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Vilniaus apygardos teismo teiséjas AAurukeviöius,
sekretoriauj ant G.Adomaitytei.
dalyvauj ant iekovo atstovui adv L.Darulienei.
atsakovo atstovams adv. VNaitkutei-Pavan, adv. D.Burgienei.
treëiojo asmens UA]3”Kauno vara” alstovui L.Baltrênui.
inagrinéçs vieame teismo posédyje civilinç byk pagal iekovo UAB “Tew Baltija”, m.k.
1177367, iekinj atsakovui Kauno m. savivaldybes administracijos direktoriui. tretieji asmenvs
UAB ‘Kauno vara’. jmk. 3261664. UAB “Dzütra”. jrn.k. 149633489. del vieo konkurso
koncesijai suteikti paskelbirno pripainimo neteisétu bei konkurso sjygq pripainimo
negaliojanëiomis. ir

n U S t a t é:

Iekovas UAB “Tew Baltija” prao teismo panaikinti (pripainti nega1iojaniomis) atsakovo
Kauno miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2004 m. rugséjo 14 d. jsakymu A 2247
patvirtintas Koncesijos atliekq surinkimo ir iveimo veiklai vykdyti suteikimo konkurso slygas ir
pripainti neteisétu vieo konkurso paskelbim4 koncesijai suteikti pagal Kauno miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2004 m. rugsejo 14 d. jsakymu A 2247 patvirtintas konkurso s4lygas.

Iekovas savo reikalavimus grindia iekiniu ir paaikinirnu. nurodant, kad 2004-06-23 Kauno
am savivaldybCs taryba priémé sprendirna, kuriuo pritarC koncesijos suteikirnui atiiekq surinkimo ir
iveimo veiklai vykdyti Kauno miesto savivaldybCs teritorijoje ir pareigojo Kauno m.
savivaldybés administracijos direktoriq organizuoti atvirji vieq konkurs del koncesijos
suteikirno. 2004-09-14 Kauno m. savivaldybCs administracijos direkiorius patvirtino Koncesijos
atliekq surinkimo ir iveirno veiklai vykdyti suteikirno konkurso s4lygq apra4 ir 2004-09-17
Kauno m. savivaldybes administracija Vaistybes Ziniq priede “Informaciniai praneimai” paskelbe
vie konkurs4. Iekovas nurodo, kad vieo konkurso paskelbirnas koncesijai suteikti pagal
patvirtintas konkurso sqlygas paeidia Europos Bendrijos steigimo sutarties 86 str., 3(g). 4(1). 82
str., kadangi koncesija nepagrjstai elirninuojama konkurencij4 rinkoje paeidiant Europos
Bendrijos steigimo sutarties 3(g) bei 4(1) str. tvirtintus laisvos ir neikraipytos konkurencijos
kCirimo ir saugojimo principus, be to, koncesija suteikiamos iimtinés teisés veikti atliekq tvarkyrno
paslaug4 teikimo rinkoje, sudarant galimybc koncesininkui piktnaudiauti iomis teisèmis
paeidiant Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 str.

Remiantis Europos Bendrijos Sutarties 86 str. 1 d., alims naréms yra draudiama suteikti
iimtines ar specia1isias teises ükio subjektams. jei toks teisiq suteikimas galet4 prietarauti
konkurencij os lai svç saugantiems Sutarties straipsniams i r reikmingai apribotq konkurencij q
Europos Bendrijos rinkoje. Savivaldybiq teritorijose vieosios at1iek tvarkymo paslaugos gali bUti
teikiamos konkurencijos sftlygomis ir pats rinkos mechanizmas utikrina, kad gyventojai gautq
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auktos kokybés paslaugas u minima1i kain4. Kauno rn. savivaldybel suteikus koncesij4. atliek4tvarkymo paslaugq rinka Kauno mieste but4 monopolizuota, ko pasekmeje nukentêti. paslaugqkokybé, vartotojl4 pasirinkimo laisvê, o versias patirtl4 finansinius nuostolius. Toks sprendimas but4nepagrstas, neproporcingas siekiamiems tikslams ir paeist4 Europos Bendrijos steigimo sutarties86 str. I d. Atsakovas sudaro galimybç koncesininkui piktnaudiauti suteiktomis iirntinémisteisérnis paeidiant sutarties 82 str. Konkurso koncesijai suteikti s1ygos paeidia EuroposBendrijos steigirno sutarties 12 str., 49 str.. 1992-06-18 Tarybos direktyvos 92/50/EEC 3 str..kadangi diskriminuoja 0kb subjektus nacionaliniu pagrindu ir riboja 1aisv paslaugq judéjim4 irvalstybiq nari4 institucijos yra jpareigojamos nediskriminuotq asrnenq iner alia del j4 nacionalinéskilmés bei nesudaryti k1iOiq teikti paslaugas kitq valstybiq asmenims (ükio subjektams).Usienio valstybes Okio subjektas. nors ir vykdantis ana1ogik veikl4 kitose ES vaistybese,negali dalyvauti konkurse del koncesijos suteikimo Kauno miesto savivaldybeje. kadangi neturisigijçs ios vaistybes reikalingq leidimq. nors iuos leidimus galetq jsigyti laimjçs konkurs arbaper proting laiko tarp p0 konkurso paskelbirno. Atsakovo nustatytas pasiulymq pateikimotenflinas paeidia Europos Bendrijos steigimo sutarties 12 str. ir 1992-06-18 Tarybos direktyvos92/50/EEC 3 str.

