų rinka 
(SICA, UCPT ir SIPEFEL) 

Finansinės 
baudos 

05-D-12 
2005 m. kovo 17 d. 

Kartelis ir piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi  

Regionų dienraščiai 
20 Minutes/Metro prieš EuroPQN 

Įsipareigojima
i 

05-D-16 
2005 m. balandžio 26 
d. 

Piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi  

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques 
(SACD) 

Įsipareigojima
i 

05-D-38 
2005 m. liepos 5 d. 

Kartelis  Viešasis transportas (Kéolis, 
Connex, Transdev) 

Finansinės 
baudos 

05-D-40 
2005 m. liepos 13 d. 

Kartelis  GIE Cartes bancaires Nėra pagrindo 
imtis veiksmų

05-D-49 
2005 m. liepos 28 d. 

Kolektyvinis vertikalusis 
susitarimas ir 

Pašto mašinos  Finansinės 
baudos 
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piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi  

 

05-D-54 
2005 m. spalio 6 d. 

Piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi  

Géosys prieš Spot Image-
Scot,CNES 
(Aerofotografavimas arba 
palydovinis fotografavimas) 

Nėra pagrindo 
imtis veiksmų

05-D-55 
2005 m. spalio 12 d. 

Kartelis  Levandų ir levandino eterinių 
aliejų gamyba 
(CIHEF) 

Finansinės 
baudos 

05-D-63 
2005 m. lapkričio 17 d. 

Piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi 

Pašto paslaugos  
La Poste group 

Finansinės 
baudos 

05-D-65 
2005 m. lapkričio 30 d. 

Kartelis  Mobiliojo ryšio telefonija  
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Finansinės 
nuobaudos 

05-D-70 
2005 m. gruodžio 19 d.  

Kartelis  Įrašytos vaizdajuostės  
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Finansinės 
baudos 

05-D-72 
2005 m. gruodžio 20 d. 

Kartelis ir piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi 

Eksportuojantys didmenininkai 
prieš farmacijos laboratorijas 

Nėra pagrindo 
imtis veiksmų

 
Su šiais sprendimais ir su susijusiais pranešimais spaudai galima susipažinti Konkurencijos 
tarybos tinklavietėje www.conseil-concurrence.fr. 

Airija 
Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
Konkurencijos institucija prieš Airijos stomatologų asociaciją 
2005 m. balandžio 28 d. Konkurencijos institucija sutiko su susitarimo sąlygomis, kurias 
pasiūlė Airijos stomatologų asociacija dėl institucijos Aukščiausiajam Teismui pateikto 
ieškinio.  Konkurencijos taryba pradėjo teisinį procesą po to, kai Vhi DeCare Airijoje pradėta 
taikyti privati stomatologinio draudimo sistema buvo tariamai bendrai boikotuojama, 
pažeidžiant EB sutarties 81 straipsnį ir 2002 m. konkurencijos įstatymo 4 skirsnį. Galutinio 
susitarimo sąlygas Konkurencijos institucijos vardu teisme perskaitė  advokatas. Pateikiamas 
visas susitarimo sąlygų tekstas: 
„Konkurencijos institucija pradėjo procesą dėl tariamo Konkurencijos įstatymo 4 skirsnio 1 
dalies ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Nepripažindamos Irish Dental 
Association Limited (Airijos stomatologų asociacijos) atsakomybės, šalys susitarė, kad:  
 
i. Airijos stomatologų asociacija pripažįsta ir sutinka per 28 dienas raštu patvirtinti savo 
nariams, kad stomatologai gali patys individualiai tvarkyti savo komercinius reikalus, 
susijusius su Vhi DeCare  arba kokiais nors kitais panašaus pobūdžio draudikais, ir kad šis 
patvirtinimas turi viršesnę galią už visus Airijos stomatologų asociacijos anksčiau šiuo 
klausimu pateiktus pranešimus.  
 
ii. Airijos stomatologų asociacija sutinka neteikti savo nariams jokių pranešimų, kuriuose, 
pažeidžiant konkurencijos įstatymus, atskiriems stomatologams būtų nurodyta 
nebendradarbiauti su Vhi DeCare ar kitomis privačiomis stomatologinio draudimo įmonėmis. 
 
iii. Šis susitarimas bus patvirtintas teismo nutartimi ir jame abiem šalims bus suteikta teisė 
pratęsti šį procesą ir (arba) taikyti minėtą nutartį.  
 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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iv. Abi šalys pačios padengia savo teismo išlaidas. 
 
v. Siekiant išvengti abejonių, vartojama sąvoka „Airijos stomatologų asociacija“ taip pat 
apima Airijos stomatologų asociacijos tarnautojus ar atstovus (įskaitant pakomitečių).“ 
 
Tik nacionaliniai teismai gali nuspręsti, ar buvo pažeistas nacionalinis įstatymas ir (arba) EB 
sutartis. Konkurencijos institucija atsako už konkurencijos bylų tyrimą. Konkurencijos 
institucija gali iškelti civilinį ieškinį (veikdama kaip ieškovė), taip pat konkurencijos 
institucija ir (arba) valstybės prokuroras gali iškelti baudžiamąsias bylas. 

Italija 
Karteliai 

2005 m. spalio 12 d. sprendimas – kūdikiams skirto pieno kainos 

2005 m. spalio mėn. Italijos konkurencijos institucija užbaigė tyrimą dėl Italijos septynių 
kūdikiams skirto pieno tiekėjų (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, Humana 
Italy ir Milte Italy), priimdama sprendimą, kad minėti tiekėjai nustatydami kainas pažeidė EB 
sutarties 81 straipsnį. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1/2003 22 straipsniu, Italijos 
institucija pateikė prašymą Prancūzijos, Vokietijos ir Ispanijos antimonopolinėms 
institucijoms, kad šios patikrintų kai kurių įmonių, dėl kurių buvo pradėtos procedūros, 
patalpas.  

Tyrimas parodė, kad: 1) Italijoje ir kitose Europos šalyse tos pačios firminės  rūšies ir (arba) 
kiekio kūdikiams skirto pieno kainos labai skyrėsi (daugeliu atvejų kūdikiams skirto pieno 
kainos Italijoje buvo 150 % didesnės nei kitose ES valstybėse narėse: mišinėlių naujagimiams 
kainos buvo tris kartus didesnės nei mažiausios kainos šalies kainos, o vyresniems kūdikiams 
skirtų mišinių kainos buvo du kartus didesnės);  2) tokios didelės kainos nebuvo įtikinamai ir 
objektyviai pagrįstos; 3) visi gamintojai taikė vaistinėms rekomenduojamas kainas ir su 
tokiais kainoraščiais buvo galima laisvai susipažinti žiniatinklyje; 4) sveikatos ministrui 
paraginus, tiekėjai susitarė sumažinti kainas; 5) stambieji prekybininkai tik labai ribotai 
prekiauja šiais produktais; ir 6) iš ES šalių, kuriose kainos yra mažos, šie produktai 
lygiagrečiai neimportuojami. 

Konkurenciją ribojantį susitarimą sudarė keletas aspektų. Visų pirma visą tirtą laikotarpį 
tiekėjai vaistinėms rekomendavo mažmenines kainas (kurių pastarosios laikėsi) ir šiuos 
kainoraščius skelbdavo farmacijos produktų didmenininkų tinklavietėse, todėl jais galėjo 
naudotis visi tiekėjai. Be to, 2004 m. sveikatos ministrui paprašius sumažinti kūdikiams skirto 
pieno kainas, bendrovės pradėjo taikyti bendrą strategiją, kuria buvo siekiama kiek įmanoma 
labiau išlaikyti esamas dideles kainas ir užtikrinti, kad kainos bus mažinamos vienodai. Iš 
tiesų po to, kai sveikatos ministras paragino sumažinti kainas, 2004 m. kovo ir balandžio mėn. 
tiekėjai surengė specialius susitikimus gamintojų asociacijos centrinėje būstinėje, per kuriuos 
pranešė, kaip ketina reaguoti į šį raginimą. Tada jie nusprendė, kad būtų geriausia mažinti 
kainas taip, kad tai nepakenktų rinkos „stabilumui“. Tyrimas patvirtino, kad gamintojai 
susitarė, jog nė vienas iš jų nemažins kainų daugiau kaip 10 %.   

Konkurencijos institucija nusprendė, kad tiesioginis gamintojų bendravimas po to, kai 
sveikatos ministras paragino sumažinti kainas, ir tai, kad gamintojai susitarė nemažinti kainų 
daugiau kaip 10 %, tiesiogiai įrodo gamintojų tarpusavio susitarimą. Be to, susitikimų dėl 
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kainų mažinimo metu gamintojai minėjo rinkos žlugdymo sąvoką. Tai įtikino Konkurencijos 
instituciją, kad žiniatinklyje plačiai paskleista informacija apie mažmenines kainas buvo 
svarbi tarpusavio veiklos stebėjimo priemonė, skirta susitarimo dėl didelių kainų strategijai 
palaikyti.  

Dėl minėtų suderintų veiksmų Italijoje buvo palaikomos labai didelės kūdikiams skirto pieno 
kainos ir padaryta žala vartotojams. Be to, 2003–2004 m. laikotarpiu gamintojai galėjo 
užtikrinti savo rinkos dalių stabilumą. Institucija nurodė bendrovėms nutraukti šiuos veiksmus 
ir skyrė joms iš viso 10 mln. EUR baudą. Šiuo metu laukiama sprendimo dėl apeliacinio 
skundo. 

2005 lapkričio 30 d. sprendimas – draudimo ieškinių inspektorių honoraras 

2005 m. lapkričio mėn. Italijos konkurencijos institucija užbaigė 2004 m. liepos mėn. pradėtą 
procedūrą pagal EB sutarties 81 straipsnį. Procedūra buvo pradėta dėl ANIA (Nacionalinės 
draudimo bendrovių asociacijos) ir dėl šešių didžiausių Italijos draudimo ieškinių inspektorių 
asociacijų (draudimo ieškinių inspektoriai tiria draudimo ieškinius, siekdami užkirsti kelią 
sukčiavimui). Buvo tiriami du skirtingi EB sutarties 81 straipsnio pažeidimai:  

1) ANIA ir šešių pagrindinių draudimo ieškinių inspektorių asociacijų susitarimas dėl 
inspektorių honorarų už paslaugas, susijusias su eismo įvykiais, nustatymo;  

2) įvairios priemonės, skirtos tam, kad draudimo bendrovės būtų skatinamos taikyti 
vienodą turtui padarytos žalos atlyginimo išlaidų apskaičiavimo sistemą (susitarime 
buvo numatyta taikyti standartinę ANIA parengtą formą ir išlaidų nustatymo kriterijus, 
nustatytus ANIA ir automobilių remonto bendrovių susitarime, pvz., originalių 
atsarginių detalių (jeigu jos yra naudojamos) kainas, remonto laiką ir atsarginius 
automobilius bei išlaidas už darbą). 

Kalbant apie pirmąjį pažeidimą, šį sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose yra nustatyta, 
kad draudimo ieškinių inspektorių honorarai turi būti apskaičiuojami taikant sudėtingą 
procedūrą, kurioje turi dalyvauti ir valstybės institucija. Tačiau ši procedūra taip ir nebuvo 
baigta, ir Konkurencijos institucija nusprendė, kad savarankiškos šalių veiklos sritis buvo 
pakankamai plati, kad būtų galima laikyti, jog jos yra tiesiogiai atsakingos už konkurencijos 
apribojimą. Už pirmąjį pažeidimą ANIA ir susijusioms draudimo ieškinių inspektorių 
asociacijoms iš viso buvo skirta 202 800 EUR baudų.  

Kalbant apie antrąjį pažeidimą, ANIA tikrai skatino taikyti vienodą turtui padarytos žalos 
atlyginimo išlaidų apskaičiavimo sistemą. Remonto išlaidos sudaro didelę draudimo 
bendrovių išmokų už eismo įvykius dalį, todėl ANIA veiksmai paveikė svarbiausią 
konkurencijos, vykstančios automobilių civilinės atsakomybės draudimo rinkoje, elementą, 
pažeisdami EB sutarties 81 straipsnį. Už šį pažeidimą ANIA buvo skirta 2 000 000 EUR 
bauda.  Šiuo metu laukiama sprendimo dėl apeliacinio skundo. 

Išsamus 2005 m. pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius priimtų  sprendimų sąrašas: 
 

81 straipsnis  82 
Straip-

snis 

Pranešimai spaudai 
(anglų kalba www.agcm.it) 

Savaitinis 
informacinis 
biuletenis 
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(italų kalba 
www.agcm.it) 

2005 m. rugpjūčio 25 d. API-
ENI 

 Nr. 39, 2005  m. rugpjūčio 
30 d. 

32-33-34/2005 

2005 m. spalio 12 d.  
kūdikiams skirto pieno kainos 

 Nr. 49, 2005  m. spalio 20 
d. 

40/2005 

2005 m. lapkričio 30 d. 
draudimo ieškinių inspektorių 
honorarai 

 Nr. 56, 2005 m. gruodžio 12 
d. 

48/2005 

 

Lietuva 

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 
 
2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė sprendimą pagal 
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį dėl AB 
Mažeikių nafta, vienintelės naftos perdirbimo gamyklos Baltijos šalyse, piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi Lietuvos degalų rinkoje ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos degalų 
rinkose. Taryba skyrė bendrovei 9,275 mln. EUR baudą ir nurodė nutraukti neteisėtus 
veiksmus. 
 
Konkurencijos taryba nusprendė, kad AB Mažeikių nafta piktnaudžiavo dominuojančia 
padėtimi skirstydama klientus teritoriniu pagrindu ir taikydama diskriminuojančias nuolaidas 
ir nuolaidų sistemas, taikydama diskriminuojančias nuolaidas susitarimams su didmeniniais 
pirkėjais ir šiuose susitarimuose su didmeniniais pirkėjais nustatydama pardavimo ir kiekio 
sąlygas, dėl kurių jie atsidurdavo ne tokioje palankioje padėtyje kaip jų konkurentai. AB 
Mažeikių nafta  veiksmai paveikė importą į trijų Baltijos valstybių atitinkamas benzino ir 
dyzelino rinkas bei Estijos, Latvijos ir Lietuvos prekybą ir turėjo įtakos pagrindinių galimų 
perdirbtų naftos produktų importuotojų, veikiančių šiose rinkose, komerciniams sprendimams. 
Todėl trijų Baltijos šalių galutiniai vartotojai negalėjo pasirinkti iš įvairių importuojamų 
benzino ir dyzelino degalų. 
 
Tirdamos pažeidimą, glaudžiai bendradarbiavo ir keitėsi informacija Estijos, Latvijos ir 
Lenkijos EKT konkurencijos institucijos.  

Vengrija 
Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
(1) Konkurencijos biuras pradėjo procedūrą dėl Hewlett Packard Magyarország Kft. (HP) 
spausdintuvų garantijos taisyklių, tariamai įrodančių piktnaudžiavimą dominuojančia 
padėtimi pagal Vengrijos konkurencijos įstatymą ir EB sutarties 82 straipsnį bei vartotojų 
apgaulę. Garantijos taisyklėse buvo nurodyta, kad, jei spausdintuvas neveiks dėl to, kad buvo 
neteisingai naudojamas, garantija netaikoma. Tačiau taisyklių versijoje vengrų kalba buvo 
nurodyta, kad iš naujo pripildytų arba perdarytų rašalo kasečių naudojimas taip pat laikomas 
spausdintuvo neteisingu naudojimu, tarsi naudojant tokias kasetes savaime netenkama 
garantijos. Byla buvo iš dalies paskirta Europos Komisijai, nes ji taip pat nagrinėjo tam tikrus 
veiklos aspektus ir pasikonsultavusi išplėtė savo vykdomų tyrimų sritį, įtraukdama į ją ir 
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naująsias valstybes nares. Konkurencijos biuras pratęsė savo tyrimą dėl konkrečiai Vengrijai 
būdingų bylos aspektų.  
 
Savo sprendime Konkurencijos biuras priėjo išvadą, kad taisyklės reiškia, jog ne HP 
pagamintų rašalo kasečių naudojimą HP traktavo kaip „neteisingą naudojimą“. Tačiau 
kadangi iš esmės tai buvo ne „neteisingas naudojimas“, o tik „neteisingo naudojimo“, dėl 
kurio nutraukiama garantija, pasekmės, garantijos taisyklių negalima laikyti nemokamo 
remonto susiejimu su HP gaminamų antrinių produktų pirkimu. Kita vertus, konkurentų 
antrinių produktų panaudojimo priskyrimas „neteisingam“ klaidino vartotojus, nes jį buvo 
galima suprasti kaip nurodymą nepirkti ne HP gaminamų antrinių produktų. Atsižvelgdamas į 
nedidelį nesąžiningos veiklos poveikį konkurencijai, Konkurencijos biuras, nors ir nustatė 
pažeidimo faktą, nurodė sustabdyti procedūrą vienam mėnesiui. HP buvo nurodyta iki šio 
laikotarpio pabaigos pakeisti garantijos tekstą ir dvejuose nacionaliniuose laikraščiuose 
paskelbti vartotojams apie garantijos taisyklių pakeitimus ir jų priežastis. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui, Konkurencijos biuras nustatė, kad HP įvykdė savo įsipareigojimus, ir nutraukė 
procedūrą.  
 
(2) Konkurencijos biuras pradėjo tyrimą dėl išimtinio pobūdžio susitarimų tarp Aréna Rt 
(Budapešto sporto stadioną valdančios bendrovės), Multimedia Light and Sound Kft. 
(koncertų organizatoriaus) ir Ticketpro Kft. (bilietų pardavėjo). Pagal metinę nuomos sutartį, 
Aréna suteikė Multimedia ypatingą privilegijuotą statusą (pvz., nustatė specialią apmokėjimo 
tvarką: surengus 10 kultūros renginių (pramoginių), 11-tą renginį leido rengti nemokamai; 
taip pat Aréna suteikė Multimedia „pirmojo partnerio“ statusą ir t. t.). Aréna ir Ticketpro (kurį 
su Multimedia sieja glaudūs verslo ryšiai) susitarime buvo nustatyta išimtinė sąlyga, pagal 
kurią iš esmės visi koncertų organizatoriai, norintys organizuoti renginį Budapešto sporto 
arenoje, privalėjo naudotis Ticketpro paslaugomis, kitaip Aréna nepasirašydavo su jais 
sutarties. Šis susitarimas suteikė Multimedia dar vieną, be jos privilegijuoto statuso, 
nesąžiningą privalumą konkurentų atžvilgiu. Konkurencijos biuras nustatė, kad šie susitarimai 
bendrai iškraipė konkurenciją. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad tiriamos sutartys buvo 
nutrauktos iki šio sprendimo priėmimo, ir į tai, kad konkurencijos iškraipymo poveikis buvo 
nedidelis, biuras baudos neskyrė. Savo sprendime Konkurencijos biuras tiesiog paskelbė, kad 
minėtų trijų įmonių sudėtingi sutartiniai įsipareigojimai  buvo nesuderinami su bendrąja rinka. 
 
