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Europos Komisijos nuomoné pagal 2002 m. gruodio 16 d Tarvbos re2lamento 1/2003
del konkurencjjos taisvkliq., nustatytu Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, gvvendinimo 15

straipsnio I dali bei EB Sutarties 10 straipsul

Vilniaus apygardos teismas, byla Nt. 2-1068-52/05

1. Jy

2002 rn. gruodio 16 d. Tarybos Reglamento 1/2003 d1 konkurencijos taisyk1i1.
nustatytq Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, gyvendinimo (toliau — Reglamentas 1/2003)’
15 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybiq nari teismai, nagrinedami bylas del
Sutarties 81 ar 82 straipsnio taikymo, gali prayti Komisijos perduoti jierns jos turirn4
informacij q ar nuomon Bendrijos konkurencij os taisykliq taikymo klausimais. Sis
Kornisijos ir va1stybi nariq teism bendradarbiavimas apraytas isarniau Komisijos
praneirne del Komisijos it ES va1stybii naril4 teisrnq bendradarbiavimo taikant EB
sutarties 81 it 82 straipsnius (toliau — Bendradarbiavimo praneimas).2

2. Bendradarbiavirno praneirno 27 punkte nurodyta, kad vaistybes narCs teismui prireikus
byloje taikyti EB konkurencijos taisykies, jis gali remtis Bendrijos teisrnq praktika arba
Kornisijos reglamentais, sprendimais, praneimais ir gairemis, taikytinais EB sutarties
81 it 82 straipsniams. Kai ios priernones nepateikia pakankamo orientyro, vaistybes
narCs teismas gali paprayti Komisijos nuomonCs dcl klausimq, susijusiq su EB
konkurencijos taisykiiq taikymu.

3. Svarbu paymCti, kad iiame prayrne pateikti nuomonç, be EB sutarties 82 straipsnio
klausimq, taip pat ike1iarni konkurencijos klausimai susijç su EB sutarties 3 straipsnio 1
dalies g punktu, 4 straipsnio 1 dalirni ir 86 straipsniu, kutiems Reglamentas 1/2003 ar
Bendradarbiavimo praneimas tiesiogiai netaikomi. Taiau Bendradarbiavimo
praneirno 15 punkte teigiama, kad EB sutarties 10 straipsnis nustato Europos institucij r[
it va1stybir narirl savitarpio pateigas bendtadarbiauti siekiant EB sutarties tiksli1. Taigi,
EB sutarties 10 sttaipsnis reikia, kad Komisija privalo padeti valstybiq nariq teismams,
kai iems tenka taikyti Bendrijos teisç,3 t.y. skaitant pagalbq, nejeinank Reglamento
1/2003 15 sttaipsnio 1 dalies taikymo srit. TodCl i nuomoné pateikiama pagal
Reglarnento 1/2003 15 straipsnio 1 da1i tokia apimtimi, kuria aptariami su EB Sutarties
81 ir 82 straipsniais susij klausirnai bei pagal EB Sutarties 10 straipsni ta apimtimi,
kutia aptariami klausimai nesusijç su 81 it 82 sttaipsniais.

OL 2003 L 1/1.
2 OL 2004 C 101/4,

Bvla C-2:88 finm Zwartiekl 13CR [1990] 133365. flUO 16 iki 22 ir byla C-234/89 Delimit/s 13CR [1991] 1-
935. 53.



4. Taip pat btitina paymti, kad va1stvbi nari teismai neprivalo atsive1gti nei i

Komisijos nuornones pagal Reglamento 1/2003 15 straipsnio 1 da1i, nei nuomones,

pateiktas di klausinnL. nepatenkanëi 15 straipsnio 1 dalies taikyrno sritj. Tik Europos