Iekovas nurodo, kad konkurso koncesijai suteikti s4lygos yra nes4iningos, diskriminacinés,sukurianios dirbtines kliOtis dalyvauti konkurse bei j[ laiméti ir yra sukurtos taip, kad jas galCt4atitikti tik viena jmonC — Kauno miesto savivaldybés kontroliuojarna UAB “Kauno vara”.Kauno miesto savivaldybé non, kad Okio subjektai per 20 dienq parengtq atliekq tvarkyrnosisternos Kauno miesto savivaldybes teritorijoje vystyrno ir eksploatavimo plank su tiksliaisfinansiniais paskaiiavimais bei finansiniq 1Cq utikrinimu 15 metq laikotarpiui. Iekovas mano,kad Okio subjektui, kuris néra paëios savivaldybes kontroliuojamas ir negauna tokios informacijosi anksto. i s1yga yra nevykdorna. Atsakovas nustaté neproting ir nesining4 termin4pasiOlyrnarns pateikti, per kurt konkurso sqygose idestyti reikalavirnai, negali bOtq jvykdyti.Atsakovo paskeibtos konkurso s4lygos neatitinka Koncesij4 jstatynio 9str, 1 d. I p., kadangidalis esminiq SaJyg4 yra praleista ir rerniantis prieinarna informacija nernanoma vykdyti konkursoslygose reikalaujamos uduoties. Iekovas paymi. kad vienintelé jrnoné. kuriai tokiosinformacijos pateikti nereikia, kad ji sugebêtq dalyvauti konkurse yra savivaldybCs kontroiiuojarna[moné, kuri iki ioI teikt paslaugas Kauno mieste ir ia informacija disponuoja. Pateikti kriterijaiyra diskrirninaciniai ir sukurti tarn, kad suteiktq pranauma UAB “Kauno vara” hei sudarytqdirbtines kliutis kitiems konkurso dalyviarns.
Atsakovo sprendirnas skeibti konkursq suteikti koncesijai atliek4 tvarkyrno paslaugoms teiktituo paèiu monopolizuojant i4 rinka, paeidia LR Konkurencijos [statymo 4 str.Konkurso sutarties dalyku yra paskeibtas teikimas paslaug4, kuriq atlikirnas, prieiüra arkontrolé néra priskirta savivaldybes funkcijoms, todêl savivaldybés administracijos vadovas virijosavo galiojimus ir paeide Koncesijq jstatymo 2 str. 7 d., 3 str. 2 d. 5 p. bei Atliekq tvarkymostatymo 25 str. Savivaldybé turi teisç organizuoti tik komunalini4 atliek4 tvarkym4 bei atliekq,kuri4 turétojo nustatyti nejmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkyrn4. Atitinkaniai. savivaldybesvykdomoji institucija gali skeibti koncesij4 tik toms paslaugorns teikti. kuri4 teikimo organizavirnasyra priskirtas savivaldybes kompetencijai pagal Atliekq tvarkymo jstatyrn4 — kornunaliniq atliek4tvarkyrnui. Kauno miesto savivaldybes vykdornoji institucija paskelbé konkurs suteikti koncesij4tai Okinei veiklai vykdyti, kurios organizavimas, vykdyrnas, prieiOra ir kontrolé jab néra priskirtastatymais ir kitais LR teisés aktais.

Kauno miesto savivaldybés administracijos vadovo organizuotas konkursas del koncesijosatliekq surinkimo ir iveimo veiklai vykdyti suteikirno bei Kauno miesto savivaldybésadministracijos direktoriaus 2004-09-14 sakyrnu A 2247 patvirtintos io konkurso slygos yraneteiséti, grubiai paeidia UAB “Tew Baltija” teises bei teisétus interesus.

Atsakovas Kauno miesto savivaldybés administracijos direktorius savo atsikirtimus iekingrindia atsiliepimu ir paaikinirnu del Europos kornisijos ivadq, ir prao iekinio reikalavirnuspatenkinti pagal atsakovo atsiliepirne idéstytus motyvus, nes atsakovas su iekinio reikalavimais
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sutinka, taëiau nesutinka su dalimi iekovo iekinyje idêstyt4 motyvq bei argumentq. Atsakovas
nurodé, kad iekinyje iekovas nurodo, kad principin sprendima del koncesijos suteikirno atliek4
surinkimo ir iveimo veiklai vykdyti Kauno miesto savivaldybés teritorijoje prieme Kauno miesto
savivaldybès taryba savo 2004-06-23 sprendirnu irT-346, o atsakovas tik vykdC Kauno miesto
savivaldybes Tarybos pavedimus. Iekovas neginija tokio Tarybos sprendirno, tuo pripaindarnas

o tai reikia, kad iekovas i principo negiriija sprendimo del atliek4 tvarkymo koncesijos
suteikimo poreikio, ku4 ir prieme Kauno miesto savivaldybCs Taryba. Atsakovas nesutinka su
iekovo teiginiu, kad atsakovas, patvirtindamas Koncesijos konkurso s4lygas paeidC s4iningumo
principa. Sie kaltinimai prieiarauja faktinCms aplinkybCrns, i kuriq darytina prieinga ivada —

iekovo veiksmai paeidia sainingumo principq, nes tiek iekovas, tiek UAB “Dz0tra” priklauso
tai paëiai Toensmeier jmoniq grupei. Nesainingumas iuo atveju pasireikia tuo. kad viena tos
paëios grupés jmonC teikia pasiülyma, o kita. jos teigirnu taip pat pageidauja jj teikti. Atkreiptinas
dCmesys, kad Toensmeier grupC savo teises koncesijos konkurse realizavo pateikdama pasiU1ymq
per UAB “Dzütra”, kuris koncesijos konkurso s4lygq neginëija.