(3) Konkurencijos biuras pradėjo dvi atskiras procedūras dėl tariamo UNILEVER 
Magyarország Kft. ir Globus Konzervipari Rt piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Abi 
įmonės restruktūrizavo platinimo sistemas, patikėdamos savo šaldytus produktus, ledus ir 
daržoves platinti  toms pačioms įmonėms. Pakeitus jungtinę platinimo sistemą, trims anksčiau 
tinklui priklausiusioms įmonėms produktai nebebuvo tiekiami. Konkurencijos biuras 
nusprendė, kad nėra pagrindo kelti ieškinį dėl tariamo piktnaudžiavimo, nes nei UNILEVER 
Magyarország Kft., nei Globus Konzervipari Rt atitinkamoje rinkoje neužėmė 
dominuojančios padėties. Rinka buvo apibrėžta  pagal EB teismų praktiką ir Komisijos 
pranešimus dėl atitinkamos rinkos ir vertikaliųjų susitarimų, t. y. labiau atsižvelgiant į 
platintojų  nei į vartotojų pageidavimus, nes platintojai , taip pat ir gabenantys produktus, savo 
gabenamus ir sandėliuojamus produktus galėtų lengvai pakeisti kitais šaldytais produktais. Be 
to, Unilever ir Globus neužėmė dominuojančios padėties siauresnėje, būtent ledų ir šaldytų 
daržovių, rinkoje. 
 
(4) Remdamasis prašymu pritaikyti atskirąją išimtį pagal nacionalinius įstatymus (tuo metu, 
kai buvo pateiktas prašymas, dar galiojo teisė į atskirąją išimtį), Konkurencijos biuras pradėjo 
procedūrą dėl Rába Group ir Integris. Biuras nagrinėjo, ar šių bendrovių išimtinis devynerių 
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metų susitarimas apribojo konkurenciją. Taip pat buvo pradėta lygiagreti ex officio procedūra 
pagal EB sutarties 81 straipsnį, kuria buvo siekiama įvykdyti Reglamento (EB) Nr. 1/2003 3 
straipsnio reikalavimus. Devynerių metų sutartinis laikotarpis buvo padalintas į tris etapus po 
trejus metus ir kiekvieno etapo pabaigoje, prieš pratęsiant susitarimą, numatyta persvarstyti 
sąlygas. Ši sąlyga buvo aiškiai įtraukta į susitarimą, kad jis patektų į Reglamento (EB) Nr. 
2790/1999 bendrosios išimties taikymo vertikaliesiems susitarimams taikymo sritį. 
Reglamente nurodyta, kad išimtinis laikotarpis negali būti ilgesnis kaip penkeri metai. Tačiau 
kitos susitarimo sąlygos aiškiai rodė, kad persvarstymas būtų tik formalus, ir Rába Group 
neturėjo realios galimybės nutraukti susitarimą prieš pasibaigiant devynerių metų laikotarpiui. 
Konkurencijos biuras nusprendė, kad susitarimas neatitinka  Reglamento (EB) Nr. 2790/1999 
taikymo srities. Kita vertus, buvo nustatyta, kad tiek pagal nacionalinius konkurencijos teisės 
aktus, tiek pagal EB sutarties 81 straipsnio 3 dalį susitarimui yra taikytina bendrojo draudimo 
išimtis. Todėl nacionaliniu lygmeniu pradėta procedūra buvo nutraukta ir buvo suteikta 
atskiroji išimtis, o procedūra pagal EB teisę buvo nutraukta, kadangi nebuvo pagrindo kelti 
bylą. 
 

Nyderlandai 
 
Karteliai 
 
Sankcijos statybų pramonei  

 
Pastaraisiais metais Nyderlandų konkurencijos institucija vykdė keletą tyrimų dėl kartelių 
uždraudimo įvairiuose statybos pramonės pasektoriuose. Nyderlandų konkurencijos 
institucijai ir vyriausybei paraginus statybos bendroves „prisipažinti“, daug bendrovių 
savanoriškai pateikė informacijos apie kartelio veiklą. 2004 m. spalio mėn. Nyderlandų 
konkurencijos institucija užbaigė civilinės inžinerijos ir infrastruktūros pasektorio tyrimą, 
pateikdama ataskaitą (prieštaravimo pareiškimą). Įrenginių montavimo inžinerijos pasektorio 
tyrimas buvo užbaigtas 2005 m. balandžio mėn. Buvo atskleistos abiejų pasektorių kartelių 
struktūros, susijusios su nesąžiningų pasiūlymu teikimu konkursų metu.. Kitų pasektorių 
tyrimai buvo užbaigti 2005 m. rudenį.  
 
Atsižvelgdama į didelį susijusių bendrovių skaičių ir norą greitai prisipažinti, Nyderlandų 
konkurencijos institucija parengė specialią „pagreitintą“ sankcijų procedūrą, skirtą konkrečiai 
statybos pramonei. Ši pagreitinta procedūra taikoma tik toms bendrovėms, kurios nesiginčija 
dėl atskleistų kartelių  buvimo fakto ir savo dalyvavimo jose. Pasirinkusioms pagreitintą 
procedūrą bendrovėms baudos sumažinamos 15 % (bendrovėms paliekama teisė pateikti 
apeliacinį skundą). Šios procedūros atsisakiusioms bendrovėms taikoma įprastinė sankcijų 
procedūra, nustatyta Nyderlandų konkurencijos įstatymo 59–61 skirsniuose. 
 
Civilinės inžinerijos ir infrastruktūros pasektoris 
 
90 % iš 380 civilinės inžinerijos ir infrastruktūros pasektorio bendrovių pasirinko pagreitintą 
procedūrą ir buvo priimti sprendimai joms skirti baudą. Šiame pasektoryje pagreitinta 
procedūra buvo užbaigta 2005 m. kovo mėn.  Pagal ją iš viso paskirta apie 100 mln. EUR 
baudų. Įprastinė sankcijų procedūra tebetęsiama.  

 
Įrenginių montavimo inžinerijos pasektoris 
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88 % iš 180 įrenginių montavimo inžinerijos pasektorio bendrovių pasirinko pagreitintą 
procedūrą, kuri buvo užbaigta 2005 m. spalio mėn. Buvo skirta apie 40 mln. EUR baudų. 
Įprastinė sankcijų procedūra tebetęsiama.  
 
Bylos santrauka – byla 2021 OSB 
 
Nyderlandų konkurencijos institucija nustatė, kad Nyderlandų valymo agentūrų asociacija 
OSB 1998–2000 m. patardavo savo narėms kartą per metus tam tikru procentu padidinti 
kainas. Procentus nustatydavo OSB valdyba, remdamasi informacija apie sąnaudų lygmens 
raidą. Be to, 2000 m. viduryje OSB patarė savo narėms papildomai padidinti kainas.  
Nyderlandų konkurencijos institucija nusprendė, kad taip OSB pažeidė Konkurencijos 
įstatymo 6 skirsnio 1 dalį ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį. Nagrinėjant apeliacinį skundą, 
šioms išvadoms buvo pritarta ir OSB buvo skirta 2 000 000 EUR bauda. 

 
Nyderlandų konkurencijos institucija, vadovaudamasi Patariamojo komiteto rekomendacija, 
administracinio apeliacinio skundo nagrinėjimo  procedūros metu nusprendė, kad, 
atsižvelgiant į turimus įrodymus, byloje nėra pakankamai įrodymų, kad trys valymo agentūros 
– CSU, Asito ir GOM, kurių darbuotojai taip pat buvo OSB valdybos nariai, pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 6 skirsnio 1 dalį. Šioms agentūroms skirta bauda buvo panaikinta, 
kadangi nebuvo įrodyta, kad kainų didinimą 2000 m. viduryje suplanavo CSU, Asito ir GOM 
ir kad jos toliau aktyviai dalyvavo rengiant OSB rekomendaciją savo narėms.  
 
Bylos santrauka – byla 2910 „Interpay“ 
 
Ši byla yra susijusi su aštuonių Nyderlandų bankų įsteigta bendrąja įmone Interpay, valdančia 
debetinių kortelių sistemą PIN. Be tarpuskaitos ir atsiskaitymo paslaugų, Interpay per savo 
visiškai pavaldžią įmonę Beanet tiesiogiai sudarė sutartis  su didmenų prekybininkais dėl 
kreditinių kortelių priėmimo  ir suteikdavo jiems mokėjimo garantiją dėl kiekvieno Interpay 
patvirtinto sandorio. 

 

Nyderlandų konkurencijos institucija skyrė baudas už pernelyg dideles Interpay  nustatytas 
kainas ir už tai, kad ji teikė tinklo paslaugas kaip bendra kooperatyvinė įmonė. Sprendimas 
buvo pagrįstas Nyderlandų konkurencijos įstatymais, nes Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dar 
nebuvo įsigaliojęs. Tačiau administracinio persvarstymo procedūrą Nyderlandų konkurencijos 
institucijos valdyba pradėjo jau po 2004 m. gegužės 1 d. ir rėmėsi EB konkurencijos teise. Po 
to, kai mažmenininko byla, iškelta Interpay ir jos akcijų turintiems bankams, baigėsi 
draugišku susitarimu, bankams sutikus sumažinti kainas mažiausiai 20 %, byla Interpay dėl 
pernelyg didelių kainų buvo nutraukta. 
 
Buvo nustatyta, kad mokėjimo kortelių finansinių aspektų  sutelkimas vieno tarptautinio 
banko rankose užkerta kelią bankų konkurencijai dėl prekybininkų, o tai prieštarauja EB 
sutarties 81 straipsniui (EB konkurencijos teisės taikymas vertikaliai integruotoje mokėjimo 
kortelių pramonėje).   

Nyderlandų konkurencijos institucija nusprendė sumažinti akcininkams skirtas baudas iki 
14 000 000 EUR, kadangi jie įsteigė socialiai veiksmingo lėšų pervedimo fondą, kuriame 
deponavo iš viso 10 000 000 EUR. 
 
Bylos santrauka – 1615, dviračių gamintojai 
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2004 m. balandžio 21 d. Nyderlandų konkurencijos institucijos generalinis direktorius priėmė 
sprendimą dėl sankcijų trims didžiausiems Nyderlandų dviračių gamintojams (2000 m. 
pardavimų duomenimis, bendrai užimantiems apie 80 % Nyderlandų dviračių rinkos) už 
Nyderlandų konkurencijos įstatymo 6 skirsnio 1 dalies (panašios į EB sutarties 81 straipsnį) 
pažeidimą. Accell (per savo pavaldžiąsias įmones Batavus ir Koga), Gazelle ir Giant buvo du 
kartus susitikusios, kad aptartų savo (būsimą) 2001 m. dviračių sezono kainų nustatymo 
strategiją. Pažeidimas buvo daromas nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. iki 2001 m. rugsėjo 1 d.. 
Generalinis direktorius skyrė atitinkamai 12 809 000, 12 898 000 ir 3 978 000 EUR baudas. 
Dviračių gamintojai pateikė apeliacinį skundą. Pagal Nyderlandų administracinę teisę (dabar) 
Nyderlandų konkurencijos institucijos valdyba turi persvarstyti generalinio direktoriaus 
sprendimą, taikydama administracinio persvarstymo procedūrą, ir tik po to šalys galės 
užginčyti sprendimą teisme. 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu valdyba atmetė daugelį šalių 
prieštaravimų. Ji nagrinėjo pažeidimą pagal EB sutarties 81 straipsnį. Priimant ginčijamą 
sprendimą, šis straipsnis nebuvo taikytas, nes tuo metu dar nebuvo įsigaliojęs Reglamentas 
(EB) Nr. 1/2003. Kadangi buvo pažeista teisė į gynybą, valdyba baudų dydį sumažino 10 %. 
Įvykus administracinio persvarstymo procedūrai, buvo nustatytos tokios baudos: Accell – 11 
528 000 EUR, Gazelle – 11 608 000 EUR, Giant –  3 421 000 EUR. Dabar sprendimas yra 
užginčytas teisme.         
 
Bylos santrauka – 3353 „CR Delta“  

 
2003 m. gruodžio 31 d. Nyderlandų konkurencijos institucijos generalinis direktorius pritaikė 
sankcijas CR Delta už Nyderlandų konkurencijos įstatymo 24 skyriaus (panašaus į EB 
sutarties 82 straipsnį) pažeidimą. Straipsnio nuostatas pažeidė trys nuolaidų sistemos, 
kiekviena atskirai ir visos kartu sudarančios galimybę piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. 
CR Delta  veislinių gyvulių  augintojams tiekia veislinių bulių spermą. Ji teikdavo 
vadinamąsias „kiekybines nuolaidas“, nustatomas ne už kiekvieną išrašytą sąskaitą faktūrą, 
bet taikomas  atitinkamo metų laikotarpio pabaigoje, o nuolaidos procentas buvo pamažu 
didinamas (1–5 %), atsižvelgiant į pirktą spermos kiekį. Nuolaida buvo apskaičiuojama 
atsižvelgiant į visą veislinių bulių spermą, kurią pirkėjas įsigijo iš CR Delta. Antroji nuolaidų 
sistema (1–2 %) buvo taikoma už pirkėjo įsipareigojimą pirkti veislinių bulių spermos 
atsargas (beveik) išimtinai (90–100 %) iš CR Delta. Pagal trečiąją nuolaidų sistemą pirkėjui 
už perkamą klasifikuotą veislinių bulių spermą buvo teikiama 10 % nuolaida, jeigu jis 
sutikdavo išbandyti neklasifikuotą veislinių bulių spermą. CR Delta užima apie 80 % 
atitinkamos rinkos. Pažeidimas buvo daromas nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 
1 d. Generalinis direktorius skyrė 2 600 000 EUR baudą ir priėmė dvi nutartis. CR Delta 
pateikė apeliacinį skundą. Per tolesnę administracinio persvarstymo procedūrą Nyderlandų 
konkurencijos institucijos valdyba atmetė visus CR Delta prieštaravimus. Kadangi įsigaliojo 
Reglamentas (EB) Nr. 1/2003, pažeidimui buvo pritaikytas EB sutarties 82 straipsnis 
(pirminis sprendimas buvo priimtas pagal nacionalinę teisę). Šiuo metu bylą persvarsto 
Nyderlandų konkurencijos bylų teismas.  
 
Išsamus 2005 m. pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius priimtų  sprendimų sąrašas  

 
Statybos sektorius: 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
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• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_29_installatie.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_13.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_12.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_01.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
4/04_24.asp 

 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

„Interpay“ 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Dviračių gamintojai 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

„CR Delta“ 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Austrija 
Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
Statybos inžinierių honorarų skalė 
2004 m. birželio mėn. po išsamių tyrimų BWB (ir federalinis generalinis kartelių bylų 
prokuroras) pateikė Kartelių bylų teismui prašymą panaikinti statybos inžinierių honorarų 
skalę (vok. Honorarordnung der Baumeister (HOB)). Honorarų skalė buvo įtraukta į kartelių 
registrą kaip asociacijos neprivalomojo pobūdžio rekomendacija, nustatanti tam tikros veikos 
kainas. 
 
Konkurencijos institucija nusprendė, kad ši honorarų skalė nesuderinama su EB sutarties 81 
straipsniu. Po išsamių konsultacijų Kartelių bylų teismas nusprendė, kad honorarų skalė 
pažeidžia Europos teisės aktus dėl kartelių, ir balandžio 14 d. sprendimu nurodė Statybos 
pramonės asociacijai ją panaikinti. Šis sprendimas buvo priimtas, atsižvelgiant į BWB ir  
federalinio generalinio kartelių bylų prokuroro pateiktus argumentus. Aukščiausiasis Teismas 
patvirtino šį sprendimą.  
 

Kiti įstatymų įgyvendinimo veiksmai  

„Lufthansa“ ir Austrijos kelionių agentūros  

2004 m. lapkričio 1 d. Lufthansa pranešė apie savo pardavimų sistemos modernizavimą ir 
naująjį grynosios kainos modelį. Dėl to kelionių agentūroms nebebuvo mokamas pagrindinis 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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komisinis atlyginimas. Tačiau kelionių agentūros klientams galėjo nustatyti mokesčius už 
savo paslaugas. Pačios kelionių agentūros galėjo laisvai nuspręsti, kada nustatyti tam tikrą 
mokestį už paslaugas ir kokio dydžio tas mokestis turėtų būti. 
 
Kelionių agentūrų asociacija  2004 m. lapkričio mėn. kreipėsi į Kartelių bylų teismą, 
teigdama, kad komisinio atlyginimo panaikinimas ir Lufthansa reikalavimas, kad ant bilieto 
būtų nurodoma grynoji kaina, turėtų būti priskirti kainos nustatymui ir todėl paskelbti 
neteisėtais. Prašymas buvo atmestas. Teismas nusprendė, kad šiuo atveju reikia taikyti EB 
sutarties 81 straipsnį, nes pardavimų sistema taikoma keliose ES valstybėse narėse, tačiau 
neįžvelgė neteisėto kainų nustatymo fakto. Kelionės sutartis sudaroma tiesiogiai tarp 
Lufthansa ir kliento. Lufthansa nustatė tik šios kelionės sutarties kainą. Kelionės agentūra tik 
tarpininkauja tarp kliento ir Lufthansa ir pati gali nuspręsti, ar nustatyti konkretų mokestį už 
savo patarimų teikimo paslaugas ir kokio dydžio turėtų būti šis mokestis. Todėl kelionių 
agentūros konkurencinių veiksmų laisvė nebuvo apribota. 
 
Kartelių bylų sprendimai, susiję su EB sutarties 81 ir 82 straipsniais: 

– Statybos inžinierių honorarų skalė 
– „Lufthansa“ ir Austrijos kelionių agentūros 
– „redmail“ – „Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG“ 
–„ Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems“, LLC; „Datim GmbH“*  
(* byla baigta šalių susitarimu) 
 
BWB veiklos ataskaita (išskyrus Synchron Film et al) 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugalija 
Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
Portugalijos veterinarų asociacija 
 
1996 m. Veterinarų profesinė asociacija priėmė Deontologijos kodeksą, kuriame nurodyta, 
kad mokestis už veterinaro (įskaitant veterinarus iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių) 
individualiai teikiamas paslaugas nustatomas pagal Nacionalinės veterinarų sąjungos nurodytą 
mažiausią mokestį. 
 
Portugalijos konkurencijos institucija nusprendė, kad Portugalijos veterinarų asociacija 
neteisėtai taikė reikalavimą už paslaugas imti nustatytą mažiausią mokestį. Šis reikalavimas 
prieštarauja EB sutarties 81 straipsniui. 2005 m. gegužės 19 d. sprendimu asociacijai buvo 
skirta apytikriai 76 000 EUR bauda. Atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, pažeidėja turėjo 
paskelbti sprendimą oficialiajame leidinyje ir nacionaliniame Portugalijos laikraštyje. Be to, 
per 15 dienų Veterinarų asociacija savo tinklavietėje ir periodinėje apžvalgoje turėjo paskelbti 
apie įgyvendintas priemones. 
 
Portugalijos konkurencijos institucijos nuomone, bet koks Veterinarijos asociacijos 
reikalavimas taikyti nustatytą mažiausią mokestį negali būti laikomas būtinu, norint užtikrinti 
tinkamą savarankišką veterinarų praktiką, kaip nustatyta teismo sprendime  Wouters byloje 
(C-309/99).  
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Tai buvo pirmasis Portugalijos konkurencijos institucijos sprendimas, susijęs su EB sutartyje 
nustatytų konkurencijos taisyklių pažeidimu, priimtas pagal naująją decentralizuotą Bendrijos 
konkurencijos taisyklių taikymo sistemą. 
Dėl šio sprendimo Lisabonos komercinių bylų teismui pateiktas apeliacinis skundas (teismas 
turėtų priimti sprendimą 2006 m. pradžioje). 
 