Teisingumo Teismas (toliau — Teismas) gali pateikti privalorna. taikyti prel irninanl

nutarm4 del EB konkurencijos taisykliq aikinimo. EB sutarties 234 straipsnyje

numatyta, kad vaistybes narCs teisme iki1us EB sutarties rluostartl aikinirno klausimui,

is teismas, manydamas, kad sprendimui priirnti reikia nutarimo iuo klausirnu, gali

prayti Teism priirnti dcl jo nutarima. Kai toks klausirnas iky1a nagrinejant bvla

vaistybes narCs teisme, kurio sprendimi. pagal nacionalin teis negalima apsksti

teismine tvarka, is teismas privalo kreiptis Teismq, iskyrus jeigu Teismas jau

anksêiau yra pareiks savo nuornon del io klausimo ar yra iiksliai aiku. kaip taikvti

EB sutarties norrnas.4

5. 2004 rn. spalio 4 d. iekovas, atliekti tvarkyrno bendrovC UAB ,,Tew Baltija” Vilniaus

apygardos teismui pateike iekint prie Kauno miesto savivaidyb. 2005 m. vasario 7 d.

Vilniaus apygardos teismas papraé Europos Kornisijos nuomonCs dcl EB taisykliq,

taikymo klausimo, ikiIusio jo nagrinejamoje byloje.

6. ioje nuomoneje pateikiamas atsakymas prayni tokia apirntimi, kokia apibré2ta 3

pastraipoje, ir tick, kick yra taikytina Bendrijos teisC, t.y. tick, kick prekyb tarp

valstybiu nari4 gali paveikti tariama pra.ktika. TaCiau Komisija nepateiks nuomonCs del

nacionalinCs teisés, visu pirma del Lictuvos konkurencijos istatyrno, taikymo.

7. Vadovaudamasi Bendradarbiavirno praneimu, pateikdarna savo nuomon Komisija

apsiribos suteikdama vaistybes narCs teisrnui praorn faktinç infonnacij ar ekonornini

ar teisin iaikinirna, taiau nenagrinedarna vaistybes narCs teismo nagrinejamos bylos

i esmes.5 TodCl ioje nuomonCje apsiribojarna Bendrijos teisés taikyrno klausirnq,

ikcltti remiantis iekinyje pateikiama inforniacija ir kitais bylos dokurncntais, kurie

buvo Vilniaus apygardos teismo pateikti Komisijai susipainti, iaikinirnu.

2. FAKTAI

2.1 aIvs

S. Iekin Vilniaus apygardos teismui pateike pagal Lietuvos Respublikos tstatvmus

steigta jmone UAB ,,Tew Baltija”. ,,Tew Baltija” kontroliuoja atliekq tvarkvrno

paslaugas Lietuvoje teikianCiq ir pagal Lietuvos Respublikos statymus istcigtq pcnkiq

moniq akcijas. ,,Tcw Baltija” akcininkas yra Toensmeicr grupes kontroliuojarnas

Vokietijos konsorciumas ,,TEW Entsorgung GmbH&Co” KG. ,,Tew Baltija” drauge su

Toensrneier grupés tmone sudarC konsorciuma. del dalyvavimo Kauno miesto

savivaldybes 2004 m. rugséjo 17 d. paskclbtame vicamc konkurse del koncesijos

suteikimo atliekq surinkimui.

9. Atsakovas yra Kauno savivaldybC, kuri administruoja Kauno miesta.. Kaunas yra antras

pagal dydj Lietuvos miestas, kuriarne 2004 rn. gyveno 366 652 gyvcntojai.

Byla 283181 Sd QILFiT and Lani/Iclo di Gaiardo SpA v Minisin o[Health EQR [1982] 3415.

Bendradarbiavimo praneimas. 29 punkus.



2,2 Faktinës aplinkvbès

10. 2004 rn. bire1io 23 d. Kauno miesto savivaIdybs Taryba savo sprendimu paved
administracijos direktoriui paskeibti vie konkurs4 del koncesijos suteikimo atiiekq
surinkimo ir ivezimo veiklai Kauno miesto savivaldybes teritorijoje. Konkurso
IaimCtojui butu suteikta iimtinë teisé penkiolika met rinkti ir iveti atliekas i Kauno
miesto savivaldybes teritorijos. Kauno miesto savivaldybes paskelbtas konkursas apima
nepavojing komunaliniq atliekt i gyventojr ir tam tikrq jmoniq, surinkima ir iveima,
atskirq atliek (stiklo, popieriaus, kartono, metalo ir plastiko), biodegraduojanCiq
atlieku,, gyvulines kilmes atliekl4, pakuotes atliekq, statybinil4 atliekl4, stambiuju atliekii,
senos buitinCs technikos ir naudotq padang4 surinkim4 ir iveim.