DCI Europos Bendrijos steigimo sutarties 86 str. 1 d. ir tiesioginio 3(g) bei 4(l) str. taikymo,
tai Europos Bendrijq steigirno sutarties 86 str. I d. tiesiogiai kartu su 3(g) ir 4(1) str. nCra ir negali
hUti taikorni Koncesijos konkurso sq)ygorns nagrinCti, nes Europos Bendrijos Sutarties 86 str, 1 d.
draudia vaistybCms narCms imtis priemoniq, suteikiant specia1iasias ar iimtines teises ImonCms,
kurios prietarauja Sutarties taisykléms, ypa taisyklCms, kurios numatytos Sutarties 12 str. ir 8 1-89
str., todCl Europos Bendrijos sutarties 86 str, 1 d. niekuomet negali bOti taikoma atskirai, o tik kartu
su kitomis ios sutarties normomis. MinCtos sutarties 3(g) ir 4(1) str. jtvirtina bendrus laisvos ir
neikraipvtos konkurencijos kOrimo ir saugojimo principus Bendrijoje, o ie principai konkretizuoti
ir detalizuojarni Europos Bendrijos sutarties 81-89 str. DCI ios prieasties 3(g) ir 4(1) sir.
niekuomet nCra taikomi tiesiogiai kartu su 86 str. I d.

1ekovas savo samprotavimus ir reikalavimus bando grsti Europos Bendrijos steigimo
sutarties 86 str. I d. ir 82 str. reikalavimais. taèiau atsivelgiant j ias teisés normas bei ji
igyvendinimo praktika, o taip pat j faktines bylos aplinkvbes darytina ivada. kad Europos
Bendrijos sutarties 86 str. 1 d. kartu su 82 str. negali bOti taikomi Koncesijos konkurso sqjygoms
nagrinCti, nes Europos Bendrijos sutarties 82 str. draudia jmoniq piktnaudiavirna dominuojanéia
padCtimi, is straipsnis gali büti taikomas tik tuornet, jeigu del piktnaudiavirno (ioje byloje del
tariamos galirnybCs piktnaudiauti) gali büti paveikta prekyba tarp Europos Bendrijos valstybiq
naril4, Koncesijos konkurso s4lygos (koncesijos suteikimas) atliekq surinkimo ir iveimo veiklai
vykdyti Kauno mieste neturi poveikio prekybai tarp valstybi4 riariq ir del ios prieasties Bendrijos
teisé negali bUti taikoma. Ginêas ioje byloje turCtq bOti nagrinéjamas remiantis atitinkamais
Lietuvos nacionalinCs teisCs aktais.

Atsakovas nesutinka su iekovo teiginiu, kad atliek4 tvarkymo paslaugq rinkoje nereikia
dideliq papildorn4 investicijq, bet analizuojant LR Vyriausybes 2003-09-11 nutarimq Nr. 1160,
Ilgalaikc vaistybes raidos strategija, vaistybiniame strateginiame atliekq tvarkymo plana darytina
ivada, kad ne tik Kauno miesto savivaldybCs teritorijoje, bet apskritai visos Lietuvos mastu
atsive1giant esam situacijq neatlikus esminiq investicijq nebus galima pasiekti numatytq
aplinkos apsaugos tikslq atliek4 tvarkymo srityje.

Atsakovas nurodo, kad tiek pagal LR aplinkos ministro 1999-07-14 d. sakymu Nr. 217
patvirtintas Atliekq tvarkymo taisykies, tiek pagal Komunaliniq atliekq taisykles, skirtingq tarif4
taikvmas gyventojams ir ükio subjektams. kurie priklauso savivaldybés komunalinii atliekq
tvarkyrno sistemai — ir iekovo numanomas piktnaudiavimas tariama dorninuojanëia padétimi —

yra nejmanomas. Rinkos kainas virijanëi4 (piktnaudiavirnq, dominuojanCia padCtimi teisinanCiu)
tarif4 ãkio subjektams nustatymas nejmanomas dar ir todCl, kad bet kuris Ukio subjektas turi teisç
atisakyti naudotis savivaldybCs komuna1inii atliekq tvarkymo sistema, t.y. ir büsimo koncesininko
paslaugomis, jei jo netenkina teikiamt paslaug4 kainos (toks subjektas gales naudotis kitq moni,
nepriklausanCi4 savivaldybCs komunalini4 atliekq tvarkymo sistemai, paslaugomis),

Atsakovas nesutinka su iekovo teiginiu, kad Koncesijos konkurso s4lygos paeidia Europos
Bendrijos steigimo sutarties 12 str. ir 49 str., 1992-06-18 Tarybos direktyvos 92/50/EEC 3 str..



4
kadangi diskrirninuoja Okio subjektus nacionaliniu pagrindu ir riboja 1aisv paslaugq judèjim irpaymi, kad i Tarybos direktyva del vieojo paslaugq pirkirno sutarCiq sudarymo tvarkoskoordinavimo reglamentuoja vieuosius paslaugq pirkimus ir ji yra gyvendinta 1996-08-13 LRVieujq pirkimq statyme. Nei Tarybos direktyva 92/50!EEB, nei j4 Lietuvoje gyvendinantisVieqj pirkimq statymas tiesiogiai netaikomi suteikiant koncesijas, todCl iekovas apskritai negalirerntis iais teisCs aktais ioje byloje (iskyrus atvejus, jei i4 aktq nuostatos galCtq bOti taikvtinospagal analogija, bet iekovas tai turi aikiai jrodyti).