Portugalijos stomatologų asociacija  
 
Portugalijos stomatologų asociacija priėmė Deontologijos kodeksą, kuriame nurodyta, kad 
už stomatologų individualiai teikiamas paslaugas imamas mokestis nustatomas pagal šios 
asociacijos  nurodytus mažiausią ir didžiausią mokesčius.  
 
Portugalijos konkurencijos institucija (PKI) nusprendė, kad Portugalijos stomatologų 
asociacija neteisėtai nustatė reikalavimą dėl mažiausių ir didžiausių mokesčių. Šis 
reikalavimas prieštarauja EB sutarties 81 straipsniui. 2005 m. birželio 30 d. sprendimu 
asociacijai buvo skirta apytikriai 160 000 EUR bauda. Atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, 
pažeidėja turėjo paskelbti sprendimą oficialiajame leidinyje ir nacionaliniame Portugalijos 
laikraštyje. Be to, per 20 dienų Stomatologų asociacija savo tinklavietėje ir periodinėje 
apžvalgoje turėjo paskelbti apie įgyvendintas priemones. 
 
Portugalijos konkurencijos institucijos nuomone, Portugalijos stomatologų asociacijos 
reikalavimas dėl mažiausių mokesčių nustatymo nėra pagrįstas viešuoju interesu, kaip 
nustatyta teismo sprendime Wouters byloje. 
Dėl šio sprendimo Lisabonos komercinių bylų teismui pateiktas apeliacinis skundas (žr. „EB 
konkurencijos taisyklių taikymas nacionaliniuose teismuose“). 

 
Išsamus 2005 m. pagal EB sutarties 81 ir (arba) 82 straipsnius priimtų sprendimų sąrašas:  
 
Portugalijos veterinarų asociacija 
 http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf. 
 
Portugalijos stomatologų asociacija 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf. 
 
Rekomendacija  Nr. 1/2005 – dujų sektorius 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf. 
 
Rekomendacija  Nr. 2/2005 – mobiliojo telefonų ryšio paslaugos 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf. 
 

Slovakija 

Karteliai 

2004 m. Slovakijos kelių administracija vykdė konkursą dėl greitkelio ruožo D1 Mengusovce 
– Jánovce. Greitkelio ruožas buvo padalintas į dvi dalis, todėl buvo vykdomi du atskiri 
konkursai. 
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Mažiausia abiejuose konkursuose pasiūlyta kaina maždaug 20 % viršijo valstybės nustatytą 
didžiausią kainą, todėl abu konkursai buvo nutraukti. Norėdamas nustatyti, ar nebuvo 
sudarytas konkurenciją ribojantis susitarimas, Slovakijos Respublikos kovos su 
monopolijomis biuras pradėjo tyrimą.  
Palygindamas konkursų dalyvių siūlomas atskirų pasiūlymo dalių kainas (konkursas vyko dėl 
beveik 900 atskirų elementų), biuras nustatė, kad visų konkurso dalyvių siūlomos kainos dėl 
pirmojo greitkelio ruožo atskirų dalių buvo labai panašios.  
Biuras nusprendė, kad konkurso dalyviai buvo sudarę konkurenciją ribojantį susitarimą, 
kuriuo suderino konkurso dėl pirmojo greitkelio ruožo kainas. Tačiau kalbant apie konkursą 
dėl antrojo greitkelio ruožo, biuras nesurinko pakankamai įrodymų, kad buvo sudarytas 
slaptas susitarimas. Biuras skyrė šalims 1 473 978 000 Slovakijos kronų baudą (40 000 000 
EUR). 

 
2005 m. pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius priimtų sprendimų sąrašas:  

 
Slovakijos advokatų kolegija – reklamos apribojimai (2005 m. gruodžio 22 d. sprendimas 
Nr. 2005/KH/1/1/136) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098)  

 
„Strabag a.s.“, Čekija, „Doprastav, a.s.“, Slovakija, „BETAMONT s.r.o.“, Slovakija,  
„Inžinierske stavby, a.s.“, Slovakija, „Skanska DS a.s.", Čekija, „Skanska BS a.s.“, Slovakija, 
„Mota – Engil, Engenharia e Construcao, S.A.“, Portugalija – suderintas dalyvavimas 
konkursuose (2005 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. 2005/KH/1/1/137) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097) 
 

Suomija 
 
2005 m. Suomijos konkurencijos institucija (SKI) EB sutarties straipsnius dėl konkurencijos 
taikė vieną kartą. 
 
SKI priėmė sprendimą, kuriame teigiama, kad Suomen Numeropalvelu Ltd (Suomijos telefonų 
numerių tarnyba, SNOY) piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, reikalaudama, kad jos 
paslaugas perkančios bendrovės, kurios teikia telefonų katalogų paslaugas, savo paslaugų 
galutiniams vartotojams neteiktų nemokamai ir iš anksto neužsiregistravus internetu. 
 
SNOY yra bendra Fonecta Group Ltd ir Finnet-Media Ltd įmonė, tvarkanti nacionalinę 
telefonų abonentų informacijos duomenų bazę ir perparduodanti informaciją telefonų katalogų 
paslaugas teikiančioms bendrovėms. Šiuo metu SNOY neturi konkurentų. Telefonų katalogų 
paslaugų teikimo sektoriuje SNOY savininkai konkuruoja su skundą pateikusia Eniro Finland 
Ltd. 
 
Atlikusi tyrimus, SKI nustatė, kad savo veiksmais SNOY bandė sutrukdyti į rinką patekti 
konkurentams, siūlantiems naują paslaugų rūšį. Be to, SNOY veiksmai lėtina katalogų 
paslaugų, kurias teikiant taikomos naujos technologijos ir kurios yra labiau pritaikytos 
vartotojams, universalesnės ir ekonomiškesnės, raidą. Todėl SNOY veiksmai prieštarauja 
įstatymų leidėjų siekiui didinti kitokių telefonų katalogų paslaugų pasiūlą ir skatinti jomis 
naudotis. 
 

https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&key_value=870http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098
https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&key_value=1009http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097
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Savo sprendimu SKI draudžia SNOY veiksmus, nes jie pažeidžia Konkurencijos įstatymą ir 
EB sutarties 82 straipsnį. Sprendimas taip pat įpareigoja SNOY teikti su telefonų abonentais 
susijusią informaciją. Vykdant sprendimą, SNOY skirta sąlyginė tęstinė bauda. Be 
draudžiamojo sprendimo, SKI pasiūlė Rinkos teismui skirti SNOY 150 000 EUR baudą už 
konkurencijos pažeidimą. Su sprendimu (1097/61/2003) galima susipažinti SKI tinklavietėje 
(suomių kalba) http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-
ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097. 

Švedija 

Piktnaudžiavimai dominuojančia padėtimi 
 
Sprendimas Nr. 797/2004 
SES, elektros įrengimo produktų gamintojas ir platintojas Švedijos rinkoje, piktnaudžiavo 
dominuojančia padėtimi paprastų lizdų ir jungiklių (įskaitant nuotolinio valdymo jungiklius, 
uždelsto veikimo jungiklius ir šviesos reguliatorius) gamybos ir platinimo rinkoje, 
susitarimams su didmenų pirkėjais taikydama lojalumo nuolaidas. Šiomis lojalumo 
nuolaidomis SES apsunkino galimybes naujoms bendrovėms patekti į rinką. 
 
Rezultatas – sprendimas dėl įsipareigojimų ir siūloma 3 mln. SEK bauda (laukiama 
Stokholmo apygardos teismo patvirtinimo).     

 
Sprendimas Nr. 873/2005 
Švedijos telekomunikacijų operatorius TS piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi viešai 
prieinamos telefonų tinklo prieigos, teikiamos gyventojams nustatytoje vietoje, rinkoje. TS 
siekė apriboti plačiajuostės prieigos teikėjų, siūlančių IP pagrindu veikiančią telefonų 
paslaugų prieigą, konkurenciją. Konkurencija buvo ribojama, siūlant atrankines fiksuotojo 
telefonų ryšio linijos abonento įrengimo nuolaidas klientams, prašantiems jų abonento numerį 
perkelti į kito operatoriaus tinklą. 
 
Rezultatas – sprendimas, kuriuo nurodoma nutraukti veiksmus ir siūloma skirti 44 mln. SEK 
baudą (laukiama Stokholmo apygardos teismo patvirtinimo).  
 
Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
Sprendimas Nr.  532/2004 
Bendrovė EB gamina tapetus ir juos parduoda Švedijos rinkoje. EB užima labai tvirtą padėtį 
tapetų gamybos ir pardavimo dažytojams bei tapetų klijuotojams rinkoje. Švedijos 
konkurencijos institucijos atliekamo tyrimo metu paaiškėjo, kad EB, savo atrankinėje 
pardavimo mažmenininkams sistemoje taikydama atrankinį kokybės kriterijų, apsunkino 
naujų mažmenininkų patekimo į šią rinką galimybes. EB atrankinei pardavimo sistemai 
negalima pritaikyti išimties pagal 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 
2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų 
veiksmų grupėms. 
 
Rezultatas – sprendimas dėl įsipareigojimų ir siūloma 1 mln. SEK bauda.     

 
2005 m. Pagal EB sutarties 81 ir (arba) 82 straipsnius priimtų sprendimų sąrašas: 

 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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Jungtinė Karalystė 
Susitarimai ir suderinti veiksmai 
 
„MasterCard UK Members Forum Limited“ – 2005 m. rugsėjo 6 d. 
Sąžiningos prekybos tarnyba nusprendė, kad MasterCard UK Members Forum ir kiti 
MasterCard JK licencijų turėtojai buvo sudarę susitarimą, pažeidžiantį: 

• EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nustatytą draudimą ir  

• 1998 m. konkurencijos įstatymo 2 skirsnio I skyriuje nustatytą draudimą. 

Šiame susitarime buvo nustatyti daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčiai, taikomi 
visiems sandoriams, kurių metu buvo naudojamos JK išduotos MasterCard kortelės. 
Susitarimas galiojo nuo 2000 m. kovo 1 d. iki 2004 m. lapkričio 18 d. Nuo 2004 m. lapkričio 
18 d. buvo sudaryti nauji susitarimai dėl daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo JK 
MasterCard kortelėmis mokesčio apskaičiavimo. 

SPT nustatė, kad šis susitarimas dvejopai apribojo konkurenciją. Pirma, juo buvo bendrai 
susitarta dėl daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčių (iš esmės tai buvo bendras 
susitarimas dėl kainų). Antra, pagal šį susitarimą, pasinaudodami daugiašalio tarpbankinio 
atsiskaitymo mokesčiu, MasterCard UK Members Forum nariai ir kiti MasterCard licencijos 
turėtojai galėjo nepagrįstai susigrąžinti tam tikras išlaidas (pašalines išlaidas). 

Apie šį konkurenciją pažeidžiantį susitarimą SPT buvo pranešta 2000 m. kovo 1 d., kad ji 
priimtų atitinkamą sprendimą. Atsižvelgdama į visas šios bylos aplinkybes, SPT nusprendė, 
kad nereikėtų skirti baudos už šiuo susitarimu padarytą pažeidimą. Kadangi susitarimas jau 
nebegalioja, klausimų dėl tolesnių veiksmų nekilo. Tačiau šio sprendimo principai tikriausiai 
bus taikomi naujiems susitarimams dėl daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčių. 
 

Bylos Nr.   Įmonė Nuorodos 
532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap

eter.shtm 
873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm

eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

883/2004 Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Kita įstatymų vykdymo užtikrinimo veikla 
 
„Gamma Telecom Limited“ skundas dėl „BT Wholesale“ nuo 2004 m. gruodžio 1 d. 
sumažintų didmeninių skambučių tarifų – 2005 m. birželio 17 d. 
JK ryšių reguliavimo tarnyba (Ofcom) nusprendė, kad British Telecommunications Group plc 
(BT), persvarstydama BT didmeninių skambučių (persvarstytos BT didmeninių skambučių 
tarifų struktūros) kainas, įsigaliojusias 2004 m. gruodžio 1 d., nepažeidė 1998 m. 
konkurencijos įstatymo 18 skirsnio (II dalyje nustatyto draudimo) ir EB sutarties 82 
straipsnio. 

Ofcom sprendimą priėmė atlikusi tyrimą, pradėtą Gamma Telecom Limited (Gamma) pateikus 
skundą dėl BT persvarstytos didmeninių skambučių tarifų struktūros, tariamai padedančios  
sumažinti kainų skirtumus ir tuo apribojančios konkurenciją. 

Sprendime išsamiai išdėstomas Ofcom vertinimas, kad, atsižvelgiant į įvairias prielaidas ir 
galimą įvykių seką, BT persvarstyta didmeninių skambučių tarifų struktūra nemažina kainų 
skirtumo, todėl nėra pagrindo imtis veiksmų. 
 
Pakartotinis „VIP Communications Limited“ skundo dėl „T-Mobile (UK) Limited“ tyrimas – 
2005 m. birželio 30 d. 
Ofcom nusprendė, kad T-Mobile, sustabdydama (nutraukdama) savo paslaugų teikimą VIP, 
nepažeidė II dalyje nustatyto draudimo ir EB sutarties 82 straipsnio. VIP šias paslaugas 
naudojo GSM tinklų sietuvose. VIP teigė, kad T-Mobile ir toliau teikė analogiškas paslaugas 
kitoms bendrovėms. Todėl nebuvo pagrindo imtis veiksmų prieš T-Mobile. 
 
Pakartotinis „Floe Telecom Limited“ skundo dėl „Vodafone Limited“ tyrimas – 2005 m. 
birželio 30 d. 
Ofcom nusprendė, kad Vodafone, nutraukdama savo paslaugų teikimą Floe, naudojusiai šias 
paslaugas GSM tinklų sietuvose, nepažeidė1998 m. konkurencijos įstatymo II dalyje nustatyto 
draudimo ir EB sutarties 82 straipsnio. Floe teigė, kad Vodafone ir toliau teikė analogiškas 
paslaugas kitoms bendrovėms. Todėl nebuvo pagrindo imtis veiksmų prieš Vodafone. 
 
„NTM Sales and Marketing Ltd“ skundas dėl „Portec Rail Products (UK) Ltd“, susijęs  su 
tepalų, skirtų naudoti elektrinėse atsarginių kelių tepalinėse, tiekimo – 2005 m. rugpjūčio 19 
d. 

Geležinkelių reguliavimo tarnyba (GRT) nusprendė, kad nėra pagrindo imtis veiksmų dėl  
1998 m. konkurencijos įstatymo I dalyje nustatyto draudimo ir EB sutarties 81 straipsnio 
pažeidimo, padaryto Portec Rail Products UK Ltd (Portec) ir RS Clare and Company Ltd 
(Clare).  GRT taip pat nusprendė, kad, kalbant apie Portec, nėra pagrindo imtis veiksmų dėl 
1998 m. konkurencijos įstatymo II dalyje nustatyto draudimo ir EB sutarties 82 straipsnio 
pažeidimo. 

GRT sprendimą priėmė atlikusi tyrimą pagal NTM Sales and Marketing (NTM) skundą, 
pateiktą 2004 m. liepos 20 d. Skunde buvo teigiama, kad Portec mėgino pasinaudoti 
dominuojančia padėtimi tepalų, skirtų naudoti elektrinių atsarginių kelių tepalinėse, tikrinimo 
paslaugų teikimo rinkoje, norėdama neleisti NMT patekti į tepalų, skirtų naudoti elektrinių 
atsarginių kelių tepalinėse, rinką. 



 48

Nors GRT neatmetė, kad Portec užima dominuojančią padėtį tikrinimo paslaugų rinkoje, ji 
nesurinko pakankamai įrodymų, kad Portec piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi arba 
kad ji buvo sudariusi konkurenciją ribojančių susitarimų su Clare ar kad jos kartu vykdė 
tokius veiksmus. 
 
 
2. EB konkurencijos taisyklių taikymas nacionaliniuose teismuose  
 
Čekijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Kipro, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, 
Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos ir Suomijos konkurencijos institucijos 
nepranešė apie jokius savo teismų priimtus sprendimus pagal EB konkurencijos taisykles. 
Apie tokio pobūdžio teismų sprendimus taikant EB konkurencijos taisykles pranešė toliau 
išvardytų valstybių narių konkurencijos institucijos.  

Belgija 
 
Nacionaliniai preliminarūs nutarimai 
 
Briuselio apeliaciniam teismui priklauso išimtinė jurisdikcija priimti preliminarius nutarimus 
dėl klausimų, kuriuos jam pateikė konkurencijos bylas nagrinėjantys nacionaliniai teismai. 
2005 m. šis teismas priėmė preliminarius nutarimus trijose bylose, susijusiose su Bendrijos 
konkurencijos teisės aktais, ir vienoje byloje, susijusioje su nacionaliniais konkurencijos 
teisės aktais. 
 
Trijose bylose, susijusiose su Bendrijos teisės aktais, Konkurencijos taryba ir Corps des 
Rapporteurs pateikė pastabas raštu. Briuselio apeliaciniam teismui pateikus prašymą dėl 
pagalbos, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2003 15 straipsnio 1 dalyje, Europos 
Komisija taip pat pateikė savo nuomonę dėl šių bylų. 

1. Emond Laurent prieš „Brasserie Haacht“: 2005 m. birželio 23 d. Briuselio 
apeliacinio teismo sprendimas  

1993 m. Brasserie Haacht su kavinės nuomininku pasirašė išimtinį dešimties metų pirkimo 
susitarimą dėl šios alaus daryklos alaus pirkimo. Vėliau nuomininkas pardavė savo įmonės 
prestižą ir 1997 m. pirkėjas sudarė kitą išimtinį susitarimą su Brasserie Haacht dėl kitų 
gėrimų (išskyrus alų). 
 
1999 m. pirkėjas bankrutavo ir pirmasis nuomininkas siekė anksčiau nutraukti 1993 m. 
sudarytą susitarimą. Brasserie Haacht atsisakė nutraukti šį susitarimą, teigdama, kad ji turi 
teisę reikalauti laikytis 1993 m. susitarime nustatyto laikotarpio. 
 
Lježo apeliacinis teismas perdavė bylą, kad būtų priimta preliminari nutartis dėl 1993 m. 
susitarimo teisėtumo pagal EB sutarties 81 straipsnį. 
 
Briuselio apeliacinis teismas ištyrė susitarimų atitiktį Bendrijos teisei, vadovaudamasis 
nuostata, kad buvo patenkinta sąlyga dėl poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai. Abu 
susitarimai jų sudarymo metu buvo teisėti, kadangi jiems buvo taikyta bendroji išimtis pagal 
Reglamentus (EB) Nr. 1984/83 ir (EB) Nr. 2790/1999. Tačiau teismas nusprendė, kad 
susitarimų atitiktį Bendrijos teisei reikėtų vertinti ne jų sudarymo, o jų nutraukimo metu. Be 
to, teismas nusprendė, kad abu susitarimai turėjo būti nutraukti atskirai, kadangi juose 
aptariamos prekės nebuvo viena kitą pakeičiančios ir todėl nepateko į tą pačią rinką. 
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Išsamiai išnagrinėjęs, kaip buvo taikyti EB bendrosios išimties reglamentai, teismas 
pažymėjo, kad tariamo pažeidimo metu, 1993 m., sudarytam susitarimui buvo taikoma 
Reglamente (EB) Nr. 2790/1999 nustatyta bendroji išimtis ir jis atitiko 2000 m. spalio 13 d. 
Komisijos pranešime „Vertikaliųjų apribojimų gairės“ (OL C 291, 2000 10 13, p. 1) 
nustatytas sąlygas. 
 