11. Vieas konkursas buvo paskeibtas 2004 m. rugsejo 17 d. Lietuvos Respublikos
,,Valstybes iniose”. Pagal vieo konkurso s4lygas konkurso dalyviai turéjo pristatyti
mokeséio, kuri jie imtq i privaiq klientq (gyventojq) u teikiamas paslaugas, isamius
apskaiCiavimus, skaitant patvirtinamuosius dokumentus. Vieo konkurso taisyklése
nebuvo reikalaujarna nurodyti inforrnacij4 apie kainas, kurias koncesininkas nustatyt4
flkio subjektams. Be to, dalyvaujanCios jmonCs turéjo pateikti savo ukinCs veikios
aprayrnus bei atliekq surinkimo ir iveimo veikios iplétimo ateityje planus,

12. Iekovas mano, kad vieo kon.kurso paskelbimas ir konkurso s4lygos yra neteisCti ir
prietarauja nacionalinei bei ES teisei. Del ios prieasties iekovas tteike Vilniaus
apygardos teismui iekinj, praydamas pripainti vie4 konkursa del koncesijos
suteikimo prietaraujaiu nacionalinei ir ES teisei bei tsakyti savivaldybei panaikinti
konkurso procedurq, Komisijos supratimu del iekinio konicurso procedtira buvo
sustabdyta. Vilniaus apygardos teismas kreipCsi Komisij4 nuomonCs del EB sutarties
86 straipsnio 1 dalies ir EB sutarties 82 straipsnio, EB sutarties 3 straipsnio 1 dalies g
punkto ir EB sutarties 4 straipsnio 1 dalies taikymo turimiems faktams esamoje byloje.

3. TEISINES APLINKYBES

3.1 EB sutarties 86 straipsnio 1 dalis kartu su EB sutarties 82 straipsniu

13. Konkurencijos teisCs poitiriu Vilniaus apygardos teismo nagrinejamoje byloje ikeltas
pagrindinis klausimas i esmCs yra tas, ar EB sutarties 86 straipsnio 1 dalis, skaitoma
kartu su EB sutarties 82 straipsniu, neleidia vykdyti vieo konkurso procedliros, pagal
kuri vienai atrinktai tmonei bütq suteikta iimtinC teisC Kauno miesto savivaldybes
teritorijoje 15 metu rinkti ir veti atliekas, tokiu budu nejsi1eidiant kitq moniq bei
suteikiant koncesininkui galimyb nustatyti pernelyg dideles kainas tikio subjektams.

14. Reikia pastebeti, kad jan i pat pradi Vilniaus apygardos teismui ikilçs kiausimas del
EB sutarties 86 straipsnio I dalies kartu Sn EB sutarties 82 straipsniu yra hipotetinis
klausimas. Komisijos supratimu del Vilniaus apygardos teisme pateikto iekinio
konkurso procedtira buvo sustabdyta. lid iol nC vienai monei nebuvo suteiktos
iimtinés ar specialios teisés, kaip apibreta EB sutarties 86 straipsnio 1 dalyje. TodCl
Komisija pateikia savo nuomon del hipotetines prielaidos, kad konkurso procedura bus
vykdyta ir konkurso laimCtojas igys iimtin teisç. teikti atliekq tvarkyrno paslaugas
Kauno miesto savivaldybes teritorij oj e.



3.1.1 ,,monhr’ ir ,,iimtinht teisii” svoka

15. EB sutarties 86 straipsnio 1 dalis taikoma vaistybes imonêms bei rnonêms, kurioms

buvo suteiktos specialios ar iimtins teisês. Teismo praktikoje ,,monts s4voka apirna

kiekvien4 subjekt, usiimant ilkine veikia, nepriklausomai nuo subjekto teisinio

statuso ar jo finansavirno bfldo”.6Ankstesniuose savo sprendimuose Teismas nusprende,

kad statvbiniq at1ieku’ ir pavojing at1iekq tvarkymo paslaugas teikiantvs subjektai

usiirna llkine veikia ir tod1 vra trnones.