DCI Koncesijos konkurso s1yg4 1 7.1 p., tai atsakovo reikalavimas, kad koncesijos konkursodalvis turCtq leidimus iki pasiülymi. dalyvauti konkurse pateikimo datos, yra protingas ir pagrstas.Sis punktas neteisingas tik todCl, kad buvo per trumpas pasiülymq pateikimo terminas. per kurisunku sigyti tokius leidimus. Atsakovas teigia. kad jei pasiulymq pateikimo terminas bOt4 ilgesnis.tai 17.1 p. esanti s4lyga butt.1 teisCta. Atsakovas neneigia, kad atsivelgiant i konkreCi situacija 20dienq pasii1ym4 patiekimo terminas buvo per trumpas.
Atsakovas nesutinka su iekovo teiginiu. kad Koncesijos konkurso sajygos yra nesainingos,diskriminacinCs, sukurianCios dirbtines kliOtis dalyvauti konkurse bei j laimCti ir yra sukurtos taip,kad jas galetq atitikti tik viena jmonC — Kauno miesto savivaldybCs kontroliuojama UAB “Kaunovara”. Atsakovas tinkamai vykde Koncesijt jstatyrno 9 str. 1 d. I p. reikalavimus, nors ir buvotam tikrq techninit neatitikimq. Remiantis Koncesijos konkurso sqiygomis (j4 aprau) bei S4lygqpaaikinimuose nurodyta papildoma informacija, iekovas turéjo visas galimybes parengti ir pateiktisavo pasiulym dalyvauti Koncesij os konkurse.
Atsakovas nurodo, kad iekovas bando tikinti teismq, kad Koncesijos konkurso paskelbimaspats savaime paeidia Konkurencijos statymo 4 str. reikalavimus, bet atsakovo nuomone,Koncesijos konkurso atliekq tvarkymo sistemoms galirnybC yra numatyta ir jivirtinta specialiaisiaisLR [statymais, todél koncesijos suteikirnas konkurso bOdu pats savaime neprietarauja ir yravisikai suderinamas su Konkurencijos statymo 4 str. reikalavirnais. Koncesijos konkursasnepanaikina ir neapriboja konkurencijos laisvCs, nes Qkio subjektai gali konkuruoti pateikdamipasiulyrnus konkursui.

DCI iekovo teiginio, kad Koncesijos sutarties dalyku yra paskeibtas teikimas paslaugt., kuriqatlikimas, prieiüra ar kontrolC nCra priskirta savivaldybes funkcijoms, todCl atsakovas priimdamassakym del koncesijos konkurso s4lygq patvirtinimo, virijo savo jgaliojimus, atsakovas nesutinka,nes savivaldybCs privalo organizuoti visq rQi atliekq tvarkyma, iskyrus tas, kurios patenkagamybos atliekq tvarkymo sistem4, o atitinkamos specifiniq atliekq rOys jtrauktos j koncesijosdalyk4.
Atsakovas mano, kad negaliojanCiomis del j4 neatitikimo LR CK 1.5 str. tvirtintamprotingumo reikalavimui galirna pripainti tik sajygas del pasialymo pateikimo termino, kuris turCtqbOti ilgesnis; del koncesijos konkurso sajyg nepakankamo detalumo; del koncesijos konkursosajyg4priedo 1.1 p., 1.10 p., 1.14 p., 2.1 p., 2.2 p. nustatytus pasiülymqvertinimo kriterijus, taéiautik ta apimtimi, kiek tai susijç iq kriterij4 reikme bendrame Koncesijos konkurso dalyviarnsgalimi. suteikti bahi skaiëiuje. Atsive1giant j tai, kad net ir vienos sajygos neatitikimas protingumoreikalavirnui negali büti itaisytas nenaikinant visij Koncesijos konkurso s41ygt., atsakovas sutinkasu iekovo reikalavimu panaikinti Koncesijos konkurso sqjygas visa apimtimi ir i to sekanOiureikalavimu pripainti neteisCtu Koncesijos konkurso paske lbim4.

Tretysis asmuo UAB “Kauno vara” pateikC atsiliepim iekin, kuriuo prao UAB “TewBaltija” iekinj atmesti. UAB “Kauno vara” pritaria atsakovo Kauno miesto savivaldybCsadministracijos direktoriaus atsiliepime idCstytiems argumentams.
Tretysis asmuo UAB ,.Dzütra” pateike atsiIiepim j iekinj. kuriuo prao UAB ,.Tew Baltija”iekinj tenkinti.

Iekinys tenkintinas.
Saliq paaikinimais ir byloje esaniais raytiniais jrodymais nustatyta, kad 2004-06-23 Kaunomiesto savivaldybCs taryba priCme sprendimq, kuriuo pritarC koncesijos suteikimui atliek4surinkimo ir iveimo veiklai vykdyti Kauno miesto savivaldybes teritorijoje ir jpareigojo Kauno
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miesto savivaldybês administracijos direktoriq organizuoti atvirajj vie konkurs4 del koncesiossuteikirno (I t., b.1. 21). 2004-09-14 Kauno miesto savivaldybês administracijos direktoriuspatvirtino Koncesijos atliekq surinkimo ir iveirno veiklai vykdyti suteikimo konkurso s4Iygqapra (It., b.1. 22) ir 2004-09-17 Kauno miesto savivaldybes administracija .Valstyhés Ziniq”priede “Informaciniai praneimai” paskelbe viea konkurs (I t. b.1. 37-38). Po io vykio UAB,,Tew Ba1tija kreipési j teism su iekiniu (I t., b.1. 2-19) nurodydama. kad Kauno miestosavivaldybés administracijos vadovo organizuotas konkursas del koncesijos atliekq surinkimo iriveimo veiklai vykdyti suteikirno bei Kauno miesto savivaldybés administracijos direktoriaus2004-09-14 jsakymu A 2247 patvirtintos io konkurso s1ygos yra neteisétos ir grubiaipaeidianios iekovo teises ir teisétus interesus, prietarauja Europos Bendrijos steigimo sutarties3 (g) str., 4 str. 1 d., 12 str., 49 str.. 86 str. 1 d. ir 82 str.. Tarybos direktyvos 92/50/ECC 3 str., LRkoncesijq jstatymo 2 str. 7 d., 3 str. 2 d. 5 p.. 9 str. I d. Ip., LR atliekq tvarkyrno statymo 25 str.,LR konkurencijos jstatymo 4 str., LR CK 1.2. 1 .5. 1.137 str. 3 d.