Tačiau antrajam susitarimui tariamo pažeidimo metu nebuvo taikytas joks EB bendrosios 
išimties reglamentas. Vis dėlto teismas nusprendė, kad, remiantis konkurencijos taisyklėmis, 
nustatytomis Komisijos pranešimuose dėl de minimis susitarimų, taip pat leidžiančių tam tikrą 
bendrąjį rinkos uždarymo poveikį, susitarimas buvo teisėtas. Teismas nusprendė, kad 
susitarimų teisėtumas yra neabejotinas, ir todėl nekilo klausimo dėl pagal EB sutarties 81 
straipsnio 1 dalį uždrausto susitarimo negaliojimo.  

2. SABAM prieš „Productions & Marketing“ (P&M): 2005 m. lapkričio 3 d. Briuselio 
apeliacinio teismo sprendimas 

Muzikos renginių organizatorius P&M pateikė Briuselio komercinių bylų teismui ieškinį prieš 
kolektyvinio administravimo asociaciją SABAM, tvarkančią muzikos autorių teises ir de facto 
užimančią monopolinę padėtį licencijų atlikti muzikos kūrinius ir organizuoti koncertus 
išdavimo srityje. SABAM atsisakė suteikti P&M „stambaus organizatoriaus“ statusą, kuris 
suteiktų jam teisę mokėti 50 % mažesnius honorarus. P&M tvirtino, kad SABAM 
piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, nes „stambaus organizatoriaus“ statusą būtų suteikusi 
inter alia tuo atveju, jeigu P&M būtų vykdžiusi tokią veiklą ne mažiau kaip trejus metus. Tuo 
SABAM nepagrįstai taikė palankesnes sąlygas seniai veikiančioms įmonėms, palyginti su 
naujaisiais rinkos dalyviais. 
 
Briuselio komercinių bylų teismas pateikė Briuselio apeliaciniam teismui prašymą priimti 
preliminarų  nutarimą, ar SABAM savo veiksmais piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi.  
Teismas visų pirma pagrindė Bendrijos konkurencijos teisės aktų taikymą šioje byloje. 
Kadangi SABAM buvo vienintelis ūkio subjektas, galintis išduoti leidimus Belgijos rinkoje 
organizuoti muzikos renginius, jos renginių organizatoriams taikomos pakopinės kainos, 
nustatomos pagal renginių organizatorių buvimo rinkoje laiką, apsunkino sąlygas 
konkurentams iš kitų valstybių narių patekti į Belgijos renginių organizavimo rinką. Teismas 
nusprendė, kad buvo piktnaudžiaujama SABAM kainų nustatymo sistema, nes dėl jos 
renginių organizatoriams buvo sudaromos nevienodos lygiaverčių paslaugų teikimo sąlygos. 
 
Teismas nusprendė, kad SABAM negalėjo pagrįsti pakopinės kainų sudarymo sistemos 
ekonominiais argumentais, tokiais kaip verslo apimtis ar masto ekonomija. Be to, jis 
nusprendė, kad stambiesiems organizatoriams siūlomų tarifų ir bazinių tarifų skirtumas 
(santykis 2:1) buvo aiškiai pernelyg didelis. 
 

3. „Wallonie Expo“ (WEX) prieš FEBIAC: 2005 m. lapkričio 10 d. Briuselio apeliacinio 
teismo sprendimas 

 
FEBIAC yra visų Belgijos variklinių automobilių ir universaliųjų transporto priemonių 
gamintojų ir importuotojų federacija, kas dvejus metus rengianti universaliųjų transporto 
priemonių parodą. Prieš 2005 m. parodą FEBIAC uždraudė parodos dalyviams šešis mėnesius 
iki parodos atidarymo dalyvauti bet kokiame panašiame renginyje, vykstančiame Belgijoje. 
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Pirmosios instancijos teismo pirmininkas, nagrinėdamas prašymą taikyti laikinąsias 
priemones, šį prašymą perdavė Briuselio apeliaciniam teismui, kad jis priimtų preliminarų 
nutarimą dėl tokios konkurenciją ribojančios sąlygos teisėtumo. Raštu pateiktose pastabose 
Konkurencijos taryba ir  Corps des Rapporteurs nurodė (taip pat kaip ir Europos Komisija 
teismui pateiktoje nuomonėje), kad ši sąlyga paveikė valstybių narių tarpusavio prekybą. 
Dauguma parodoje demonstruojamų automobilių yra importuojami. Parodos dalyviai 
importuoja į Belgiją ir joje parduoda beveik visus atitinkamus produktus, todėl draudimas 
dalyvauti kitose Belgijoje vykstančiose parodose galėjo paveikti Bendrijos vidaus prekybą. 
 
Briuselio apeliacinis teismas nusprendė, kad FEBIAC taisyklė neprieštaravo EB sutarties 81 
straipsnio 1 daliai, nes nebuvo įvykdyta sąlyga, kad konkurencijos apribojimas turi būti 
apčiuopiamas. Teismas nusprendė, kad nebuvo nustatyta, jog šešių mėnesių draudimas 
apčiuopiamai apribojo organizatorių gebėjimą veiksmingai konkuruoti su FEBIAC dėl parodų 
dalyvių ir lankytojų pritraukimo. Todėl 2005 m. parodai FEBIAC nustatyta taisyklė nepažeidė 
EB sutartie 81 straipsnio 1 dalies. 
 
Po to teismas išnagrinėjo taisyklės teisėtumą pagal EB sutarties 82 straipsnį ir nustatė, kad 
FEBIAC de facto užima monopolinę padėtį paslaugų, susijusių su universaliųjų transporto 
priemonių parodų organizavimu Belgijoje, rinkoje, taigi ir didelėje bendrosios rinkos dalyje. 
Uždrausdama šešis mėnesius dalyvauti kituose renginiuose, FEBIAC šiuo laikotarpiu sudarė 
kliūtį bet kokiai konkurencijai, o tai turėjo paveikti rinką. Teismas nusprendė, kad draudimas 
buvo nepagrįstas ir neproporcingas. 
 
Galiausiai FEBIAC prieš 2005 m. parodą nustatyta taisyklė buvo teisėta ir todėl jos nebuvo 
galima uždrausti remiantis EB sutarties 1 dalimi. Tačiau užimdama dominuojančią padėtį, 
FEBIAC negalėjo taikyti šio draudimo, nes tokiu atveju ji būtų piktnaudžiavusi užimama 
padėtimi.  
 

 
4. Kristel Cools prieš „Christelijke Mutualiteiten Antwerpen“: 2005 m. sausio 25 d. 

Briuselio apeliacinio teismo sprendimas 
 
2005 m. sausio 25 d. sprendimu Briuselio apeliacinis teismas išaiškino Belgijos konkurencijos 
teisės klausimą, kurį jam perdavė Antverpeno pirmosios instancijos teismas, prašydamas 
priimti preliminarų nutarimą byloje dėl papildomo ortodontinio gydymo draudimo. Tokį 
draudimą Antverpeno draudimo fondas Christian Sickness Insurance Fund siūlė savo 
nariams. Pagal šį draudimą buvo suteikiama teisė į papildomą išlaidų kompensavimą, jeigu 
ortodontinio gydymo paslaugą teikė tam tikrus reikalavimus atitinkantis stomatologas (šie 
reikalavimai – tai ortodontijos studijos arba tam tikra stomatologo darbo patirtis). 
 
Stomatologė Kristel Cools neatitiko šių reikalavimų ir kreipėsi į teismą, kad jis priimtų 
sprendimą, kuriuo Antverpeno fondui Christian Sickness Insurance Fund būtų nurodoma 
atlyginti Cools prarastas pajamas, kurias ji būtų gavusi iš pacientų, kurie, norėdami, kad jiems 
būtų kompensuotos ortodontinio gydymo paslaugų išlaidos, kreipėsi į kitus stomatologus, 
atitinkančius draudimo fondo reikalavimus. 
 
Teismas apsiribojo tik neigiamu atsakymu į klausimą, ar, teikdamas tokias paslaugas, 
Antverpeno fondas Christian Sickness Insurance Fund  pagal 1991 m. rugpjūčio 5 d. įstatymą 
dėl ekonominės konkurencijos apsaugos, suderintą 1999 m. liepos 1 d., veikė kaip įmonė. 
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Kadangi, norint taikyti šio įstatymo 2 ir 3 straipsnius, būtina turėti įmonės statusą, teismui 
nebereikėjo nagrinėti konkurencinės veiklos teisėtumo. 
 
Teismas savo sprendimą pagrindė tuo, kad šis fondas nurodytą paslaugą teikė vykdydamas 
dalį užduoties, įstatymų leidėjo pavestos sveikatos draudimo fondams ir socialinės apsaugos 
institucijoms. Ši užduotis – privalomų išmokų, kurių negali iš viso arba pakankamai mokėti 
privatūs draudikai, mokėjimas. Todėl išmokos už ortodontinio gydymo paslaugas, teismo 
nuomone, buvo panašios į socialinio draudimo išmoką.  
 
Konkurencijos taryba raštu pateikė savo pastabas teismui, kuriose nurodė mananti, kad, 
mokėdamas išmokas už ortodontinio gydymo paslaugas, Antverpeno fondas Christian 
Sickness Insurance Fund  tikrai veikė kaip įmonė, ir pagrindė šią nuomonę 2001 m. sausio 2 
d. tarybos pirmininko sprendimu dėl laikinųjų priemonių taikymo Nr.  2001-V/M- (2001 m. 
gegužės 5 d. Moniteur belge, 14852).  
 

Danija 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (2005 m. balandžio 20 d. Aukščiausiojo 
Teismo sprendimas). „GT Linien A/S“ prieš DSB ir „Scanlines A/S“. 
Teismo sprendimas yra inter alia susijęs su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi pagal 
EB sutarties 82 straipsnį. DSB yra Gedserio prieplaukos savininkė, teikianti kėlimo keltu  į 
Vokietiją paslaugas ir imanti mokestį iš kito keltų operatoriaus GT Linien už naudojimąsi 
prieplauka kėlimo keltu paslaugoms teikti. Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad DSB 
užėmė dominuojančią padėtį prieplaukų paslaugų, susijusių su kėlimu keltu Baltijos jūra tarp 
Danijos ir Vokietijos, rinkoje. Aukščiausiasis Teismas priėmė nutarimą, kad DSB, 
nustatydama GT Linien  mokestį už naudojimąsi prieplauka ir nenustatydama tokio mokesčio 
sau ir Deutsche Bundesbahn, piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi. Savo veiksmais DSB 
pažeidė EB sutarties 82 straipsnio 2 dalies c punktą. Teismas nusprendė, kad mokesčiai už 
naudojimąsi prieplauka nebuvo įskaičiuoti į GT Linien  klientų mokamus mokesčius, ir todėl 
DSB buvo nurodyta atlyginti GT Linien patirtą žalą. 

Vokietija 
Toliau lentelėje pateikiama Vokietijos civilinių bylų teismų sprendimų, kuriuos priimant buvo 
taikoma Bendrijos teisė ir apie kuriuos buvo pranešta federalinei vyriausybei, santrauka.  
 
Teismas Sprendimo 

data 
Tema 

Miuncheno 
OLG 
(Oberlandesgeri
cht) U (K) 
3447/04 

2005 01 20 Prekybos sutarties nutraukimas, priėmus Reglamentą (EB) 
Nr. 1400/2002, taikytiną atitinkamoms sutarties sąlygoms  
Pagrindas: EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis, Reglamentas (EB) 
Nr. 1400/2002 

Brėmeno LG 
(Landegericht)1
2 o 442/02 

2005 02 03     Kadangi atsakovas neužėmė dominuojančios padėties rinkoje, 
ieškovas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius už atsisakymą 
suteikti teisę naudotis Brėmenhaveno uostu krovos paslaugoms teikti 
(Konkurencijos ribojimo draudimo įstatymo (GWB) 33 straipsnis ir 
19 straipsnio 4 dalis, EB sutarties 82 straipsnis) 

Štutgarto OLG 
2 u 84/04 

2005 02 17     Didindamas mokesčius už tinklo naudojimą ir vieno metro tinklo 
nuomą, atsakovas nepiktnaudžiavo: gerosios praktikos nuostata pagal 
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Energetikos įstatymo(EnWG) 6 straipsnio 1 dalį, taikoma 
apskaičiuojant mokesčius už tinklo naudojimą pagal  VV Strom II 
Plus; mokesčių patvirtinimas pagal Federalinio reglamento dėl 
elektros energijos tarifų (BTOElt) 12 straipsnį, EnWG 6 straipsnio 1 
dalis, GWB 19 ir 20 straipsniai, Civilinio kodekso (BGB) 315 
straipsnis ir EB sutarties 82 straipsnis 
 

BGH 
(Bundesgericht
shof) KZR 
28/03 

2005 02 22     Ieškovas neprivalo atlyginti žalos už  susitarimo dėl tikslinių 
pardavimų rodiklių sutartyje dėl paslaugų nutraukimo; susitarimo dėl 
tikslinių pardavimų rodiklių pripažinimas negaliojančiu dėl to, kad jį 
galima prilyginti „susietam“ tiekimui  
(EB sutarties 81 straipsnis, Reglamento  Nr. 1475/95 4 straipsnio 1 
dalies 3 punktas) 

Kelno LG 85 O 
75/04 

2005 03 08 Teisė susigrąžinti išmokas, mokėtas pagal įmonių klientų programas, 
remiantis pagal antimonopolinius teisės aktus galiojančiomis sutarčių 
taisyklėmis (EB sutarties 81 straipsnis) 
 

Miuncheno LG 
I 27 O 899/04 

2005 04 01 Teisė į mokėjimus pagal lizingo ir alaus tiekimo sutartį, remiantis 
tuo, kad sutartis galioja pagal antimonopolinius teisės aktus  
(GWB 17, 19 ir 20 straipsniai; EB sutarties 81 ir 82 straipsniai) 

 
Diuseldorfo 
OLG VI Kart 
3/05 (V) 

2005 04 13     Apelianto prašymo atkurti apeliacijos dėl Kartelių biuro sprendimo 
sąlyginį pobūdį atmetimas: formaliai, pagal procedūrą ar iš esmės 
nėra jokio rimto pagrindo abejoti ginčijamo sprendimo teisėtumu. Jo 
tiesioginis poveikis pagrįstas priešingais interesais ir nesukėlė 
ieškovui nepagrįstų sunkumų 
 

Kelno LG 28 O 
(Kart) 647/04 

2005 04 13   Teisė susigrąžinti nuolaidas dėl atsakovo įsigytų transporto 
priemonių perpardavimo (EB sutarties 81 straipsnis) 
 

Manheimo LG 
22 O 74/04 
Kart. 

2005 04 29 Ieškovas neturi teisės į atsakovo kompensaciją dėl atsakovo 
dalyvavimo Europos popieriaus gamintojų kainų kartelyje  (remiantis 
teisių perdavimu)  
(BGB 823 straipsnio 2 dalis, EB sutarties 81 straipsnis, GWB 1 ir 33 
straipsniai) 

Diuseldorfo 
OLG VI-2 Kart 
12/04 (V) 

2005 06 10 2004 m. birželio 17 d. Kartelių biuro draudimo įsakymo dėl MVĮ 
kartelio, susijusio su  blokinio betono dalių pardavimu, panaikinimas; 
neįmanoma nustatyti poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai 
apčiuopiamumo 

BGH KZR 
26/04 

2005 06 28 Pramoninio teismo sprendimo panaikinimas: bendrosios išimties, 
taikomos variklinėms transporto priemonėms, reglamentas 
reglamentuoja tik draudimo išimtis, numatytas EB sutarties 81 
straipsnio 1 dalyje:  juo negalima pagrįsti tipinių veiksmų, kurių 
privaloma laikytis pagal civilinę teisę 
(GWB 33 straipsnis ir  20 straipsnio 1 ir 2 dalys; Reglamentas (EB) 
Nr. 1475/95; EB sutarties 81 straipsnis) 

Diuseldorfo 
OLG U (Kart) 
39/03 

2005 07 05 Teisė į mokėjimus pagal kelias sutartis dėl stiklo atliekų perdirbimo: 
nors atsakovo sutarta mažiausia garantija nebuvo suderinama su 
kartelių įstatymais, tai neturėtų paveikti susitarimo dėl kainų 
galiojimo  
(EB sutarties 81 straipsnio 1 ir 2 dalys; BGB 139 straipsnis) 
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BGH KZR 
14/04 

2005 07 26 Procedūros sustabdymas: perdavimas ETT pagal EB sutarties 234 
straipsnį, kad būtų galima paaiškinti su bendrosios išimties, taikomos 
variklinėms transporto priemonėms, reglamentu susijusį klausimą  

BGH KZR 
16/04 

2005 07 26 Procedūros sustabdymas: perdavimas ETT pagal EB sutarties 234 
straipsnį, kad būtų galima paaiškinti su bendrosios išimties, taikomos 
variklinėms transporto priemonėms, reglamentu susijusį klausimą  

Kelno LG 28 O 
(Kart) 308/05 

2005 08 03 Prašymo priimti laikiną nutartį dėl galimybės iš dalies naudotis 
paslaugomis nepriimtinumas: atsižvelgiant į Pašto įstatymo 31 
straipsnį, pirmumas teikiamas arbitražo procedūrai 
(GWB 20 ir 33 straipsniai; EB sutarties 82 straipsnis; Pašto įstatymo 
31 straipsnis) 
 

Diuseldorfo 
OLG VI-U 
11/05 (Kart) 

2005 09 28 Pagal sutartį atsakovas neturi teisės aktyvinti SIM kortelių: blokuoti 
buvo galima, nes ieškovas, pažeisdamas sutartį, naudojo SIM 
korteles su GSM tinklo sietuvu, suteikdamas kitoms bendrovėms 
galimybę nutraukti pokalbius ieškovo mobiliojo telefono ryšio tinkle. 
Nesuteikta teisė naudoti SIM kortelių komercinėms telekomunikacijų 
paslaugoms  
(GWB 19 ir 20 straipsniai; EB sutarties 82 straipsnis; Nesąžiningos 
konkurencijos draudimo įstatymo (UWG) 1 straipsnis) 
 

Diuseldorfo 
OLG VI-U 
10/05 (Kart) 

2005 09 28 Pagal sutartį (atsakovas neturi teisės aktyvinti SIM kortelių: blokuoti 
buvo galima, nes ieškovas, pažeisdamas sutartį, naudojo SIM 
korteles su GSM tinklo sietuvu,  suteikdamas kitoms bendrovėms 
galimybę nutraukti pokalbius ieškovo mobiliojo telefono ryšio tinkle. 
Nesuteikta teisė naudoti SIM korteles komercinėms telekomunikacijų 
paslaugoms 
(GWB 19 ir 20 straipsniai; EB sutarties 82 straipsnis, UWG 1 
straipsnis) 
 

Dortmundo LG 
13 O 135/05 
(Kart) 

2005  10 18 Teisė  vadovautis išimtine platinimo sutartimi 
(GWB 1 straipsnis; EB sutarties 81 straipsnis) 
 

Berlyno LG 16 
O 151/05 Kart 

2005 11 15 Atsakovo taikytų degalinių valdymo sutarčių sąlygų nepriimtinumas  
(GWB 16 straipsnio 2 dalis; BGB 307 straipsnis; HGB 89b 
straipsnis; EB sutarties 81 straipsnis) 
 

 

Ispanija 
 
2005 m. Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 15 straipsnio 2 dalį buvo pranešta apie 
dešimt teismų sprendimų, kuriuos priimant buvo taikyti Sutarties 81 arba 82 straipsniai.  
 
