
 
Pavadinimas 
Sudaryti sąlygas nacionalinėms konkurencijos institucijoms veiksmingiau užtikrinti taisyklių laikymąsi 

 
Politikos sritis 
Konkurencija: antimonopoliniai klausimai 

 

Tikslinė grupė 
Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai, įmonės, organizacijos ir valdžios institucijos  
 
Ypač lauksime atsiliepimų iš įmonių (įskaitant MVĮ), verslo asociacijų, valdžios institucijų, vartotojų organizacijų, 
taip pat konkurencijos specialistų, tyrėjų, mokslinių institutų. Tai pat laukiame pastabų iš kitų suinteresuotųjų 
šalių, turinčių patirties ar žinių, susijusių su tuo, kaip nacionalinės konkurencijos institucijos užtikrina ES 
konkurencijos taisyklių laikymąsi. 

 
Konsultacijų laikotarpis 
2015 11 04 – 2016 02 12 

 
Konsultacijų tikslas  
Europos Komisija konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, kaip suteikti daugiau galimybių nacionalinėms 
konkurencijos institucijoms (NKI), kad jos galėtų veiksmingiau užtikrinti taisyklių laikymąsi.   
 
NKI tenka svarbus vaidmuo kartu su Komisija užtikrinti, kad būtų laikomasi antimonopolinių ES taisyklių, tačiau 
jos galėtų nuveikti daug daugiau. Nors ES teisės aktais (Reglamentas 1/2003) nacionalinėms konkurencijos 
institucijoms suteikta kompetencija taikyti ES konkurencijos taisykles, juose neaptartos priemonės ir būdai, kaip 
NKI turėtų tai daryti. Dėl to dirbdamos savo darbą ir bandydamos išnaudoti visas savo galimybes nacionalinės 
konkurencijos institucijos patiria sunkumų. 
 
Komisija norėtų sužinoti nuomonę, kaip užtikrinti, kad NKI: 
 
1) užtikrindamos ES konkurencijos taisyklių laikymąsi galėtų veikti savarankiškai ir turėtų išteklių bei darbuotojų, 
reikalingų darbui atlikti;  
2) turėtų pakankamų priemonių konkurencijos pažeidimams nustatyti ir su jais kovoti; 
3) galėtų skirti veiksmingas baudas taisykles pažeidžiančioms įmonėms;   
4) naudotų visoje Europoje veiksmingas atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programas, kuriomis įmonės 
būtų skatinamos pateikti įrodymų apie neteisėtus kartelinius susitarimus. 
 
Suinteresuotosios šalys raginamos atsakyti į tas klausimyno dalis, kurios joms aktualios, ir pateikti bet kokių kitų 
pastabų ar informacijos, kuri, jų nuomone, yra svarbi.     

 
Kaip teikti nuomonę 
 

Nuomonę reikia pareikšti svetainėje „EUSurvey“ užpildant internetinį klausimyną. 
  
Gautos nuomonės bus paskelbtos šioje svetainėje, laikantis apribojimų, jeigu juos nurodysite klausimyno A 
dalies pabaigoje, susijusioje su jūsų pateiktos informacijos tvarkymu.  
Svarbu susipažinti su prie šių konsultacijų pridedamu pareiškimu apie privatumo apsaugą, kuriame 
informuojama, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir pareikšta nuomonė. 
 
Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad negalime garantuoti, jog atsižvelgsime į atsakymus, gautus po konsultacijų 
pabaigos termino. 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


Siekiant užtikrinti konsultacijų proceso sąžiningumą ir skaidrumą, bus atsižvelgiama tik į tuos atsiliepimus, 
kurie pateikti naudojantis internetiniu klausimynu. 

 
 

Rodyti klausimyną 
 „EUsurvey“: Konsultacijų klausimynas 

 Pranešimai spaudai: Antimonopoliniai klausimai. Sudaryti sąlygas nacionalinėms konkurencijos 
institucijoms veiksmingiau užtikrinti taisyklių laikymąsi. 

 

Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos 
 Komisijos komunikatas. Antimonopolinių nuostatų vykdymo užtikrinimo pagal Reglamentą Nr. 1/2003  

dešimtmetis. Laimėjimai ir perspektyvos (COM(2014) 453, 2014-7-9) 

 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Valstybių narių konkurencijos institucijų veiksmingumo 
užtikrinant taisyklių laikymąsi didinimas. Institucinės ir procedūrinės problemos“, pridėtas prie Komisijos 
komunikato (SWD(2014 231 final) 

 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai, Reglamento Nr. 1/2003 veikimo ataskaita 
(COM(2009) 206 final, 2009-4-29) 

 EKT pavyzdinė baudų neskyrimo ir sumažinimo programa  

 

Kontaktiniai duomenys 
Atsakinga tarnyba 
Konkurencijos generalinis direktorato  A4 skyrius „Europos konkurencijos tinklas ir privatusis vykdymas“  
Korespondencijoje visada nurodykite numerį: HT. 4504 
 
e. paštas  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Pašto adresas: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgique /België 
Faksas (32-2) 295 01 28 

  
 

Asmens duomenų apsauga  
Specialus pareiškimas apie privatumo 

apsaugą  
 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:LT:NOT
mailto:ECNPLUS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
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