DC! Europos Bendrijos steigimo sutarties 86 str. 1 d. ir tiesioginio 3 (g). 4 str. I d. taikymo.Iekovas nurodé, kad atsakovas paeide Europos Bendrijos sutarties 86 str. 1 d. if 3 (g), 4 str.1 d. ttvirtintus laisvos ir neikraipytos konkurencijos kürimo ir saugojimo principus. Taëiauatsive1gçs Europos Komisijos nuornonç ioje byloje (It.. b.1. 185-195), iekovas pripaino, kadreikalavimai pripainti vieo konkurso paske1bim koncesijai suteikti pagal Kauno miestosavivaldybCs administracijos direktoriaus 2004-09-14 sakymu A 2247 patvirtintas konkursos4lygas paeidianCiais EB sutarties 86 str. kartu su I d. ir 3 (g) ir 4 str. I d. yra nepagrsti. todélsavo paaikinirnuose atsisakC iq iekin grindianCi4 teisCs pagrindq (II t. b.1. 7-8), Atsive1gianttai, teismas daugiau iuo klausirnu nepasisako.

Del Europos Bendrijos steigimo sutarties 86 str. I d. ir 82 sIr. taikymo.
Iekovas nurodé, kad Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus paskelbtaskonkursas koncesijos suteikimui paskelbiomis konkurso s4lygomis, pagal kurias nCra parenkamaspigiausias paslaugas gyventojams ir jmonCms teikiantis ükio subjektas, o taip pat pagal kuriaskoncesininkui sudaroma galimybC nustatyti nepagrjstai auktas paslaugq kainas, paeidia EBsutarties 86 str. ld., kadangi sudaro galimybe koncesininkui piktnaudiauti suteiktornis iirntinémisteisémis, tuo paeidiant ir EB sutarties 82 str. Europos Komisija pareiktoje nuomonéje nurodC,kad svarstant, ar konkurso taisyklés prietarauja EB sutarties 86 str. Id.. skaitornam kartu su EBsutarties 82 straipsniui. teismas turi nustatyti. ar jos sudaro sajygas specialias ar iimtines teisesturinëiai jmonei gyti dominuojaniri padétj ir ja piktnaudiauti (I t., b.l. 1 89). Atsive1giant jidCsty1q, teismas ianalizavo:

1. Ar koncesininkas laikytinas vaistybCs mone ar rnone, kuriai suteiktos iimtinés teisCs.Atsive1giant j Komisijos nuornonç, teismas daro ivada,, kad jeigu koncesija suteikiamakonkurso büdu, tai koncesijos laimCtojas negali bUti prilyginamas jmonei, kuriai suteikiamosiirntinés teisés. Teisit suteikimas koncesijos büdu reikia, kad koncesininko viet KaunosavivaldybCje gali pretenduoti bet kuris atitinkarn4 veikl4 vykdantis ãkio subjektas.
2. Del dominuojanëios padCties buvimo fakto.
lana1izavçs Koncesijos atlieki.i surinkimo ir iveimo veiklai vykdyti suteikimo konkursosqjygq apraa,, teismas nustaté, kad koncesininkas uims dorninuojani4 padCtj atitinkamose atliekqtvarkymo paslaugq rinkose.
3. Ar dominuojanti padelis bus sukurta bendrojoje rinkoje arba dideléjejos dalyje.j kriterijq teismas vertina ne Lietuvos. o bendrosios rinkos kontekste. Iekovas nurodC, kadKauno miesto savivaldybCs teritorijoje surenkama 10 °/b visq Lietuvoje susidarani4 atliekq, taiaunepagrindé to fakto, kodél del ios aplinkybés Kauno miesto savivaldybé turétq büti traktuojamakaip dide!é bendros rinkos dalis (II t., b.l. 4-6). Teismas daro ivad, kad Kauno miesto

savivaldybCs bendros rinkos suma ir Kauno miesto gyventojq, jskaitant ir jmones, skaiius néra
tokie dideli ir svarbüs. kad galetq daryti tak4 visos Bendrijos ar didelCs jos dalies veiklai. Todél
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teismas, rerndarnasis a1iq paaikinirnais ir byloje esanëiais raytiniais frodymais konstatuoja, kadsuteikus koncesij nebütq sukurta dominuojanti padétis didelêje bendrosios rinkos dalvje.4. Ar dominuojanti padêtis sudaro s4lygasja piktnaudiauti.

Europos Komisija del ios bylos pareiktoje nuomoneje nurodC, kad pagal nusistovejusiEuropos Teisingumo Teismo praktik vien tik dorninuojariios padeties suktirimas, suteikiantiimtinç teisç. pats savaime dar nCra nesuderinamas su EB sutarties 82 str. Atsive1giani tai.teismas mano, kad vien ta aplinkybe. kad konkurso sjygose nenumatyta s1yga, jog koncesininkasbus parinktas pagal maiausi4 pasiu1yt kaina, piktnaudiavimo galirnybCs nejrodo, nes pagal LRteisés aktus, tarif u atliekq tvarkymo paslaugas, nustato Kauno miesto savivaldybé.
5. Del poveikio prekybai tarp valstyhiq nariq.
Teisrnui nenustaius piktnaudiavimo dominuojanëia padetimi fakto, nebereikia nustatinCti irkaip toks piktnaudiavirnas paveiktq prekyb4 tarp vaistybés narii (I t., b.l. 194).
Visos aukiau idestytos aplinkybes, kurios buvo iana1izuotos pagal Europos Kornisijospateiktas rekomendacijas, leidia teismui daryti ivada, kad E13 sutarties 82 str. ir 86 str. I d. iojehyloje negali büti taikorni, nes koncesijos laimétojui nebutq suteiktos iirntinCs ar specialios teisés,kaip apibrCta Europos l3endrijos sutarties 86 straipsnio I dalyje. Teismas mano, kad atliek4surinkimo ir iveimo veiklai vykdyti Kauno mieste koncesijos suteikirnas kuriai nors konkurs4lainiëjusiai jmonei, neturi reikrnés bendrajai rinkai, todél Europos Sajungos konkurencijos teiséiuo atveju nera taikoma.