Devyni sprendimai buvo susiję su aptarnavimo stočių teisminiais ginčais su naftos 
bendrovėmis. Visų ginčų metu buvo nagrinėjami panašaus pobūdžio klausimai, daugiausia 
susiję su galimu tiekimo sutarčių neteisėtumu ir negaliojimu. 
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Dėl penkių iš pirmosios instancijos teismų priimtų sprendimų dėl šių ieškinių buvo pateikti 
apeliaciniai skundai. Pirmosios instancijos teismai – tai Juzgado de lo Mercantil arba Juzgado 
de Primera Instancia, o antrosios instancijos teismas – Audiencia Provincial. 

2005 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 42/05, paskelbtas Madrido  Audiencia Provincial 9 
skyriaus. Šalys: „Melón, SA“ ir „ Zarza SL“ prieš „Repsol SA“. 

Pirminiu sprendimu aptarnavimo stočių Melón SA ir Zarza SL skundas buvo atmestas. 
Aptarnavimo stotys šį sprendimą apskundė apeliacine tvarka, tačiau Audiencia Provincial 
patvirtino pirmosios instancijos teismo nutartį, kad nagrinėjamos sutartys buvo 
„tarpininkavimo susitarimai“, tai yra tikrosios atstovavimo sutartys.  

2005 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. 14/05, paskelbtas Madrido Juzgado de lo Mercantil  2 
skyriaus. Šalys: konfidenciali informacija. 

Degalinė iškėlė bylą naftos bendrovei dėl tariamo galutinių kainų klientams nustatymo ir 
reikalavo atlyginti nuostolius. Teismas atmetė visus reikalavimus. Pagal Vertikaliųjų 
apribojimų gaires (2000 m. spalio 13 d. Komisijos pranešimas) sutartis priskirta 
„netikrosioms atstovavimo sutartims“. Antra, teismas nusprendė, kad kainos nebuvo 
nustatytos, nes naftos bendrovė nustatė didžiausias kainas, palikdama degalinei teisę 
sumažinti galutines kainas savo klientų naudai. Su šiuo klausimu susiję ieškovo fiskaliniai 
argumentai taip pat buvo atmesti. 

2005 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. 45/05, paskelbtas Madrido Juzgado de lo Mercantil 
5 skyriaus. Šalys:„Aloyas SL“ prieš „Repsol SA“. 

Šiame specializuotame pirmosios instancijos teisme degalinė iškėlė ieškinį dėl galimo tiekimo 
sutarties neteisėtumo ir negaliojimo ir pareikalavo atlyginti žalą. Peržiūrėjęs sutartį ir 
komercinės, finansinės bei su produktais susijusios rizikos paskirstymą, teismas nusprendė, 
kad sutartis reikėtų priskirti ne tarpininkavimo susitarimams, o perpardavimo susitarimams. 
Antra, teismas nusprendė, kad naftos bendrovė klientams nenustatė kainų. Teismas 
nusprendė, kad svarstomoji sąlyga dėl išimtinio platinimo nepatenka į bendrosios išimties 
reglamentų taikymo sritį ir paveikė konkurenciją, kadangi buvo pažeistas EB sutarties 81 
straipsnis. Kadangi buvo nutarta, kad išimtinė sąlyga yra negaliojanti, visa sutartis taip pat 
buvo paskelbta negaliojančia. Sprendimas dėl nuostolių atlyginimo nebuvo priimtas. 

2005 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. 368/05, paskelbtas Madrido Audiencia Provincial 21 
skyriaus. Šalys: „Rutamur SA“ prieš „Repsol SA“. 

 
Apeliacinis skundas buvo pateiktas įprasta tvarka svarstomoje byloje, kurią ieškovas iškėlė  
Madrido Juzgado de Primera Instancia 26 skyriuje. Pirminiu sprendimu degalinės Rutamur 
SA  ieškinys, kuriuo ji siekė, kad  nuo 1993 m. sudarytos sutartys būtų priskirtos susitarimams 
dėl perpardavimo ir jai būtų atlyginti nuostoliai dėl per šį laikotarpį negautų pajamų, buvo 
atmestas. Audiencia patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą, nustatydamas, kad 
sutartis buvo ne susitarimas dėl perpardavimo, o tikrasis atstovavimo susitarimas, kuriam 
netaikomas EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas (todėl nebuvo 
nagrinėjamas klausimas dėl bendrųjų išimčių reglamentų taikytinumo). Šalims buvo nurodyta 
patirtas išlaidas padengti lygiomis dalimis. 
 
2005 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 180/05, paskelbtas Madrido Juzgado de Primera 
Instancia 3 skyriaus. Šalys: „LV Tobar e Hijos SL“ prieš „Cepsa Estaciones de Servicio SA“.  
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Teisėjas pripažino aptarnavimo stoties operatoriaus ieškinį ir paskelbė, kad aptarnavimo 
stoties operatorius yra naftos produktų perpardavinėtojas ir, atsižvelgiant į bendrosios išimties 
reglamentus Nr. 1984/1983 ir Nr. 2790/1999, visa sutartis su naftos bendrove yra negaliojanti. 
Visų pirma teisiniu požiūriu sutartis yra susitarimas dėl perpardavimo, o ne tikroji 
atstovavimo sutartis, kadangi ieškovas prisiima finansinę riziką. Antra, nagrinėjamam 
susitarimui negali būti taikomi bendrosios išimties reglamentai, nes  naftos bendrovė 
susitarime yra nustačiusi perpardavimo kainų palaikymo apribojimą ir pelno maržą. Trečia, 
nagrinėjama sutartis galioja ilgiau nei numatyta Reglamento (EB) Nr. 1984/1983 12 straipsnio 
1 dalies c punkte. Galiausiai, remiantis panašaus pobūdžio sutartimis, teismo sprendime buvo 
numatytas mokėjimo įsipareigojimų vykdymas. 
 
2005 m. spalio 3 d. sprendimas Nr. 191/05, paskelbtas Albasetės Audiencia Provincial 2 
skyriaus. Šalys: Conrado Quilez Alejo prieš „Compañía Logística de Hidrocarburos SA“ ir 
„CEPSA Estaciones de Servicio SA“. 
 
Bylos esmė taip pat yra degalinės operatoriaus ir automobilių degalų platintojų sutarties 
teisinis pobūdis. Šiuo atveju teismas nusprendė, kad šalys norėjo sudaryti tarpininkavimo 
sutartį. Be to, teismo sprendime, remiantis Europos Komisijos gairėmis, yra išdėstyti kriterijai 
(finansinės ir investavimo rizikos), kuriais reikėtų vadovautis vertinant, ar pagal EB 
konkurencijos taisykles mažmenininkas yra tarpininkas. Teismas atmetė reikalavimą paskelbti 
sutartį negaliojančia ir patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą. 
 
 
2005 m. spalio 7 d. sprendimas, paskelbtas Madrido Audiencia Provincial 8 skyriaus. Šalys: 
„I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL“ prieš „Repsol SA“. 
 
Ieškovas – degalinės operatorius – iškėlė ieškinį Repsol, teigdamas, kad abiejų šalių sutartinių 
santykių pobūdis yra perpardavimo susitarimas, todėl jam reikėtų taikyti Reglamento Nr. 
1984/1983 12 straipsnio 1 dalies c punktą (10 straipsnio išimtis), taigi  pagal EB sutarties 81 
straipsnį susitarimas yra negaliojantis. Teismas priėmė sprendimą, remdamasis Aukščiausiojo 
Teismo priimtomis nuostatomis dėl mažmeninės prekybos automobilių degalais (2000 m. 
birželio 2 d.  ir 2001 m. birželio 20 d. sprendimai) ir Komisijos gairėmis. Visų pirma teismas 
nusprendė, kad I.D.Infraestructuras y Desarrollo yra tarpininkas ir jo parduodamų produktų 
nuosavybės teisė neperduodama. Be to, mažmenininkas galėjo pakeisti perpardavimo 
susitarimą atstovavimo sutartimi, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. Antra, Reglamento Nr. 
1984/1983 12 straipsnio 2 dalis yra taikytina kaip 12  straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto 
termino išimtis, nes susitarimas „yra susijęs su degaline, kurią tiekėjas išnuomoja 
perpardavėjui arba kokiu nors kitu pagrindu leidžia ja naudotis“. Trečia, nebuvo įrodyta, kad 
egzistuoja išimtinių tiekimo sutarčių tinklas, pagal ETT praktiką galintis uždaryti rinką 
(Delimitis byla), todėl buvo atmestas apeliacinis skundas ir patvirtintas pirmosios instancijos 
teismo sprendimas. 
 
2005 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 103/05, paskelbtas Madrido Juzgado de lo Mercantil 4 
skyriaus. Šalys: „Inversiones Cobasa SL“ prieš „BP Oil España SA“. 
 
Panašioje byloje teisėjas nusprendė, kad teisiniu atžvilgiu sutartis yra ne perpardavimo 
susitarimas, o atstovavimo sutartis. Tačiau jis nusprendė, kad tai nėra tikroji atstovavimo 
sutartis, kadangi mažmenininkas prisiima tam tikrą finansinės rizikos lygį. Teisėjas 
nusprendė, kad Ispanijos tiekėjų tinklo pobūdis ir dydis nepaveikė tarptautinės prekybos  ir 
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neapribojo konkurencijos. Kalbant apie sutarties galiojimo trukmę, buvo nutarta, kad šiuo 
atveju reikia taikyti Reglamento Nr. 1984/1983 12 straipsnio 2 dalį. Todėl degalinės 
operatoriaus ieškinys buvo atmestas. 
 
2005 m. lapkričio 11 d. sprendimas Nr. 85/05, paskelbtas Madrido Juzgado de lo Mercantil 5 
skyriaus. Šalys: „Conduit Europe SA“ prieš „Telefonica de España SAU“. 
 
Telefonica buvo įpareigota sumokėti Conduit 639 003 EUR žalos atlyginimą dėl 
konkurencijos įstatymo pažeidimo (Ispanijos nesąžiningos konkurencijos įstatymas, EB 
sutarties 82 straipsnis ir kiti nacionaliniai teisės aktai). Teismas nusprendė, kad Telefonica 
piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi teikdama Conduit abonentų duomenis, kurie nebuvo 
visiškai teisingi ir išsamūs. 
 
Tai pirmas kartas, kai Ispanijos teismas nustatė atlyginti žalą už konkurencijos taisyklių 
pažeidimą telekomunikacijų rinkoje, remdamasis telekomunikacijų valdytojo pateiktu 
išankstiniu pranešimu „Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones“ (CMT). Teismo 
sprendimas pagrįstas EB teismų praktika (Courage). 
 
Susiję įvykiai prasidėjo tada, kai Ispanijoje veiksmingai pradėjo veikti informacijos teikimo 
telefonu rinka ir pradėtos teikti „118“ paslaugos. Iš Telefonica buvo reikalaujama teikti 
teisingus abonentų duomenis konkuruojantiems teikėjams, siekiant užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją. Vis dėlto 2003 m. CMT, Conduit pateikus ieškinius, paskelbė, kad Telefonica 
šiuos įsipareigojimus pažeidė. 
 
Šiame teismo nutarime patvirtinama, kad Telefonica pateikė Conduit neteisingus ir neišsamius 
abonentų duomenis, dėl kurių nauji dalyviai konkurencijos atžvilgiu pateko į nepalankią 
padėtį ir jiems susidarė papildomų išlaidų, susijusių su alternatyvių duomenų paieška ir 
duomenų valymu. Teismas nurodė Telefonica apmokėti Conduit šias išlaidas ir teismo 
išlaidas. 
 
2005 m. lapkričio 19 d. sprendimas, paskelbtas Madrido Audiencia Provincial 11 skyriaus. 
Šalys: „Multipetróleos SL“ prieš „Cepsa Estaciones de Servicio SA“. 
 
Degalinės operatoriaus ieškinys Cepsa yra panašus į pirmiau apibūdintas bylas. Teismas 
nusprendė, kad jam priklauso jurisdikcija nagrinėti šią bylą, nors pirmosios instancijos 
teismas buvo nusprendęs priešingai. Proceso esmė – sutarties pobūdis. Nors skirtingi 
Audiencia Provincial skyriai yra priėmę prieštaringus sprendimus, buvo nuspręsta, kad ši 
sutartis yra atstovavimo ir išimtinio tiekimo sutartis (finansinė rizika neprisiimama, produktų 
nuosavybės teisė neperduodama, yra galimybė sutartį pakeisti susitarimu dėl perpardavimo), 
kuriai negali būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1984/1983. Todėl ieškinys buvo atmestas. 
 

Prancūzija 

Draudimai (nutraukti pažeidimą, atlikti sutartinius įsipareigojimus) 

Kasacinis teismas, 2005 m. birželio 28 d., „Daimler Chrysler France“ 
Ši byla susijusi su atsisakymu suteikti įgaliojimą pagal naująjį motorinių transporto priemonių 
reglamentą (Reglamentą (EB) Nr. 1400/2002) prekybininkui, kurio sutartis buvo nutraukta 
pagal ankstesnį Reglamentą Nr. 1475/95. 
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Dižono apeliacinis teismas nurodė, kad gamintojas sumokėtų baudą ir pripažintų prekybininką  
įgaliotuoju remontininku. Teismas nusprendė, kad gamintojo atsisakymas suteikti įgaliojimą 
prašymo teikėjui, atitinkančiam nustatytas sąlygas, yra diskriminuojantis ir prieštaraujantis 
Reglamento (EB) Nr. 1400/2002 tikslams. 
 
Kasacinis teismas patvirtino apeliacinio teismo atliktą tyrimą, tačiau nusprendė, kad šis 
teismas neturi teisės vertinti gamintojo kriterijų pasirinkimo tinkamumo. Todėl jis panaikino 
apeliacinio teismo sprendimą šiuo klausimu ir perdavė šalių bylą Paryžiaus apeliaciniam 
teismui. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Sprendimai dėl negaliojimo 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m. balandžio 12 d., „Ténor“ 
2004 m. spalio 14 d. sprendimu 04-D-48 Konkurencijos taryba nutarė, kad France Télécom ir 
SFR pažeidė EB sutarties 82 straipsnį, nustatydamos mokesčius, neleidžiančius naujiems 
dalyviams patekti į fiksuoto telefono ryšio rinką. Šie mokesčiai padėjo išvengti nuostolių 
teikiant dviejų minėtų operatorių mobiliojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas ir teikiant 
konkurencingus pasiūlymus dėl fiksuotojo ryšio ir mobiliojo ryšio paslaugų teikimo. 
Konkurencijos taryba nusprendė, kad šie veiksmai sulėtino naujųjų operatorių patekimą į 
rinką, kai, norint joje veikti, kitų techninių sprendimų, išskyrus sujungimą su France Télécom 
ir SFR tinklais, nebuvo. 
 
Apeliacinis teismas atšaukė sprendimą ir paskelbė, kad nebuvo nustatyta, jog France Télécom 
ir SFR pažeidė EB sutarties 82 straipsnį. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m. kovo 2 d., „Kitch Moto sarl“ prieš „Suzuki France“ 
Siekdama pripažinimo, kad išimtinis prekybinis susitarimas su Suzuki buvo nutrauktas 
šiurkščiai ir pažeidžiant konkurencijos principus, Kitch Moto, remdamasi 1999 m. gruodžio 
22 d. Reglamente (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų 
susitarimų  ir suderintų veiksmų grupėms numatyta išimtimi, apeliacine tvarka apskundė 
Paryžiaus komercinių bylų teismo sprendimą. 
 
Kitch Moto, remdamasi Išimties reglamento 4 straipsnio b punktu, kuriame yra nustatyta, kad 
tam tikromis sąlygomis yra draudžiami teritoriniai apribojimai, paprašė Apeliacinį teismą 
panaikinti jos pažeistą prekybos susitarimo 2 straipsnį. Kitch Moto  teigė, kad galima 
uždrausti tik aktyvią pardavimo veiklą už tinklo ribų. 
 
Apeliacinis teismas atmetė prašymą, nes prekybos susitarimo vietos sąlyga nepažeidžia 
Reglamento 4 straipsnio c punkto, kuriuo tiekėjui leidžiama „uždrausti sistemos nariui 
vykdyti veiklą už nesankcionuotos įsisteigimo vietos ribų. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m. balandžio 12 d., „Export Press“ apeliacinis skundas 
dėl 2004 m. rugsėjo 16 d.  Konkurencijos tarybos sprendimo 04-D-45  
1947 m. balandžio 2 d. įstatyme dėl laikraščių ir periodinių leidinių surinkimo ir platinimo 
įmonių statuso leidėjams ir leidinių platinimo tarnyboms paliekama teisė parduoti atskirus 
leidinius užjūrio departamentuose. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Konkurencijos taryba atmetė  Export Press ieškinį dėl dominuojančią padėtį rinkoje 
užimančios NMPP išskyrimo veiksmų kaip nepriimtiną, nes Export Press  nėra nei leidinių 
platinimo tarnyba, nei leidėja, todėl nėra kaip nors suinteresuota pateikti ieškinį. 
 
Export Press apskundė šį sprendimą teigdama, kad 1947 m. įstatymas prieštarauja EB 
sutarties 82 ir 86 straipsniams. Apeliacinis teismas pritarė Konkurencijos tarybos atlikto šio 
klausimo tyrimo rezultatams ir paskelbė, kad nėra jokio pagrindo manyti, jog 1947 m. 
įstatyme nustatytas leidinių platinimo įmonių statusas prieštarauja EB sutarties 82 ir 86 
straipsnio nuostatoms ir juo nebūtų galima remtis Export Press atveju. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Kasacinis teismas, 2005 m. liepos 12 d.,  SPEA 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) teigė, kad Renault ir jos 
prekybininkų asociacija vykdo konkurenciją ribojančią veiklą, kuria siekia apriboti 
lygiagretųjį transporto priemonių importą, visų pirma remdama prekybininkų, konkuruojančių 
su nepriklausomais tarpininkais ir perpardavėjais iš kitų valstybių, pardavimus; ir, antra, 
uždrausdama tinklui taikyti nuolaidas tam tikriems modeliams. 
 
Apeliacinis teismas sprendimu 03-D-66 patvirtino Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo 
rezultatus, paskelbdamas, kad prekybininkams suteiktą paramą galima priskirti išimčiai pagal 
1995 m. birželio 28 d. Reglamentą  Nr. 1475/95 (dėl išimties taikymo motorinių transporto 
priemonių tam tikrų paskirstymo ir aptarnavimo susitarimų rūšims), kadangi ji ne apribojo 
prekybininkų, tinklui nepriklausančių platintojų ir galutinių naudotojų komercinę laisvę, o 
atvirkščiai – teigiamai paveikė konkurenciją, nes leido išlaikyti tinklo tankį ir siūlomų 
paslaugų kokybę bei labai sumažino kainas. 
 
Be to, Apeliacinis teismas nusprendė, kad nebuvo įrodyta, jog gamintojas ir jo prekybininkai 
būtų sudarę kokį nors savanorišką susitarimą, draudžiantį tinklui taikyti nuolaidas, parduodant 
tam tikrus transporto priemonių modelius. 
Kasacinis teismas patvirtino apeliacinio teismo teiginius.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Strasbūro regioninis teismas, 2005 m. vasario 3 d., „Brasseries Kronenbourg SA“ 
Brasseries Kronenbourg SA nutraukė alaus tiekimo susitarimą, sudarytą su kavine Le Victor 
Hugo, teigdama, kad ši kavinė nesilaikė susitarimo nuostatų. 
 