16. Specialios ar iimtins teiss, kaip jas apibria EB sutarties 86 straipsnio 1 dalis, gali

buti suteiktos visoje vaIstybs narês teritorijoje ar tik jos dalyje. Iimtins teiss yra

tada, kai valstybê suteikë subjektui monopolijos teises usiirnti tarn tikra tikine veikla

iimtiniu pagrindu. Du Teismo priimti sprendirnai susij su atliebat tvarkymo jmonérns

suteiktomis iirntinrnis teismis. Pirrniau nurodytame Kobenhavns sprendirne Tei smas

nustatê, kad trims rnonms, kurioms buvo suteikta teis priimti statybines atliekas

Kopenhagoje, buvo suteikta iirntinC teisO. Dusseldoip sprendime Teismas nusprend,

kad Olandijos va1dios institucijq vienai monei suteiktas leidimas yra iimtiné teisé.9

17. Pagal EB sutarties 86 straipsnio 1 da1j, irnonêms, kuriorns va1stybs nars suteikia

specialias ar iimtines teises, vaistybes narês negali nei priimti naujos, nei iMaikyti

gaiioj anios jokios ,,priemons”, prietarauj anios S utartyje ttrauktorns taisykiems. vis4

pinna, konkurencijos taisykierns. Tick Komisija, tiek Teismas vra pateiks platu

,,valstybés priernoniti” s4vokos aik.inima, kaip apibrta EB sutarties 86 straipsnio 1

dalyje.’° Pavyzdiui, Bodson v Foinpes Funèbres byloje Teismas nusprend, kad EB

sutarties 86 straipsnio 1 dalis buvo taikoma susitarimui, pagal kurt vietos saviva1dyb

suteik koncesininkui iimtin teis teikti laidojimo paslaugas ir nustatê tam tikras

kainodaros s4lygas.”

18. Svarstaiit, ar konkurso taisykies, kurias iuo metu nagrinja Vilniaus apygardos teismas.

prietarauja EB sutarties 86 straipsnio 1 daliai, skaitomarn kartu su EB sutarties 82

straipsniu, btitina nustatyti, ar jos sudaro sa1ygas specialias ar iimtines teises turiniai

monei jgvti dorninuojaniapadtt irja piktnaudiauti.

3.1.2 Dominuojanios padéties buvimo faktas

19. Bandant atsakyti j k1ausirna, ar padetis yra dorninuojanti, paprastai labai svarbu

apibreti, kas yra atitinkarna rinka, kaip kad yra svarbu nubrOti bendrosios rinkos

dide1s dalies ribas, kuriose mon gali piktnaudiauti dominuojania padtirni,

Byla C-41/90 J-JOiier . tliacrotron ECR [1991] 1-1979,21 punktas.
Byla C-209/98, Entreprenoijàreningens Affaldsr [iijosektion (FFAD) v Kohenhavns Koininitne, ECR [2000]

1-3743, 54 punktas.
Byla C—203/96, Chemische .-JJialszoffen Dusseldoip B V and Others v Minister van Volkshuisvesiing,

RuiinrelUke Ordening en Milieubeheer. ECR [1998] 1-4075.
Dusseldoip, supra, 58 punktas.

° Zr. by1 249/81 Commission v Ireland ECR [1982] 4005, 28 punktas, kurioje Teismas nusprende, kad

priemon negali bUti privalorna. Ankstesnéje Direktvvoje pagal 28 suaipsn (Kornisiios direktvva EEB

70/50), Komisija teigé, kad tame straipsnyje apibré1toms priemonéms priklausé ,.statymai ir kiti teisés

aktai, adnnmstracmé praktika ir visos kitos va1dios instimcijr[ priimtos priemonds, skaitari[

rekomendacijas”. Sis apibre2imas taip par gali bad pritaikytas EB sutarties 86 straipsnio I daliai.