Del Europos Bendrijos steigimo sutarties 12 str. ir 49 str., 1992-06-18 Tarybos direktyvos92/50/ECC 3 straipsnio.
EB steigimo sutarties 12 str. nustato, kad bet kokia diskrirninacija nacionaliniu pagrindu yradraudiama. Tos paios Sutarties 49 str. nustato, kad Bendrijoje udraudiami laisvCs teiktipaslaugas apribojimai, taikomi valstybiq nari4 nacionaliniams subjektams, kurie yra jsisteigç kitojeBendrijos vaistybeje negu vaistybe, kurios subjektu yra asmuo, kuriarn tos paslaugos teikiamos.1992-06-18 Tarybos direktyvos 92/50/ECC 3 str. nustato, kad suteikiant teisç asrneniui teiktiviesias paslaugas, tokieI teisç suteikianti institucija turi laikytis ia direktyva nustatytt sqlygq.Teismas, atmesdarnas iekovo argurnentus del aukiau ivardint4 teisés aktq paeidimo, paymi,kad 1992-06-18 Tarybos direktyva 92/50/FCC del vieojo paslaugq pirkimo sutarCii sudaryrnotvarkos koordinavimo reglamentuoja vieuosius paslaug4 pirkimus irji yra jgyvendinta 1996-08-13LR vieijq pirkim4 jstatyme, Atsiveigiant tai. teismas daro ivada, kad nei Direktyva 92/50/ECC.nei j Lietuvoj gyvendinantis LR vieujq pirkirnq jstatymas tiesiogiai netaikornas suteikiantkoncesijas, todél iekovo argumentai. rerniantis ia direktyva, néra pagrsti.

Teismo nuomone, koncesijos konkurso slygos buvo suformuotos visierns Qkio subjektarnsvienodos, todél diskrirninacijos nacionaliniu pagrindu iuo atveju nustatyti negalima. Konkursos4lygt 17. 1 p., nustaté, kad pasiOlymus gali teikti tie subjektai, kurie turi teisç LietuvosRespublikoje verstis atliek4 tvarkymo veikia. Atitinkamai iq s1ygi. 19 punktas nustatC. kad tuoalveju. kai konkurse dalyvauja konsorciumas, nustatytus reikalavimus turi atitikti visi konsorciumonariai (It,, b.l. 25-26). Iekovas nurodé, kad Toensmeier jmoniq grupé. ketinanti dalyvauti konkursekartu su UAB ,,Tew Baltija”, turi didelç atliek4 tvarkymo paslaugq teikimo patirt Vokietijoje,Prancuzijoje, Lenkijoje ir jos jrnonés iose a1yse turi visus leidimus, reikalingus iai veiklaivykdyti. Grupés monés be kliüiq galétq tokius leidimus sigyti ir Lietuvos Respublikos teritorijojetuo atveju, jeigu gaut4 leidim4 (koncesija, teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje. Iekovas taip
pat paymCjo, kad Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus paskelbto konkurso
sajygos numato tik 20 kalendorinil4 dienq termin pasiulymams teikti. Atsivelgiant idestytasaplinkybes, iekovas mano, kad nustatytas terminas ir minétosios konkurso s1ygos, diskrirninuojausienio ükio subjektus, riboja laisv4 pas1augt judéjirn tarp aIi14 nari4 ir tuo paeidia Europos
Bendrijos steigimo sutarties 12 str. ir 49 str. ie iekovo argurnentai atmestini, nes atsakovo
reikalavimas, kad koncesijos konkurso dalyvis turét leidirnus iki pasiulymq dalyvauti konkurse
pateikimo dienos, yra protingas ir pagrstas. LR CK 1 .21 str. I d. nurodo, kad usienio juridiniq
asmenq ar kia organizacijq filialams. registruotiems Lietuvoje, taikoma Lietuvos Respublikos
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teisé, todêl Toensrneier jrnoniq grupé turi pateikti tokius paius leidimus. kurie yra bütini irLietuvos Respublikos jrnonêms. LR Atliekq tvarkymo statyrno 2 str. 23 d. nurodo, kad leidimas taitaros integruotos prevencijos ir kontrolês leidimas, rengiamas ir iduodamas Aplinkos ministerijosnustatyta tvarka. Pagal Taros integruotos prevencijos ir kontrolés leidirnq idavimo, atnaujinimo irpanaikinimo taisykies, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002-02-27 jsakymu Nr, 80, veiklosvykdytojas, kuris privalo gauti leidirnq, apibr&iarnas kaip bet kuris fizinis ar juridinis asmuo,naudojantis arba valdantis rengin ir pagal Lietuvos teisés aktus turintis ükinius ga1iojirnus sprçstifrenginio techninius klausimus. Todél teismas daro ivadq, kad neteisingas yra tik pats pasiu1ynnpateikirno terminas, nes akivaizdu, kad Kauno miesto saviva1dybs administracijos direktorius,nustatydamas nepagrstai trump4 (20d.)pasitilymq pateikirno termina, paeide LR CK 1 .5 str. I d,.kuris nustato, kad civi1ini teisiniq santyki4 subjektai, jgyvendindami savo teises bei atlikdarnipareigas, privalo veikti pagal teisingumo. protingumo ir sainingumo reikalavimus ir LR CK I .2str. I d. nustatytus civi1inii santykiq teisinio reglamentavimo principus. LR CK 1 .37 str. 3 str. taippat nurodo, kad jgyvendinant civilines teises draudiama piktnaudiauti savo teisémis. t.v.draudiarna gyvendinti savo civilines teises tokiu bUdu ir priemonêmis, kurios be teisinio pagrindopaeist4 ar varytq kitq asmenj teises ar jstatymu saugomus interesus. Kad buvo nustatytas pertrumpas pasiulymq pateikimo terminas pripasta ir atsakovas savo atsiliepime (It., b.I. 64).