Strasbūro regioninis teismas paskelbė, kad susitarimui reikėtų taikyti bendrosios išimties 
Reglamentą (EB) Nr. 2790/1999, jei Brasseries Kronenbourg užimtų ne didesnę kaip 30 % 
atitinkamos rinkos dalį, net jeigu alaus kiekis buvo didesnis nei numatyta sutartyje. 
 
Teismas nusprendė, kad, jei Brasseries Kronenbourg užimamos rinkos dalies pakaktų, jog 
susitarimui nebūtų taikoma šiame reglamente numatyta automatinė išimtis, būtent kavinės 
savininkas turėtų įrodyti, kad susitarimas neatitinka išimties taikymo sąlygų. Savo sprendimu 
teismas atmetė savininko prašymą paskelbti susitarimą negaliojantį dėl įrodymų stokos.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m. rugsėjo 21 d., Jean-Louis David France 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
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Prašydama, kad Apeliacinis teismas paskelbtų, jog franšizės sutartyje tarp Socovi ir Jean-
Louis David nustatyta sutikimo sąlyga riboja konkurenciją, Socovi teigė, kad būtent pirmoji 
bendrovė turėtų įrodyti sąlygos teisėtumą pagal EB sutarties 81 straipsnį. Teismas nusprendė, 
kad nebuvo įrodyta, jog Jean-Louis David įsteigtas franšizės tinklas galėjo paveikti Bendrijos 
vidaus prekybą, ir nustatė, kad nagrinėjama sąlyga nėra rimtas konkurencijos apribojimas, 
draudžiamas Reglamentų Nr. 4082/88 ir Nr. 2790/1999 išimtimis. 
 
Teismas patvirtino 2003 m. gegužės 23 d. Komercinių bylų teismo sprendimą. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m. birželio 8 d., „LCJ Diffusion SA“ prieš „La Roche-
Posay SA“ ir „Cosmétique Active France SNC“ 
 
La Roche-Posay gamina odos priežiūros produktus ir pateikia juos į rinką per atrankinės 
prekybos tinklą, į kurį įeina Cosmétique Active France. Žemesnysis teismas nurodė tinklui 
nepriklausančiai bendrovei LCJ Diffusion nutraukti prekybą La Roche-Posay produktais, ir ši 
kreipėsi į Apeliacinį teismą, kad jis priimtų sprendimą, ar  La Roche-Posay turėtų būti 
taikoma bendroji išimtis pagal EB sutarties 81 straipsnio 3 dalį. 
 
Teismas nusprendė, kad susitarimuose nebuvo jokių sąlygų, kurios būtų draudžiamos pagal 
Bendrosios išimties reglamento (EB) Nr. 2790/1999 4 straipsnį, ir kad šiame reglamente 
nustatyta išimtis negali būti laikoma netaikytina tik todėl, kad viršijamas ribinis 30 % 
užimamos rinkos dalies dydis, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai nebuvo atitinkama rinka. 
 
Teismas patvirtino žemesniojo teismo sprendimą. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Procesiniai klausimai (pvz., įrodinėjimo pareiga, jurisdikcijos klausimai ir t. t.) 

 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m. birželio 15 d., „ Automobiles de Gap SA“ 
Automobiles de Gap SA pateikė ieškinį, kuriame teigiama, kad Automobiles Citroën SA 
prekybos susitarimuose nustatė pernelyg dideles pardavimo užduotis ir todėl ieškovė tapo 
nemoki. 
 
Apeliacinis teismas pabrėžė, kad tuo metu galiojusioje Išimties reglamento Nr. 123/85 dėl 
motorinių transporto priemonių paskirstymo susitarimų versijoje nustatyta, kad „1, 2 ir 3 
straipsniai taikomi neatsižvelgiant į jokius prekybininko įpareigojimus stengtis parduoti 
sutartyje numatytoje teritorijoje ir per nurodytą laiką tam tikrą mažiausią sutartyje numatytų 
prekių kiekį ...“, išskyrus tuos atvejus, kai šiems tikslams pasiekti nustatyti kriterijai yra 
neobjektyvūs ir diskriminuojantys. 
 
Teismas nutarė, kad nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu taikytas metodas konkrečiai ir 
objektyviai buvo pagrįstas ne tik našumu, bet ir ankstesniais konkretaus prekybininko veiklos 
rezultatais. 
 
Teismas patvirtinto Komercinių bylų teismo sprendimą. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
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Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m.  vasario 22 d., „JC Decaux SA“ apeliacinis skundas 
dėl 2004 m. liepos 8 d. Konkurencijos tarybos sprendimo  04-D-32  
Konkurencijos taryba skyrė Decaux 700 000 EUR baudą už EB sutarties 82 straipsnio 
pažeidimą, padarytą piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi reklaminių lauko baldų tiekimo 
vietos valdžios institucijoms rinkoje. 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas atmetė Decaux pareiškimą, kad Konkurencijos taryba, 
uždrausdama perduotoje byloje nenurodytą veiklą, šiuo atveju viršijo savo kompetencijos 
ribas. Vadovaudamasis nusistovėjusia teismų praktika, teismas nusprendė, kad, jeigu byla yra 
perduodama Konkurencijos tarybai, ji turi teisę nagrinėti visas rinką veikiančias aplinkybes ir 
veiksmus, susijusius su perduota byla, taigi taip pat ir veiksmus, kurie pirmiau nebuvo 
nagrinėti, bet kurių objektas ir poveikis yra toks pat, kaip ir nurodytų tarybai, net jei šie 
veiksmai buvo tęsiami ir po to, kai byla buvo perduota tarybai. 
 
Teismas patvirtino Konkurencijos tarybos sprendimą. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m.  gegužės 24 d., „Digitechnic“ 
Paryžiaus apeliacinis teismas išnagrinėjo apeliacinį skundą dėl Konkurencijos tarybos 
sprendimo (04-D-76) atmesti kompiuterių surinkimo bendrovės Digitechnic skundą dėl 
Microsoft, užimančios dominuojančią padėtį asmeninių kompiuterių operacinių sistemų 
rinkoje ir biuro taikomųjų programų rinkoje, veiksmų. Konkurencijos taryba buvo 
nusprendusi, kad inkriminuojami veiksmai, būtent licencijų neišdavimas ir diskriminavimas 
nustatant kainas, nebuvo įrodyti; Digitechnic nebuvo sutrukdyta toliau užsiimti kompiuterių 
surinkimu, o diskriminavimas kainomis buvo pagrįstas objektyviomis priežastimis.   
 
Apeliacinis teismas, priešingai, nusprendė, kad negalima atmesti galimybės, jog, nesutikdama 
suteikti surinkėjams platinimo licencijų ir nustatydama jiems kainas, visai nesusijusias su kitų 
įrangos gamintojų kainomis, Microsoft galėjo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi dviejose 
atitinkamose rinkose. 
 
Teismas panaikino Konkurencijos tarybos sprendimą ir grąžino jai bylą toliau nagrinėti. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Strasbūro regioninis teismas, 2005 m. vasario 4 d., „Brasseries Kronenbourg SA“: 
nacionalinis teismas turi jurisdikciją taikyti EB sutarties 81 ir 82 straipsnius 
Brasseries Kronenbourg nutraukė alaus tiekimo sutartį su JBEG sarl. JBEG sarl. paprašė 
teismo atidėti sprendimo priėmimą ir kreipėsi į Europos Komisiją, kad ši pateiktų savo 
nuomonę dėl alaus tiekimo sutarties atitikties EB sutarties 81 straipsniui. 
 
JBEG prašymas buvo atmestas, nes Reglamento (EB) Nr. 1/2003 6 straipsnis suteikia teisę 
valstybių narių teismams taikyti EB sutarties 81 straipsnį ir įgalioja juos taikyti Bendrijos 
taisykles, kai konkurenciją ribojantys veiksmai ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 
nagrinėjami atsižvelgiant į nacionalinės teisės nuostatas. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m. rugsėjo 21 d., Jean-Louis David France 
Apeliacinis teismas nusprendė, kad nebuvo įrodyta, jog Jean-Louis David France sukurtas 
franšizės tinklas galėjo paveikti Bendrijos vidaus prekybą. Apskųsta sutarties sąlyga, 
leidžianti franšizės sutarčiai būdingą intuitus personae ir skirta tam, kad, pereinant pas 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
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konkurentus, būtų užkirstas kelias pasinaudoti praktine patirtimi ir pagalba, jokiomis 
aplinkybėmis negalėjo būti rimtas konkurencijos apribojimas pagal 1999 m. gruodžio 22 d. 
Komisijos išimties reglamentą (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies 
taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms. 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas patvirtino Paryžiaus komercinių bylų teismo sprendimą. 
 
Paryžiaus apeliacinis teismas, 2005 m. sausio 26 d. ir vasario 16 d., „Volkswagen“ 
Volkswagen France tinklo prekybininkai Claude Petit ir Raphaël Petit pateikė ieškinį prieš šį 
tinklą dėl nesuteiktos pagalbos konkuruojant su lygiagretų importą vykdančiais Belgijos 
Volkswagen prekybininkais. 
 
Apeliacinis teismas nusprendė, kad tiekėjo pagalba arba parama savo tinklo nariams per se 
nėra neteisėta pagal EB sutarties 81 straipsnį. Tačiau, teismo nuomone, Volkswagen France  
neprivalėjo kompensuoti jokio savo tinklo ir kitų valstybių narių prekybininkų nustatytų kainų 
skirtumo. Todėl teismas nusprendė netenkinti apeliacinio skundo dėl ieškovo įrodymų 
nepateikimo. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

2005 m. teismų sprendimų, priimtų taikant Sutarties 81 arba 82 straipsnius, sąrašas  
 

Sprendimas 81 straipsnis  82 
straipsnis 

2005 09 21 Paryžiaus apeliacinis teismas:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise prieš Jean-Louis David 
France SA 

X  

2005 07 12 Kasacinis teismas:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile 
prieš Renault/Peugeot: patvirtintas Konkurencijos tarybos 
sprendimas  

X  

2005 06 28 Kasacinis teismas:  
Garage Gremeau SA prieš Daimler Chrysler France SA 

X  

2005 06 15 Paryžiaus apeliacinis teismas: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé prieš 
Automobiles Citroën SA: apeliacinis skundas 

X  

2005 06 08 Paryžiaus apeliacinis teismas:  
LCJ Diffusion SA prieš La Roche Posay SA ir Cosmétique Active 
France SA 

X  

2005 05 24 Paryžiaus apeliacinis teismas: 
Digitechnic sarl prieš Microsoft (panaikinus Konkurencijos tarybos 
sprendimą, laukiama kito sprendimo: byla perduota Konkurencijos 
tarybai toliau nagrinėti) 

 X 

2005 04 12 Paryžiaus apeliacinis teismas: 
Export Press apeliacinis skundas: atmestas 

 X 

2005 04 12 Paryžiaus apeliacinis teismas:   X 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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France Télécom ir SFR prieš Ténor: sprendimas atšauktas 

2005 03 02 Paryžiaus apeliacinis teismas:  
Kitch Moto sarl prieš Suzuki France SA 

X  

2005 02 22 Paryžiaus apeliacinis teismas:  
JC Decaux SA apeliacinis skundas: atmestas 

 X 

2005 02 04 Strasbūro regioninis teismas: Kronenbourg prieš JBEG 
sarl 

X  

2005 02 03 Strasbūro regioninis teismas: Kronenbourg prieš Café 
le Victor Hugo sarl  

X  

2005 01 26 ir 2005 02 16 Paryžiaus apeliacinis teismas:  
Volkswagen France prieš Bellevue Auto SA, Claude Petit ir 
Raphaël Petit 

X  

Nyderlandai 
Toliau pateikiami teismų sprendimai, kuriuos priimdami Nyderlandų teismai taikė EB 
konkurencijos teisės aktus. Reikėtų pabrėžti, kad Nyderlandų teismai, taikydami Nyderlandų 
konkurencijos įstatymą, taip pat taiko EB sutarties 81 ir 82 straipsnius, kadangi 
Konkurencijos įstatymas pagrįstas EB konkurencijos teisės aktais. Roterdamo apygardos 
teismas savo nutartyse tiksliau nustatė, kad lyginimas su Bendrijos teisės aktais svarbus tik 
taikant materialinę teisę.  
 
1. Hagos teismas, 2005 m. kovo 24 d., 04/694 en 04/695, „Marketing Displays International 
Inc.“  prieš VR (civilinė byla) 
 
Ši byla yra susijusi su trijų JAV arbitražo sprendimų vykdymu pagal Nyderlandų civilinio 
proceso kodeksą ir Niujorko sutartį. Pateikus apeliacinį skundą dėl Hagos apygardos teismo 
pirmininko sprendimo, byla buvo iškelta pasiruošimo bylos teisminiam nagrinėjimui metu (žr. 
2004 m. EB ataskaitą,  Marketing Displays International Inc. prieš VR Van Raalte Reclame 
B.V., 2004 m. gegužės 27 d., KG/RK 2002-979 ir 2002-1617). Iš pradžių teismas rėmėsi 
sprendimu byloje Eco Swiss j (C-126/97), kuriame EB Teisingumo Teismas pažymėjo, kad 
EB sutarties 81 straipsnis yra viešosios politikos reikalas. Todėl Hagos teismas gali panaikinti 
arbitražo sprendimą, jeigu šis prieštarauja viešajai politikai. Teismas sutiko su Hagos 
apygardos teismo pirmininko sprendimu, kad licencijavimo susitarimas prieštarauja EB 
sutarties 81 straipsnio 1 daliai, ir atsisakė vykdyti arbitražo sprendimus. Teismas nenagrinėjo, 
ar licencijavimo susitarimas atitiko EB sutarties 81 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, 
kadangi, teismo nuomone, Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 negali būti taikomas atgaline data. 
Kitaip tariant, nacionalinis teismas negalėjo leisti netaikyti EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies 
iki 2004 m. gegužės 1 d. sudarytame susitarime. 
 
2. Zvolės apygardos teismo pirmininkas, 2005 m. balandžio 4 d., 106345/KG ZA 05-92, 
Dviračių parduotuvė [A] prieš „Polar Electro Nederland B.V." (pasiruošimas bylos 
teisminiam nagrinėjimui) (civilinė byla) 
 
Ši byla yra susijusi su tiekėjo Polar iniciatyva nutraukta platinimo sutartimi. Susitarimas buvo 
nutrauktas, nes platintojas nesutiko su platinimo sistemos pakeitimu. Platintojas A norėjo, kad 
Polar savo produktus tiektų pagal pirmiau galiojusią sistemą. Platintojas A teigė, kad Polar 
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piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, pažeisdama EB sutarties 82 straipsnį ir Nyderlandų 
konkurencijos įstatymo 24 skirsnį. Platintojas A taip pat teigė, kad, jei laikoma, jog Polar 
taiko atrankinę platinimo sistemą, ji neatitinka 81 straipsnio 3 dalies arba Bendrosios išimties 
reglamento dėl vertikaliųjų apribojimų kriterijų. Polar teigė, kad ji taiko ne atrankinę 
platinimo sistemą, o išimtinę platinimo sistemą.  
 
Pirma, teismas paminėjo tai, kad EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis netaikytina susitarimams, 
kurie neturi apčiuopiamo poveikio prekybai (Europos Komisijos pranešimas de minimis). 
Antra, teismas nusprendė, kad šiuo atveju taip pat netaikytinas Nyderlandų konkurencijos 
įstatymo 7 skirsnio 1 poskirsnis (nacionalinis de minimis pranešimo atitikmuo). Tada teismas 
rėmėsi Komisijos pranešimu dėl vertikaliųjų apribojimų. Teismas konstatavo, kad Polar  
nesuteikė jokios informacijos apie savo užimamą rinkos dalį ir todėl teismas negali pagrįsti 
savo sprendimo Bendrosios išimties reglamente dėl vertikaliųjų apribojimų nustatytu ribiniu 
30 % dydžiu. Be to, teismas nusprendė, kad Polar neįrodė, kad jos platintojai gali prekiauti tik 
tam tikroje teritorijoje, o kaip tik tai yra būdinga išimtinio platinimo susitarimams. Kadangi 
nėra pakankamai įrodymų, jog Polar platinimo sistema atitinka EB sutarties 81 straipsnio 3 
dalies ir Nyderlandų konkurencijos įstatymo 6 skirsnio 3 poskirsnio reikalavimus, Teismas 
nusprendė, kad Polar platinimo sistema pažeidžia EB ir Nyderlandų konkurencijos teisės 
aktus. Kadangi platinimo sutartis buvo nutraukta dėl platinimo sistemos pakeitimo, o naujoji 
sistema prieštarauja EB ir Nyderlandų konkurencijos teisės aktams, teismas nusprendė, kad 
platinimo sutartis buvo nutraukta pažeidžiant Nyderlandų civilinės teisės teisingumo 
principus. Teismas nurodė Polar savo produktus A tiekti tol, kol bus teisėtai nutraukta 
ankstesnė platinimo sutartis. Teismas nepriėmė sprendimo dėl Polar piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi. 
 
3. Amsterdamo teismas, 2005 m. birželio 23 d., 1974/04 KG ieškovas  prieš „Chevrolet 
Nederland B.V.“ (ankstesnis pavadinimas  –  „Daewoo Motor Benelux B.V.“) (civilinė byla) 
 
2002 m. Daewoo teisėtai nutraukė prekybos susitarimą su ieškovu. Po to ieškovas paprašė, 
kad Daewoo paskirtų jį įgaliotuoju Daewoo remontininku. Daewoo atmetė šį prašymą 
teigdama, kad Daewoo ir ieškovo verslo santykiai buvo taip pašliję, jog ieškovas neatitiko 
įgaliotiesiems remontininkams keliamų reikalavimų. Pagrindinis šios bylos klausimas: ar 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1400/2002 Daewoo privalėjo su ieškovu sudaryti įgaliotojo 
remontininko sutartį. Teismas sutiko su Haarlemo apygardos teismo pirmininko sprendimu, 
kad Reglamentas (EB) Nr. 1400/2002 neįpareigoja sudaryti sutarties  (žr. 2004 m. EB 
ataskaitą, ieškovas prieš Daewoo Motor Benelux B.V., 2004 m. rugsėjo 28 d., 103753/KG ZA 
04-347). Teismas taip pat nusprendė, kad Reglamentas (EB) Nr. 1400/2002 netrukdo Daewoo 
nutraukti įgaliotojo remontininko sutarties. Todėl, teismo nuomone, Daewoo gali atsisakyti 
sudaryti sutartį su ieškovu arba gali nutraukti įgaliotojo remontininko sutartį. Kadangi dėl 
ieškovo kaltės buvo labai pašliję Daewoo ir ieškovo verslo santykiai (pavyzdžiui, ieškovas du 
kartus atsisakė užmokėti, taip pat atsisakė pirkti anksčiau nuomotus automobilius, nors dėl to 
buvo susitarta), teismas nusprendė, kad Daewoo teisėtai atsisakė sudaryti sutartį su ieškovu.  

