
2016 m. metinė konkurencijos ataskaita. 

Už konkurenciją atsakingos Komisijos narės Margrethe Vestager pratarmė 

Šiais metais minima 60-ies metų Romos sutarties, padėjusios pagrindą dabartinei Europos Sąjungai, 

pasirašymo sukaktis. Per pastaruosius šešiasdešimt metų atliktas darbas – neįtikėtinas laimėjimas: 

laisva ir klestinti 500 mln. žmonių bendrija visame žemyne, besivadovaujanti žmogaus teisių ir 

teisinės valstybės principais. 

Romos sutartis mums nutiesė kelią į bendrąją prekių, darbo ir paslaugų rinką. Mano, už konkurenciją 

atsakingos Komisijos narės, vaidmuo – padėti šiai bendrajai rinkai veikti sąžiningai ir veiksmingai, kad 

kainos išliktų konkurencingos, pirkėjai turėtų didelį kokybiškų prekių ir paslaugų pasirinkimą, o 

įmonės – tvirtų paskatų kurti inovacijas.  

Bendroji rinka negalėtų panaudoti viso savo potencialo be Europos konkurencijos politikos ir jos 

vykdymo užtikrinimo sistemos: kiekvienas mūsų priimtas sprendimas – dėl susijungimų, 

antimonopolijų arba valstybės pagalbos – patvirtina, kad visi gali vykdyti veiklą konkurencingose 

Europos rinkose, tačiau reikia laikytis taisyklių. Iš esmės, mes siekiame atkurti vienodas 

konkurencines sąlygas bendrojoje rinkoje. 

Globalizacijos laikais taip pat turime užtikrinti, kad vyraujant pasaulio prekybai ir pasaulio įmonėms 

geras galimybes vykdyti veiklą turėtų ir mažos įmonės bei asmenys. Todėl, kaip konkurencijos 

politikos vykdymo užtikrintojai, esame atsakingi už pokyčius. ES įmonės ir piliečiai turi žinoti, kad 

atviros rinkos ir aktyvi konkurencija naudinga visiems, o ne tik keliems galingiesiems. Būtent toks ir 

yra konkurencijos politikos vykdymo užtikrinimo tikslas. 

Tikiu, kad 2016 m. savo veiksmais parodėme, kaip konkurencijos politika prisidedama kuriant 

teisingesnę visuomenę, kurioje visi ekonomikos dalyviai – dideli ir maži – laikosi tų pačių taisyklių. 

Ėmėmės veiksmų sąžiningai konkurencijai apsaugoti ir atkurti kai kuriuose pagrindiniuose sektoriuose 

– skaitmeninės ekonomikos, energetikos rinkos, transporto sektoriaus ir finansų rinkos. Užtikrinome, 

kad valstybės narės neteiktų neteisėtos naudos pasirinktoms įmonėms, be kita ko, naudodamos 

apmokestinimo priemones. Tarptautiniu lygmeniu įsipareigojome skatinti bendrą tikrosios 

konkurencijos kultūrą ne tik ES, bet ir pasaulio mastu.  

Šių rezultatų pasiekėme ne vieni: šešiasdešimt vieningos Europos metų rodo, kad geriausių rezultatų 

pasiekiama bendradarbiaujant ir dirbant išvien. Toks principas galioja ir konkurencijos politikos 

vykdymo užtikrinimui.  

Komisija ir valstybių narių nacionalinės konkurencijos institucijos dirba ranka rankon užtikrindamos 

ES antimonopolinių taisyklių vykdymą per Europos konkurencijos tinklo (EKT) veiklą. Tačiau ne visos 

nacionalinės konkurencijos institucijos turi reikalingas priemones. Nacionalinės konkurencijos 

institucijos atlieka itin svarbų vaidmenį apsaugant Europos vartotojus, todėl  norime, kad jos visos 

galėtų visiškai nepriklausomai priimti sprendimus ir turėtų priemonių užkirsti pažeidimams kelią ir už 

juos bausti. 

Taigi siekdami, kad valstybių narių konkurencijos institucijos realizuotų visą savo potencialą ir 

veiksmingiau užtikrintų ES antimonopolinių taisyklių vykdymą, šių metų kovo 22 d. pristatėme naują 

teisės akto pasiūlymą. Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad jos turėtų visas reikiamas priemones tikslui 



pasiekti. Tikslas – tikrosios bendros konkurencijos vykdymo užtikrinimas bendrojoje rinkoje, siekiant 

bendro konkurencingų rinkų, darbo vietų ir ekonomikos augimo tikslo.  

Kadangi visos nacionalinės institucijos yra skirtingos, pasiūlymas dėl naujų taisyklių teikiamas kaip 

direktyva, nes taip bus galima atsižvelgti į nacionalinius ypatumus. Direktyva jau perduota Europos 

Parlamentui ir Tarybai, kad jie ją priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Šiuo pasiūlymu 

nesiekiama sukurti naujų konkurencijos taisyklių – juo siekiama, kad valstybės narės kartu su Komisija 

geriau užtikrintų galiojančių taisyklių vykdymą. 

Kai tik pasiūlytos taisyklės bus priimtos, jos nacionalinėms konkurencijos institucijoms suteiks 

būtiniausių bendrųjų priemonių ir veiksmingų vykdymo užtikrinimo galių, kad institucijos: a) 

užtikrindamos ES antimonopolinių taisyklių vykdymą, veiktų savarankiškai ir dirbtų visiškai nešališkai 

– nevykdytų jokio viešojo ar privačiojo subjekto nurodymų; b) savo darbui turėtų reikiamų finansinių 

ir žmogiškųjų išteklių; c) turėtų visus reikiamus įgaliojimus visiems svarbiems įrodymams surinkti, kaip 

antai teisę apieškoti mobiliuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius ir planšetinius 

kompiuterius; d) turėtų tinkamų priemonių proporcingoms ir atgrasomosioms sankcijoms už ES 

antimonopolinių taisyklių pažeidimus nustatyti; e) turėtų suderintas atleidimo nuo baudų arba jų 

sumažinimo programas, kuriomis įmonės būtų skatinamos teikti informaciją apie neteisėtus 

kartelinius susitarimus.  

Žinoma, teisingumas yra abipusės pastangos. Ekonomikos dalyviai turi laikytis taisyklių. O 

konkurencijos institucijos turi tinkamai naudoti savo valdžią visapusiškai gerbdamos įmonių teises į 

gynybą. Įmonės turi teisę žinoti apie joms keliamas bylas ir galimybę teikti atsakomuosius 

argumentus. Todėl Komisijos pasiūlyme akcentuojama, kad konkurencijos institucijos turi gerbti šias 

teises, atsižvelgdamos į ES pagrindinių teisių chartiją. 

Veiksmingas konkurencijos politikos vykdymo užtikrinimas padeda europiečiams naudotis visais 

konkurencijos privalumais. Kaip konkurencijos politikos vykdymo užtikrintojai, gerai suprantame, kad 

konkurencijos sprendimai ir iniciatyvos yra svarbūs realiajame pasaulyje.  Jie daro poveikį kasdienei 

įmonių veiklai ir vartotojų gyvenimui. Jais šalinamos pagrindinės ekonomikos augimo ir inovacijų 

kliūtys. Juos įgyvendinus, visos įmonės, be kita ko, mažosios ir vidutinės įmonės, gali konkuruoti savo 

privalumais. Galiausiai jais palaikomos vienodos sąlygos atviroje bendrojoje rinkoje, kurioje kuriamos 

visiems reikalingos darbo vietos. 

 