Del LR Koncesij jstatymo 9 str. I d. I p.
LR koncesijq Istatymo 9 str. I d. I p. nustato. kad konkurso s1vgose turi büti nurodytaspasiUlytos koncesijos sutarties dalykas ir koncesijos projekto apibudinimas, Iskaitant koncesijosprojekto tecbniniq s1ygq ir reikalavim4 jo jgyvendinimui, saugumo ir aplinkos apsaugosreikalaviml4 pagrindiniq sutarties sajygq apibüdinim. Iekovas nurodê, kad atsakovo patvirtintoseKoncesijos s4lygose néra koncesijos projekto techniniq s4lygq, nCra aiku, kokj, gyventojq ir jmoniiskaiCi4 koncesininkas sipareigot4 aptarnauti per koncesijos Iaikotarp, taip pat néra aiki ir atliekqsurinkimo norma Kauno m ieste, nenurodyta, kokj sqyartynr jsiparei gos eksploatuoti koncesininkas.Teismas sutinka su iekovo argumentu, kad ios koncesijos siygos yra labai svarbios ir be .iqnemanoma paskaiCiuoti, kokiq technini4 pajègum4 reiktq, norint teikti atliekq tvarkymo paslaugas,o taip pat nelmanoma apskaiiuoti ir kain4 tarifo, kuris galëtq buti taikomas gyventojams u atliekqtvarkymq. Atsive1giant j ias teismo nustatytas ir byloje esaniais jrodymais pagr[stas aplinkybes,darytina ivada, kad atsakovo paskeibtos konkurso sftlygos neatitinka LR koncesijq jstatymo 9 str. Id. 1 p.

Iekovas ginCija ir kai kuriuos pasiulym4 vertinimo kriterijus, o konkreCiai nesutinka su 1 .1
p., 1.10 p., 1.14 p.. 2.1 p., 2.2 p.. kuriejo manymu yra nesainingi ir diskriminaciniai. sukurti taip,kad juos atitiktq Kauno miesto savivaldybés kontroliuojama UAB ,,Kauno vara”. Atsakovassutiko, kad nepagrjstomis galirna pripainti tik sqlygas del koncesijos konkurso s4Iygq priedo,,Pasiülym4 vertinimo kriterijai” 1.1 p., 1.10 p., 1. 14 p., 2.1 p.. 2.2 p. nustatytq pasiülym% vertinimokriterijq, taiau tik ta apimtimi, kick tai susijç su iq kriterijq reikme bendrame koncesijoskonkurso dalyviams galim4 suteikti balq skaiCiuje. Atsive1giant byloje esanCius raytiniusjrodymus, teismas pripasta, kad nurodyti vertinirno kriterijai. kuriuose nustatytas bütent toks baI4skaiCius nCra objektyvus koncesijos konkurso dalyviams galimq suteikti balq skaiCiuje. TaCiauteismas nevertina, ar ie kriterijai specialiai sukurti taip, kad juos tenkint4 vienintelé moné - UAB,,Kauno vara”, nes iekovas to nejrodé kaip tai numato LR CPK 178 str.

Del LR koncesiji istatymo 2 str. 7 d., 3 str. 2 d. 5 p. bei LR atIiek tvarkymo istatymo 25straipsnio.
2004-09-17 Kauno miesto savivaldybes administracijos paskeibtame skelbime ir 2004-09-14

Kauno miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu A 2247 patvirtinto konkurso
s4Iygq 14 p. nurodoma, kad koncesijos sutarties dalykas yra teisé Kauno miesto savivaldybésteritorijoje rinkti ir veti komunalines atliekas (atiiekt surinkimas i gyventojt bei jmoniq irorganizacijq, kurioms nereikia pildyti pirminés atliekq apskaitos urnaIo, nepavojing4 pramoniniq
atliekq surinkimas ir veimas, nepavojing4 atliekq perkrovimas. perpakavirnas ir rüiavimas.
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siekiant jas perveti), atskir4 kornunaliniq, atliekq — stiklo atliekq. popieriaus, kartono, kit4naudojamu atlieku, taip pat biodegraduojam% atliek4, gyvulines kilmés atliek4, pakuotes atliekq,statybiniq atliek4, didiujq atliek4, senos buitinés technikos, naudotq padangt atskiru surinkimu iriveimu, s4vartyno kenksmingurno paa1inimu. rekultivacija ir prieiura p0 jos. Komunalinésatliekos LR atliekq tvarkymo statvmo 2 str. 20 d. apibretos kaip buitinés (buityje susidaranios) irkitos atliekos, kurios savo pobudiu ar sudétimi yra panaios [buitines atliekas, Antrinés aiiavos,biodegraduojanios atliekos, gyvulines kilmés atliekos. pakuotés atliekos. statybinés atliekos.didiosios atliekos LR atliekq tvarkymo statyrne. Kauno miesto atliekq tvarkymo taisyklése.patvirtintose Kauno miesto savivaldybes tarybos 2001-09-27 sprendimu Nr, 212 ir Miri.kornunaliniq atliekq tvarkymo taisyklese. patvirtintose Kauno miesto savivaldybés tarybos 2002-12-19 sprendimu Nr. 502, iskiriamos ir apibrêiamos atskirai nuo komunaliniq (buitiniq) atliek4.Atsive1giant j nurodytas aplinkybes, teismas daro ivadq, kad savivaldybé turi teisçorganizuoti tik komunaliniq atliekq tvarkyma, bei atliek4, kuriu turétojo nustatyti nejmanoma arhakuris nebeegzistuoja, tvarkym. Atitinkarna, savivaldybés vykdomoji institucija gali skeibtikoncesija tokioms paslaugorns teikti, kuriq teikimo organizavimas yra priskirtas savivaldybéskompetencijai pagal LR atliek4 tvarkymo [statym4 — kornunaliniq atliek4 tvarkymui. Pabrétina irtai, kad LR koncesijq jstatymas nesuteikia savivaldybei platesniq jgaliojim4 del koncesijos teikimo,kadangi nurodo, kad koncesijos vieosioms paslaugorns teikti gali büti suteikiamos ta apimtirni,kuria nustatyta LR atliekq tvarkymo jstatyme, todél savivaldybe turi skeibti koncesij4 komunalinitl,atliekq tvarkyrnui. Teismas nustaté. kad Kauno miesto savivaldybCs administracijos direktoriuspaskelbC konkurs suteikti koncesij4 tai ikinei veiklai vykdyti. kudos organizavirnas, vykdymas.priiflra ir kontrolC jai nCra priskirta statymais ar kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais ir tuopaeide LR koncesijq jstatymo 2 str. 7 d., 3 str. 2 d. 5 p. bei LR atliekq tvarkymo statymo 25 str.