 
4. Utrechto apygardos teismo pirmininkas, 2005 m. lapkričio 3 d., 201038 KG ZA 05-911, 
PCA prieš „Peugeot Nederland N.V.“ (pasiruošimas bylos teisminiam nagrinėjimui) (civilinė 
byla) 
 
Peugeot Nederland yra Peugeot automobilių importuotoja į Nyderlandus. Peugeot yra 
pasirinkusi tam tikrus automobilių platinimo , remonto ir techninės priežiūros platintojus ir 
remontininkus. Norėdami remontuoti Peugeot automobilius, remontininkai turi turėti tam 
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tikrą techninės informacijos ir (arba) diagnostikos įrangą, atitinkančią Peugeot 
automobiliuose įdiegtą programinės įrangos sistemą. Peugeot  siūlo dvi tokios įrangos 
versijas: visas funkcijas turinčią (sistemą (PPS), skirtą įgaliotiesiems platintojams ir 
remontininkams, ir sistemos versiją, kai funkcijos yra apribotos (PPRI), skirtą 
nepriklausomiems remontininkams. PCA yra nepriklausomi remontininkai, reikalaujantys 
teisės naudotis visas funkcijas turinčia sistema.  
 
Pagrindinis šios bylos klausimas: ar Peugeot privalo suteikti nepriklausomiems 
remontininkams tokią pat informaciją kaip ir įgaliotiesiems. Peugeot iš pradžių teigė, kad 
Reglamento (EB) Nr. 1400/2002 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas reiškia tik tai, kad 
susitarimams tarp Peugeot ir įgaliotųjų platintojų bei remontininkų netaikoma šiame 
reglamente nustatyta išimtis. Tačiau teismas nusprendė, kad Reglamento (EB) Nr. 1400/2002 
poveikis yra tiesioginis, todėl Peugeot turi atitikti šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus įpareigojimus.  
 
Po to Peugeot  teigė, kad ji nepažeidė Reglamento (EB) Nr. 1400/2002 4 straipsnio 2 dalies, ir 
nurodė šio reglamento 26 konstatuojamąją dalį. Teismas nusprendė, kad PPS ir PPRI sistemos 
atitinka Reglamente (EB) Nr. 1400/2002 nustatytą praktinės patirties apibrėžimą. Peugeot 
neteisėtai atsisakė minėtiems nepriklausomiems remontininkams suteikti prieigą prie visas 
funkcijas turinčios sistemos. Teismas šį neteisėtą atsisakymą priskyrė tam tikrai 
piktnaudžiavimo rūšiai pagal minėto reglamento 26 konstatuojamąją dalį. Teismo nuomone, 
Peugeot veiksmai PCA atžvilgiu buvo neteisėti ir pagal Reglamento Nr. 1400/2002 4 
straipsnio 2 dalį Peugeot privalo suteikti PCA galimybę naudotis reikiama technine 
informacija. 
 
5. Prekybos ir pramonės apeliacinis teismas, 2005 m. gruodžio 7 d., AWB 04/237 ir 04/249 
9500, „Secon Group B.V.“/ „G-Star International B.V.“ prieš NMa (administracinė byla) 
 
Nyderlandų konkurencijos institucija skyrė Secon baudą, nes ši pažeidė Nyderlandų 
konkurencijos įstatymo 6 skirsnį (bendrasis kartelių draudimas, atitinkantis EB sutarties 81 
straipsnį). Secon į bendrąsias pardavimo sąlygas buvo įtraukusi nuostatą, kurią galima vertinti 
kaip draudimą perparduoti, rekomendavo mažiausias perpardavimo kainas ir perpardavimo 
kainas. Secon pateikus apeliacinį skundą, Roterdamo teismas nusprendė, kad Secon 
bendrosios sąlygos prieštarauja Nyderlandų konkurencijos įstatymo 6 skirsniui. Prekybos ir 
pramonės apeliacinis teismas (toliau – teismas), kuriam buvo apskųstas šis sprendimas, 
nusprendė, kad  Nyderlandų konkurencijos įstatymo 6 skirsnis nebuvo pažeistas. 
 
Pirma, teismas apsvarstė, ar Secon ir jos pirkėjai buvo sudarę susitarimą. Remdamasis 
Teisingumo Teismo sprendimais Sandoz ir Adalat bylose, teismas nusprendė, kad Secon ir jos 
pirkėjai buvo sudarę susitarimą. Antra, teismas apsvarstė, ar atrankinė platinimo sistema veikė 
netinkamai ir dėl to draudimas perparduoti neapribojo konkurencijos. Remiantis Nyderlandų 
konkurencijos įstatymo 12 ir 13 skirsniais, Nyderlandų konkurencijos įstatymo 6 skirsnis 
netaikytinas, jei susitarimas atitinka Bendrosios išimties reglamente dėl vertikaliųjų 
apribojimų nustatytus kriterijus. Teismas nusprendė, kad Secon netaiko (netinkamai 
veikiančios) atrankinės platinimo sistemos, nes Secon neįrodė, jog savo pirkėjus ji pasirenka 
pagal objektyvius atrankos kriterijus, o būtent tai yra pagrindinis atrankinės platinimo 
sistemos bruožas. Tai reiškia, kad, draudimas perparduoti apribojo konkurenciją. Trečia, 
teismas nusprendė, kad mažiausios rekomenduotos kainos taip pat apribojo konkurenciją. 
Secon bendrosiose sąlygose yra nustatyta, kad be Secon leidimo pirkėjas negali nukrypti nuo 
mažiausių rekomenduotų kainų. Pagal Bendrosios išimties reglamentą dėl vertikaliųjų 
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apribojimų pirkėjai privalo turėti teisę laisvai nustatyti savo mažmenines kainas. Galiausiai 
teismas apsvarstė, ar susitarimas apčiuopiamai paveikė konkurenciją (kaip nustatyta Volk 
Vervaecke byloje dėl apribojimų apčiuopiamumo kiekybinių kriterijų). Teismas nusprendė, 
kad būtina atsižvelgti į konkrečią susitarimo sudarymo situaciją, visų pirma ekonominį ir 
teisinį įmonių veiklos kontekstą, aptariamų paslaugų pobūdį, atitinkamos rinkos struktūrą ir 
realias susitarimo įgyvendinimo sąlygas. Teismas nusprendė, kad Nyderlandų konkurencijos 
institucija nepakankamai atsižvelgė į konkrečias susitarimo įgyvendinimo aplinkybes ir 
nepakankamai argumentavo, kodėl Secon teiginys, jog susitarimas neturi apčiuopiamo 
poveikio konkurencijai (labai maža užimama rinkos dalis), yra nepagrįstas. Teismas 
nusprendė, kad Nyderlandų konkurencijos institucija turi priimti naują sprendimą. 
 

Austrija 
Kartelių bylų teismas, veikdamas kaip viena iš nacionalinių konkurencijos institucijų, priėmė 
tris sprendimus pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius, apie kuriuos buvo pranešta Europos 
Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 15 straipsnį (taip pat žr. I.1.2). Visi šie 
sprendimai buvo apskųsti apeliacine tvarka ir aukštesnieji teismai jau priėmė dėl jų galutinius 
sprendimus. 
 

Portugalija 
 
Portugalijos stomatologų asociacija 
Lisabonos komercinių bylų teismas 2005 m. gruodžio 9 d. priėmė sprendimą dėl Portugalijos 
stomatologų asociacijos apeliacine tvarka apskųsto Portugalijos konkurencijos institucijos 
sprendimo. 
 
Teismas patvirtino Portugalijos konkurencijos institucijos išvadą, kad, pažeisdama EB 
sutarties 81 straipsnį, Portugalijos stomatologų asociacija įpareigojo visus Portugalijoje 
dirbančius stomatologus nustatyti mažiausias kainas. Tačiau teismas nusprendė, kad 
Portugalijos stomatologų asociacija elgėsi neatsakingai, ir sumažino baudą iki 50 000 EUR. 
Be to, teismas paskelbė, kad kai kurios Deontologijos kodekso nuostatos negalioja, ir 
patvirtino, kad atsakovas privalo paskelbti sprendimo ištrauką oficialiajame leidinyje ir 
nacionaliniame Portugalijos laikraštyje bei tinklavietėje ir periodinėje šios asociacijos veiklos 
apžvalgoje.  
 
Portugalijos konkurencijos institucija apeliacine tvarka apskundė šį sprendimą Lisabonos 
apeliaciniam teismui. 

Švedija 
 
Rinkos teismas 
 
Byla Nr. 2005:5: „VVS-Installatörerna“ prieš Švedijos konkurencijos instituciją –  
2005 m. vasario 29 d. 
Ši byla susijusi su apeliaciniu skundu dėl Švedijos konkurencijos institucijos sprendimo, 
pagal kurį Švedijos kanalizacijos, šildymo, šaldymo, elektros ir apkalos darbų rangovų 
asociacijai VVS-Installatörerna buvo skirta 5 mln. SEK bauda  ir nurodyta daugiau neteikti 
dažnai naudojamų konkrečių sektorių prekių ir paslaugų kainų sąrašo. Tame pačiame 
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sprendime Švedijos konkurencijos institucija nusprendė netaikyti šiems susitarimams 
atskirųjų išimčių. Rinkos teismas pašalino šią sprendimo dalį iš bylų sąrašo, nes Švedijos 
konkurencijos įstatyme yra numatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos. Rinkos teismas 
patvirtino nurodymą daugiau neteikti sąrašo, tačiau šios priemonės įsigaliojimą atidėjo trims 
mėnesiams. 
 
 
Byla Nr. 2005:7 : Švedijos konkurencijos institucija  prieš 5 naftos bendroves – 2005 02 22 
Švedijos konkurencijos tarnybai atlikus išsamų tyrimą, pasitvirtino įtarimai, kad Švedijoje 
veikia naftos bendrovių kartelis. Švedijos konkurencijos institucija 2000 m. pateikė ieškinius 
Stokholmo miesto teismui dėl Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem 
Petroleum AB ir Norsk Hydro Olje AB, prašydama teismo skirti baudas už Švedijos 
konkurencijos įstatymo ir EB sutarties 81 straipsnio pažeidimus. Tyrimas parodė, kad, 
siekdami suplanuoti ir įgyvendinti susitarimą dėl kainų ir nuolaidų, bendrovių atstovai 
1999 m. rudenį rengė slaptus susitikimus. Daug susitikimų surengta tariamai siekiant aptarti 
tam tikrą aplinkosaugos klausimą. Per šiuos susitikimus bendrovės parengė bendrą savo 
sąnaudų mažinimo strategiją, susijusią su nuolaidomis. Rinkos teismas nusprendė, kad 
penkios naftos bendrovės pažeidė Švedijos konkurencijos įstatymą, ir skyrė joms 112 mln. 
SEK baudų.  
 
Rinkos teismas nenustatė, kad šioje byloje reikėtų tiesiogiai taikyti Bendrijos teisę, nes  
prekyba nebuvo paveikta. Teismas pažymėjo, kad, viena vertus, suderinti veiksmai aprėpė 
visą valstybę narę ir susijusios įmonės užėmė labai dideles rinkos dalis, kurios, teismo 
nuomone, parėmė poveikio prekybai kriterijų. Tačiau, kita vertus, šiam vertinimui prieštarauja 
tai, kad veiksmai buvo susiję tik su vienu susitarimu dėl nuolaidų ir kad informacija buvo 
keičiamasi tik ribotą laiką. Teismas nusprendė, kad tokiomis aplinkybėmis atitinkamoje 
rinkoje yra natūralių prekybos apribojimų, dėl kurių negali būti vykdoma prekybą paveikianti 
veikla, kaip nustatyta EB sutarties 81 straipsnyje. Tačiau Rinkos teismas nusprendė, kad net 
tuo atveju, jeigu teismas būtų taikęs EB sutarties 81 straipsnį, byla būtų buvusi išspręsta taip 
pat.  
 
Rinkos teismas atmetė Švedijos konkurencijos institucijos taikomą baudų apskaičiavimo 
metodą, pagrįstą Komisijos gairėmis dėl baudų. Teismas nutarė, kad, skaičiuojant baudas, 
reikėtų vadovautis nacionalinės teisės aktais, o ne teikti pirmenybę Komisijos taikomam 
metodui.   
 
 
Byla Nr. 2005:27: „FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O.“ prieš Švedijos 
konkurencijos instituciją ir Civilinės aviacijos instituciją (šv. Luftfartsverket) –  2005 m. 
rugpjūčio 30 d. 
Ši byla susijusi su apeliaciniu skundu dėl Švedijos konkurencijos institucijos sprendimo, 
kuriuo nustatyta, kad Civilinės aviacijos institucija (Luftfartsverket), nustatydama Arlandos 
oro uosto prieigos sistemą ir mokesčius už artimojo ir tolimojo susisiekimo autobusus, 
sustojančius Arlandos oro uoste, nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi. Rinkos teismas 
nusprendė, kad negalima atmesti galimybės, jog, taikydama tokių sustojimo mokesčių 
sistemą, Luftfartsverket galėjo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, ir todėl priėmė 
ieškovui palankų sprendimą.  
 
Rinkos teismas nusprendė, kad bylos aplinkybės leidžia taikyti EB sutarties 82 straipsnį. 
Teismo nuomone, pagal nacionalinius teisės aktus parengtas vertinimas atitiko EB sutarties 82 
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straipsnį ir todėl jį taikant dėl šio ieškinio būtų buvęs priimtas toks pat sprendimas, kaip ir 
taikant atitinkamą Švedijos konkurencijos įstatymo straipsnį (19 straipsnį).   
 
 
Byla Nr. 2005:29: „B2 Bredband Holding AB“ prieš „TeliaSonera AB a.O“ – 2005 m. 
lapkričio 1 d. 
B2 Bredband Holding AB teigė, kad TeliaSonera piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi 
fiksuotojo ryšio telekomunikacijų abonentų rinkoje, siūlydama naujiems plačiajuosčio ryšio 
klientams mažesnes fiksuotojo ryšio telekomunikacijų kainas (mišrusis susiejimas). Rinkos 
teismas nusprendė, kad B2 Bredband Holding AB neįrodė, jog TeliaSonera užima 
dominuojančią padėtį.  
 

Jungtinė Karalystė 

Procesiniai klausimai (pvz., įrodinėjimo pareiga, jurisdikcijos klausimai ir t. t.) 

„BHB Enterprises plc“ prieš „Victor Chandler (International) Ltd“ – Aukštasis teismas 
Teisėjas Laddie – 2005 m. gegužės 27 d.  
 
Tinkamas pareiškimo dėl tariamo EB sutarties 82 straipsnio pažeidimo išsamumo lygis  
 
Ieškovui patikėta tvarkyti Didžiosios Britanijos žirgų lenktynių sporto šakos reikalus ir šiuo 
tikslu jis, be kitų dalykų, kaupia su žirgų lenktynėmis susijusius duomenis. Atsakovas yra 
Didžiosios Britanijos lažybų tarpininkas. Teigdamas, kad dėl ETT priimto sprendimo ieškovo 
teisės į duomenų bazę nebegalioja ir todėl licencijavimo sutartis taip pat negalioja, atsakovas 
nutraukė mokėjimus už licenciją, suteikiančią teisę naudotis ieškovo duomenimis apie žirgų 
lenktynes. Ieškovas teigė, kad atsakovas jam skolingas daugiau nei 200 000 svarų sterlingų, ir 
grasino nurodysiąs trečiajai šaliai, persiunčiančiai duomenis, nebeteikti atsakovui duomenų. 
Ieškovas iškėlė bylą  dėl sutarties pažeidimo. 
 
Atsakovas siekė, kad teismas leistų inter alia iš dalies pakeisti jo argumentus ir priešieškinį, 
nurodydamas, kad inter alia, pažeisdamas EB sutarties 82 straipsnį ir 1998 m. konkurencijos 
įstatymo II skyriuje nustatytą  draudimą, ieškovas piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi. 
Kalbant konkrečiau, atsakovas siekė, kad teismas leistų pareikšti, jog ieškovas užėmė 
dominuojančią padėtį Jungtinės Karalystės iki žirgų lenktynių pradžios teikiamų duomenų 
teikimo rinkoje; kad šie duomenys yra būtini bet kokiai lažybų tarpininkavimo veiklai, 
susijusiai su profesionaliomis žirgų lenktynėmis JK, ir kad, nustatydami itin dideles kainas už 
šiuos duomenis ir grasindami nurodyti netiekti šių duomenų, ieškovai piktnaudžiavo 
dominuojančia padėtimi. 
 
Teismas nusprendė, kad siūlomas pakeitimas nėra tinkamai suformuluotas. Pagal Didžiosios 
Britanijos civilinio proceso taisykles pareiškime turi būti aiškiai nurodyti faktai, kuriais šalis 
grindžia savo pareiškimą. Kai kuriais atvejais, pvz., kai inkriminuojama apgaulė, pareiškimas 
turi būti konkretesnis. Teismas nusprendė, kad būtent šį principą reikėtų taikyti ir tariamiems 
EB sutarties 81 ir 82 straipsnių bei atitinkamų nacionalinių konkurencijos teisės aktų 
nustatytų draudimų pažeidimams. Kalbant konkrečiau, teismas manė, kad reikia tikėtis, jog 
šalis, pareiškianti, kad buvo pažeistas EB sutarties 82 straipsnis ir jo nacionalinis atitikmuo (II 
skyriuje nustatytas draudimas), turi itin kruopščiai pateikti faktus. Teismas pabrėžė, kad su 
tokiais tariamais pažeidimais susijusios bylos gali būti nagrinėjamos ilgai ir gali daug 
kainuoti. Todėl pareiškime nepakanka vien tvirtinti, kad buvo padarytas pažeidimas, – 
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tvirtinanti šalis privalo aiškiai ir glaustai išdėstyti pagrindinius šį teiginį pagrindžiančius 
faktus. Šiuo atveju siūlomame pakeitime nebuvo pagrįsta, kodėl ieškovo kainos yra ne tiesiog 
didelės, bet tokios didelės, kad tai yra piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. 
 
Be to, teismas nusprendė, kad dėl siūlomu pareiškimu padaromų pakeitimų byla netampa 
perspektyvi. Teismo nuomone, byloje dėl tariamai konkurenciją ribojančių kainų esminė 
vertinimo dalis turi būti pardavėjo ir pirkėjo turto vertės nustatymas. Tačiau atsakovas į tai iš 
viso neatsižvelgė. Jis tik susiejo kainas su įsigijimo ar sukūrimo sąnaudomis. Teismas 
nusprendė, kad atsakovas ignoravo būtinybę įrodyti, jog kainos buvo nesąžiningos, ir 
atsižvelgė tik į tai, ar jos buvo didelės. 
 
Todėl prašymas leisti pakeisti pareiškimus ir įtraukti į juos įtarimą dėl tariamo 82 straipsnio ir 
II skyriuje nustatyto draudimo pažeidimo buvo atmestas.  
 
„AtTheRaces Ltd“ ir kt. prieš „British Horseracing Board Ltd“ ir kt., Aukštasis teismas, 
Kanclerio pavaduotojas – 2005 m. liepos 15 d. 
 
Ieškovai teikia transliavimo, tinklaviečių  ir kitas garso ir vaizdo paslaugas, susijusias su 
Didžiosios Britanijos žirgų lenktynėmis. Jie įsigijo teises į garso ir vaizdo transliacijas iš tam 
tikrų Didžiosios Britanijos hipodromų. Taip pat jie sudaro žiūrovams sąlygas lažintis dėl šių 
lenktynių internetu arba per palydovinę televiziją teikiamas sąveikiąsias paslaugas.  
 
Atsakovams priklauso kompiuterizuota duomenų bazė, kurioje sukaupta daug duomenų, 
susijusių su Didžiosios Britanijos žirgų lenktynėmis. Jie taip pat tvarko šią duomenų bazę. 
Pagrindinę atsakovų duomenų bazės dalį sudaro iki lenktynių pradžios teikiami duomenys, 
kurie skiriasi nuo lenktynių metu teikiamų duomenų (tokiems duomenims priklauso 
informacija, susijusi su iš lenktynių pasitraukusiais žirgais ir lenktynių rezultatais). Ieškovai, 
teikdami garso ir vaizdo paslaugas, vartotojams, žiūrovams ir galimiems lažybininkams iki 
lenktynių pradžios teikia duomenis, paimtus iš atsakovų duomenų bazės. 
 
Ieškovai teigia, kad atsakovai iš tiesų turi iki lenktynių pradžios visiems, kam tokia 
informacija yra būtina, visų pirma lažybų tarpininkams, TV kanalų ar interneto svetainių, 
rodančių Didžiosios Britanijos lenktynes, savininkams, teikiamų duomenų teikimo 
monopoliją Didžiojoje Britanijoje. Ieškovai taip pat teigė, kad atsakovai, piktnaudžiaudami 
dominuojančia padėtimi ir pažeisdami 82 straipsnį bei 1998 m. konkurencijos įstatymo II 
skyriuje nustatytą draudimą, siekė nustatyti iki lenktynių pradžios teikiamų duomenų teikimo 
sąlygas ir grasino nutraukti šių duomenų teikimą ieškovams. Pagrindiniai kaltinimai – 
pernelyg didelės, nesąžiningos ir diskriminuojančios kainos. 
 
Ieškovas taip pat paprašė teismo laikinai uždrausti atsakovams nutraukti iki lenktynių 
pradžios teikiamų duomenų teikimą. 
 
Teismo teigimu, jis turėjo atsižvelgti į tai, ar ieškovas nurodė pagrįstas ieškinio pareiškimo 
priežastis, taip pat į tai, ar ieškinys yra perspektyvus. Svarstydamas šiuos klausimus, teismas 
turėjo imtis atsargumo priemonių, kad svarstymas nebūtų „bylos nagrinėjimu“. 
Atsižvelgdamas į tai, teismas pažymėjo, kad daugelis ginčijamų klausimų, visų pirma 
klausimai, susiję su objektyviu pagrindimu, yra sudėtingi faktų ir teisės atžvilgiu, todėl, 
nagrinėjant tokį prašymą, jų neįmanoma išspręsti. Teismas taip pat negalėjo nuspręsti, ar 
ieškovai pagrįstai pareiškė savo ieškinį ir ar jų ieškinys yra tikrai perspektyvus. Todėl 
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prašymas atmesti atsakovo gynybos argumentus dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
arba priimti sprendimą supaprastinto proceso tvarka buvo atmestas.  
 
Teismas taip pat nusprendė, kad dėl interesų pusiausvyros ir siekiant išlaikyti status quo 
reikėtų nustatyti laikinąjį draudimą. Teismas nusprendė, kad jei iki lenktynių pradžios 
teikiamų duomenų teikimas ieškovams bus nutrauktas, tai ieškovų verslo nuostolių nebus 
įmanoma tinkamai kompensuoti pinigais. Naujausia ir tiksli informacija yra itin svarbi tiek 
lažybų tarpininkams, tiek lažybininkams. Be to, priežastys, dėl kurių teismas nusprendė 
neatmesti gynybos argumentų ir nepriimti sprendimo supaprastinto proceso tvarka, taip pat 
buvo susijusios su tuo, kad buvo rimtai suabejota galimybe nustatyti draudimą teismo proceso 
metu.  
 
 
„Hewlett Packard Development Company LP“ ir kiti prieš „Expansys UK Limited“ –  
Aukštasis teismas, teisėjas Laddie – 2005 m. liepos 15 d. 
 
Nepakankamas priežastinis ryšys tarp inkriminuojamo piktnaudžiavimo ir naudojimosi 
intelektinės nuosavybės teisėmis, priėmus sprendimą supaprastinto proceso tvarka    
 
Ieškovai pateikė prašymą priimti sprendimą dėl jų ieškinio dėl registruotų prekės ženklų 
pažeidimo supaprastinto  proceso tvarka. Ieškovai gamina ir pateikia į rinką elektroninius 
asmeninius HP ir iPAQ prekių ženklų delninukus. Atsakovai internetu Azijoje perparduoda 
ieškovų delninukų elektroninę įrangą ir reikmenis ir pasiūlė jais prekiauti JK (čia delninukų 
elektronine įranga ir reikmenimis jau buvo prekiaujama). Ieškovai teigė, kad tai pažeidė jų 
registruotų prekės ženklų apsaugą ir kad atsakovai negali iš esmės ir pagrįstai apsiginti. 
 
Inter alia atsakovai teigė, kad dėl ieškovų tariamai konkurenciją ribojančio elgesio jie, 
atsakydami į neteisėtą prekių, paženklintų šiais prekių ženklais, importą, negalėjo naudotis jų 
registruotais prekės ženklais. Kalbant konkrečiau, atsakovai teigė, kad pirmasis ieškovas HP 
piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, nustatydamas savo delninukų kainas. 
 
Pagal JK civilinio proceso taisykles sprendimas supaprastinto  proceso tvarka gali būti 
priimamas tuo atveju, jeigu atsakovas negali realiai apsiginti nuo pareikštų įtarimų ir nėra 
jokių kitų įtikinamų priežasčių nagrinėti klausimą teismo proceso tvarka. Norėdamas 
patikrinti, ar atsakovo nurodyti argumentai, naudojami konkurencijos teisėje, patenkina šias 
sąlygas, teismas padarė prielaidą, kad konkurencijos taisyklės buvo bent jau tariamai 
pažeistos (nors ieškovas buvo kategoriškai užginčijęs visus su šia prielaida susijusius 
klausimus). Tačiau teismas pažymėjo, kad tai nepadės apsiginti, nebent pažeidimą ir ieškovo 
ieškinio pagrindą sietų atitinkamas priežastinis ryšys. 
 
Teismas nusprendė, kad tokio ryšio nėra, ir pažymėjo, kad net jei ieškovai piktnaudžiavo 
dominuojančia padėtimi (tai jie dar kartą paneigė), yra draudžiama būtent piktnaudžiauti, o ne 
užimti dominuojančią padėtį arba tęsti veiklą atitinkamoje rinkoje ir naudotis įvairiomis 
nuosavybės teisėmis. Todėl, jei atsakovo tvirtinimai dėl kainų nustatymo būtų pareikšti ne 
teismo proceso metu, ieškovams būtų nurodyta nutraukti šią veiklą. Tačiau tai neatimtų 
ieškovų teisės naudotis teise į prekių ženklus, nes ši teisė nėra susijusi su tuo, ar JK ieškovai 
nustato savo kainas ir kaip jas nustato. Todėl nėra tikėtina, kad net jeigu atsakovas įrodytų 
tariamą piktnaudžiavimą, jis galėtų tuo pasinaudoti gindamasis nuo ieškovo pateikto ieškinio. 
Be to, nebuvo jokios kitos įtikinamos priežasties nagrinėti ieškinį teisme. Todėl, atmetęs 
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atsakovo pateiktus kitus ne su konkurencijos teise susijusius argumentus, teismas priėmė 
sprendimą supaprastinto proceso tvarka. 
 
„Sportswear Company Spa“ ir „Four Marketing Ltd“ prieš „Sarbeet Ghattaura“ (vykdo 
prekybą kaip „GS3“) ir „Stonestyle Ltd“ – Aukštasis teismas 
Teisėjas Warren – 2005 m. spalio 3 d. 
 
Nepakankamas priežastinis inkriminuojamų pažeidimų ir naudojimosi intelektinės nuosavybės 
teisėmis ryšys yra pakankamas pagrindas atmesti su konkurencijos teise susijusius gynybos 
argumentus. 
 
Prekės ženklo pažeidimo byloje teismas turėjo apsvarstyti ieškovo prašymą atmesti gynybos 
argumentų dalis, kuriose teigiama, kad jis tariamai pažeidė EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį. 
Šios bylos ieškovams priklauso populiariausias sportinių drabužių prekės ženklas. Jie platina 
šį ženklą ir šiuo ženklu pažymėtus drabužius. Ieškovai iškėlė bylą atsakovams dėl prekybos 
ieškovų prekės ženklu pažymėtais drabužiais su sugadintomis etiketėmis ir (arba) nukirptomis 
bei sugadintomis kabančiomis etiketėmis. Etiketėse nurodomi „drabužių kodai“, pagal kuriuos 
galima sužinoti su užsakymu ir užsakytu kiekiu susijusią informaciją, kuria remdamasi 
Sportswear gali nustatyti, kokiam platintojui ir (arba) pirkėjui drabužiai buvo parduoti iš pat 
pradžių. Nors ieškovai neneigė, kad buvo prekiaujama autentiškais produktais, jie teigė, kad, 
neatsižvelgdami į teisių netekimo principą, pagal JK prekės ženklų teisės aktus jie gali 
prieštarauti tolesnei prekybai prekės ženklu pažymėtomis prekėmis, jeigu jos yra tariamai 
sugadintos.  
 
Atsakovai pateikė kelis gynybos argumentus, taip pat teigdami, kad tam tikri ieškovų 
platinimo  susitarimai pažeidė EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį. Be to, jie teigė, kad 
atitinkamos JK prekių ženklų teisės aktų nuostatos, leidžiančios prekės ženklo turėtojui 
prieštarauti tolesnei prekybai prekėmis, tam tikrais atvejais turi būti vertinamos pagal  81 
straipsnio 1 dalį. Atsakovai tvirtino, kad prekės ženklas iš tiesų buvo pažeistas, siekiant 
priversti atsakovus išsaugoti drabužių kodą ir taip sudaryti ieškovams sąlygas nustatyti, kas 
buvo pradinis drabužių gavėjas. Atsakovai teigė, kad taip ieškovai galėtų nutraukti tiekimą ir 
sužlugdyti atsakovų verslą. 
 
Ieškovas užginčijo konkurencijos teise pagrįstus atsakovo gynybos argumentus, nes: 1) 
nebuvo nurodytas poveikis tarpvalstybinei prekybai ir 2) net įrodžius 81 straipsnio 1 dalies 
pažeidimą, tai neapsaugotų nuo prekės ženklo pažeidimo, nes šie du dalykai nėra pakankamai 
glaudžiai susiję. 
 
Teismas nemanė, kad būtina išsamiai išnagrinėti poveikį tarpvalstybinei prekybai, nors 
atsakovas pateikė pakeitimų ir konkretesnės informacijos šiuo klausimu, kuris, teismo 
vertinimu, buvo tik dalis gynybos aspekto. Todėl teismas sutelkė dėmesį į priežastinio ryšio 
aspektą. 
 
Teismas pripažino, kad šioje byloje galima atsižvelgti į Bendrijos teismų praktiką dėl laisvo 
prekių judėjimo, tačiau atmetė bet kokią galimybę, kad bylą reikėtų vertinti pagal EB sutarties 
81 straipsnio 1 dalį. Teismas nusprendė, kad nepaisant to, jog naudojantis teise į prekės 
ženklą, kai norima neleisti prekiautojams tiekti prekių lygiagrečią prekybą vykdantiems 
asmenims, Bendrijos konkurencijos teisė gali būti arba pažeista, arba nepažeista, šiuo atveju 
tai nebuvo susiję su teigimu, kad, turėdami tokį tikslą, ieškovai buvo sudarę susitarimą, 
pažeidžiantį 81 straipsnio 1 dalį. Teismo nuomone, jei atsakovai teisėtai teigė, kad rinkos yra 
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dirbtinai padalytos, jų gynybos argumentai galėtų puikiai tikti, pareiškiant ieškinį dėl 
Bendrijos teisės pažeidimo, tačiau jie niekaip nėra susiję su 81 straipsnio 1 dalimi. Be to, jei 
atsakovai neturėtų tinkamų gynybos argumentų dėl kitų Bendrijos teisės nuostatų, išskyrus 8 
straipsnio 1 dalį, teismo nuomone, jie tikriausiai taip pat negalėtų taikyti 81 straipsnio 1 
dalies.  
 
„AtTheRaces Ltd“ ir kt. prieš „British Horseracing Board Ltd“ ir kt., – Aukštasis teismas  
Teisėjas Etherton –  2005 m. gruodžio 21 d. 
 
Ieškovai teikia transliavimo, tinklaviečių  ir kitas garso ir vaizdo paslaugas, susijusias su 
Didžiosios Britanijos žirgų lenktynėmis. Jie įsigijo teises į garso ir vaizdo transliacijas iš tam 
tikrų Didžiosios Britanijos hipodromų. Taip pat jie sudaro žiūrovams sąlygas lažintis dėl šių 
lenktynių internetu arba palydovinės televizijos teikiamomis sąveikiosiomis paslaugomis.  
 
Atsakovams priklauso kompiuterizuota duomenų bazė, kurioje sukaupta daug duomenų, 
susijusių su Didžiosios Britanijos žirgų lenktynėmis. Jie taip pat tvarko šią duomenų bazę. 
Pagrindinę atsakovų duomenų bazės dalį sudaro iki lenktynių pradžios teikiami duomenys, 
kurie skiriasi nuo lenktynių metu teikiamų duomenų (tokiems duomenims priklauso 
informacija, susijusi su iš lenktynių pasitraukusiais žirgais ir lenktynių rezultatais). Ieškovai, 
teikdami garso ir vaizdo paslaugas, vartotojams, žiūrovams ir galimiems lažybininkams iki 
lenktynių pradžios teikia duomenis, paimtus iš atsakovų duomenų bazės.  
 
Ieškovai teigia, kad atsakovai iš tiesų turi iki lenktynių pradžios visiems, kam tokia 
informacija yra būtina, visų pirma lažybų tarpininkams, TV kanalų ar interneto svetainių, 
rodančių Didžiosios Britanijos lenktynes, savininkams, teikiamų duomenų teikimo 
monopoliją Didžiojoje Britanijoje. Ieškovai taip pat teigė, kad atsakovai, piktnaudžiaudami 
dominuojančia padėtimi ir pažeisdami 82 straipsnį bei 1998 m. konkurencijos įstatymo II 
skyriuje nustatytą draudimą, siekė nustatyti iki lenktynių pradžios teikiamų duomenų teikimo 
sąlygas ir grasino nutraukti šių duomenų teikimą ieškovams. Pagrindiniai kaltinimai – 
pernelyg didelės, nesąžiningos ir diskriminuojančios kainos. Dėl kai kurių ginčijamų dalykų 
buvo susitarta iki bylos teisminio nagrinėjimo. Todėl teismo sprendimas buvo susijęs tik su 
ieškovų teikiamomis totalizatoriaus ir nustatytų statomų sumų lažybų paslaugomis. 
 
Teismas apibrėžė atitinkamą rinką kaip JK iki lenktynių pradžios teikiamų duomenų teikimo 
žirgų lenktynių sektoriaus dalyviams, kuriems šių duomenų reikia teikiant paslaugas savo 
klientams (visų pirma lažybų tarpininkams ir su žirgų lenktynėmis susijusių TV kanalų ar 
interneto svetainių prodiuseriams), rinką. Teismas nusprendė, kad toks vertinimas buvo 
patvirtintas SSNIP bandymu. Teismo nuomone, geografinė produkto rinkos teritorija šioje 
byloje buvo visos šalys už JK ir Airijos ribų, tačiau, jei šis vertinimas būtų buvęs neteisingas 
ir geografinė rinkos teritorija būtų buvęs visas pasaulis, tai neturėtų reikšmės šios bylos 
rezultatui.  
 
Toliau teismas paskelbė, kad BHB užėmė dominuojančią padėtį šioje rinkoje. Teismo 
nuomone, ieškovai piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, grasindami nutraukti iki lenktynių 
pradžios teikiamų duomenų teikimą atsakovams, nors šie buvo ieškovų klientai ir iki 
lenktynių pradžios teikiami duomenys buvo itin svarbi atsakovų valdoma priemonė, be kurios 
ieškovai būtų pašalinti iš rinkos. Teismo nuomone, toks atsakovų elgesys nebuvo objektyviai 
pagrįstas. Teismas teigimu, nesvarbu, jog ieškovai ir atsakovai nekonkuravo. Atsakovai siekė 
pagrįsti savo pasiūlytas kainas, kurias ieškovai atsisakė pripažinti, tuo, kad šios kainos buvo 
nustatytos, atsižvelgiant į ieškovų užsienio klientus (kitaip jie nemokamai naudotųsi kitų 
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pastangomis ir investicijomis). Mokesčius iš užsienio klientų rinko ieškovų agentūra. Teismas 
teigė, kad šis kainų aprašymas yra neteisingas tiek dėl esmės, tiek dėl formos, nes jos ir iš 
esmės, ir savo forma būtų ieškovo mokesčiai. Teismo nuomone, iki proceso pradžios 
pasiūlytos kainos buvo nesąžiningai didelės ir diskriminuojančios ieškovus. Be to, iki tol, kol 
procesas buvo pradėtas, atsakovai primygtinai reikalavo, kad ieškovai įsigytų jų intelektinės 
nuosavybės licenciją, nors tai, kad ieškovai naudotųsi atsakovų iki lenktynių pradžios 
teikiamais duomenimis, nepažeistų jokių intelektinių atsakovų teisių. 
 
Kalbant konkrečiau, iki proceso pradžios atsakovų ieškovams nustatytos kainos kartais buvo 
pernelyg didelės ir nesąžiningos. Tai įrodo, kad atsakovai piktnaudžiavo dominuojančia 
padėtimi, kadangi kainos itin viršijo iki lenktynių pradžios teikiamų duomenų ekonominę 
vertę ir nebuvo pagrįstos. Pagal bylos faktus ekonominę duomenų vertę reikėjo nustatyti  
remiantis atsakovų sąnaudomis, kurios buvo reikalingos duomenų bazei sukurti (apie 5 mln. 
svarų sterlingų), ir pagrįsta šių sąnaudų grąža. Atsakovų ieškovams pasiūlytos kainos taip 
viršijo bet kokią ieškovų numatytą sumą, kad jas buvo galima vertinti kaip neabejotinai 
pernelyg dideles. 
 
Teismas taip pat teigė, kad dėl to, jog nėra jokio viešojo intereso gynimo pagal EB sutarties 
86 straipsnį arba 1998 m. konkurencijos įstatymo priedo 4 dalį (86 straipsnio 2 dalies 
atitikmuo nacionalinėje teisėje), tai, kad atsakovų nenaudai šioje byloje  priimtas sprendimas  
labai paveiktų vyriausybės  ir atsakovų projektus bei planus modernizuoti JK lenktynes, 
„sukomercinant“ atsakovų turtą ir pakeičiant teisės aktuose nustatytą lažybų tarpininkų 
apmokestinimą, negali paveikti šio proceso rezultatų.  Taip pat, teismo nuomone, tai negali 
turėti įtakos tinkamam 82 straipsnio ir 1998 m. konkurencijos įstatymo II skirsnyje nustatyto 
draudimo taikymui. Atsakovų pasiūlymuose ieškovams tai buvo motyvuota platesniais 
Britanijos žirgų lenktynių interesais, o ne privačia nauda. 
 
Todėl teismas priėmė sprendimą atsakovų naudai ir paragino pateikti savo argumentus dėl bet 
kokio tinkamo teisės gynimo būdo.  
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