Del LR konkurencijos istatymo 4 straipsnio.
Iekovo argumentai, jog Kauno mieste suteikus koncesija, atliekq tvarkyrno paslaug4 rinkaKauno miesto but4 monopolizuota. ko pasekrneje nukentCt4 paslaugq kokybe, vartotojqpasirinkirno laisvC, o versias patirtq finansini4 nuostoliq, yra nepagrsti. Teismas nustaté, kadKauno niiesto savivaldybe organizuodama koncesijos konkurs, paeide aukéiau ivardintusjstatymus. Taëiau koncesijos suteikimas konkurso bãdu yra visikai suderintas su LR konkurencijosjstatymo 4 str. Konkursas koncesijai pats savaime sudaro ga1imyb visiems Okio subjektamskonkuruoti vienodomis sjygomis, nes konkurso reikalavimai visikai vienodai taikomi vis4 ükiosubjektq atvi1giu, be to, ükio subjektai gali konkuruoti pateikdami pasiulymus konkursui. TodClkonkursas koncesijai suteikti, teismo nuomone, neprietarauja LR konkurencijos statyrno 4 str.Atsive1giant visas paminétas aplinkybes, teismas daro ivada,, kad i esmés iekovoreikalavimas pripainti negaliojanëiomis Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus2004 m. rugsêjo 14 d. jsakymu A 2247 patvirtintas Koncesijos atliekq surinkimo ir iveimo veiklaivykdyti suteikimo konkurso sqiygas yra pagrjstas, todél tenkintinas. Taëiau iekovo reikalavimaspripainti neteisétu vieo konkurso paske1birna koncesijai suteikti pagal Kauno miesto savivaldybesadministracijos direktoriaus 2004 m. rugséjo 14 d. sakymu A 2247 patvirtintas konkurso s4lygas,negineijant paëio jsakymo ar tarybos sprendirno. i esmes yra tapatus pirmam reikalavimui irgrind2amas tornis paëiomis aplinkybemis ir frodymais. Todel atskirai del io reikalavirnonepasisakorna ir laikoma, kad iekinys yra patenkintas, pripainus negaliojanëiomis Koncesijosatliekq surinkimo ir iveimo veiklai vykdyti suteikimo konkurso sqiygas. Kitos a1i4 nurodytosaplinkybCs neaptariamos ir nevertinamos, nes jos esminés reikmês neturi, o atsakovas privalCs inaujo skeibti konkurs ir nustatyti s4lygas atliekq surinkimo ir iveimo veiklai vykdyti.

Teismui i esmés patenkinus iekinj, atsakovas privalo atlyginti iekovui bylinéjirnosiilaidas. t.y. yminio rnokeséio (100,OLt.), advokato(20814,24 Lt), o taip pat iIaidas valstybei,susijusias su procesiniq dokurnentq teikimu(68,50Lt.), kuri4 dydj patvirtina byloje(b.1. 1. 20, t.1,29-37, t.2) esantys jrodymai(CPK 88str.ld.3p.. 93str.ld,, 96str., 98str.ld),



9
Teisinas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str., 260 str, 268 str., 270 str.,307 str.

n u s p r e d i i a:

Iekin tenkinti.
Pripainti negaliojanëiornis atsakovo Kauno miesto savivaldybës administracijos direktoriaus2004 m. rugsêjo 14 d. jsakyrnu A 2247 patvirtintas Koncesijos atliekq surinkimo ir iveimo veiklaivykdvti sutei kimo konkurso s%lygas.
Priteisti i atsakovo Kauno miesto savivaldybés administracijos UAB ,jew Baltija” naudai20814,24Lt advokato pagalbos ir 100.0 Lt vminio mokesio iIaidorns atlyginti, viso2091 4,24Lt.(dvideirnt tükstanëil4 devynis imtus keturiolika litq ir 24centus).Priteisti i atsakovo valstybs biudet4 68.50 Lt (eiasdeimt atuonis litus ir 50 centl4)iMaidq, susijusi4 su procesiniq dokumentq teikimu.
Sprendimas per 30 dienq gali bud skundiamas Lietuvos Apeliaciniarn teisrnui, paduodantskund4 per Vilniaus apygardos teisma.

Teiséj as
A.Aurukeviius