Byla 30.87 o17nne Bedson v Poinp’s F iibrs ECR [198$] 2479,



trukdania veiksmingai konkurencijai.’2Sia prasme tenka konstatuoti, kad rerndarnasis
turimais faktais atitinkam rink turi apibrti va1stybs narês teiséjas, vis pirma,

atsive1gdamas konkretaus produkto ar paslaugos ypatingus bruous ir, antra, j aikiai

apibrta geografme vietove, kurioje prekiaujama iuo produktu ar siUlloma paslauga ir
kurioje konkurencijos s1ygos yra pakaukamai vienodos, kad bOtL[ galima 1vertinti
susijusios monês ar monii ekonomini svor)3 Kaip bendro pobQdio orientyr4 del

atitinkamo produkto ir geografines rinkos apihreimo galima nurodyti Komisijos
pranesim4 del rinkos apibreimo.’4

20. Svarbu pavmeti, kad Teismas ‘vTa pakartotinai nusprendes, kad monC, kuriai buvo
suteikta iimtiiiC teisC, eali büti laikorna uimanCia dominuojanCia padet EB sutarties 82
straipsnio prasrne atitinkamoje(-ose) produkto ar geografineje rinkoje(-ose), kaip j(
as) apibree vaistybes narCs teismas.

21. Kaip buvo minCta ankstesniame 10 punkte, Kauno miesto savivaidybes paskeibtas

konkursas apima nepavojingq kornunalinit atiiek i gyventojq ir tam tikrq moni4
surinkim ir iveima, atskin atliekq (stiklo. popieriaus, kartono, metalo ir plastiko).

biodegraduojanCit atlieku, gyvulines kilmCs atlieku. pakuotes atliekq, statybiniq atliekq,

starnbftji atliek, senos buitinCs technikos ir naudotq padangq surinkirnq, if iveim4.

22. DCI nagrinejarno produkto ar paslaugos paymCtina, kad Vilniaus apygardos teismui gall

lekti nustatyti, ar kiekvienos i atlieku rflies surinkimas ir iveirnas, del kuriq buvo

paskeibtas konkursas, sudaro iskirtinç rinka. Pavyzdiui, su pakuoCiq atliekornis

susijusioje DSD byloje Komisija apibre.e atskiras gyventojr pakuoCiq atliek4 (naudotq

prekiniq pakuoCiq surinkimas i gyventojuj, tradiciniq ir likutiniq gyventojr atliek4 (kiti

ne prekiniq pakuoCiu vienetai, surenkami i gyventojq) ir pramoninii pakuoCiq, atliekl.l
(naudotos pakuotCs, surinktos i pramones sektoriaus ar dideliq rnoniuj surinkimo ir

iveimo rinkas.’ Pavyzdiui, senos buitinés technikos, statybiniq atliekL, tarn tikros ar

tarn tikrq atliekq -tiiu, dcl kuriq buvo paskeibtas konkursas, surinkimo ir iveirno

sqivgos gali skirtis (pvz., skirtinga surinkirno infrastrukifira, skirtingi surinkirno grafikai.

skirtinga rfliavimo ir perdirbirno ranga) if tokiu btidu sudaryti atskir4 konkretaus

produkto rink4. TaCiau produkto apibrCimo klausimas gali bUti paliktas atviras, jeigu

Vilniaus apygardos teismas nustatytq, kad koncesininkas atsidurtu dominuojanCioje

padetyje kiekvienoje i ivardint atlieki.l rtii rinkq.

23. Del geografines rinkos Vilniaus apygardos teismui siulorna atsive1gti tai, kad iirntinC

teisC suteikiarna koncesininkui. Jeigu gyventojai ir flkio subjektai norCs, kad jq atliekas

rinktq Kauno miesto savivaldybe, jie gales kreiptis tik koncesinink4. Tai galetq apriboti

rink4 iki teritorijos, kurial buvo suteikta iirntinC teisC, dydio.

12 l3yla C-209;98, Kohenhavens, szlpra, 57 punktas; byla C-242/95 GT-L ink ECR [1997] 1-4449, 36 punktas.
a Kohenhavens. supra, 57 punkias: byla 27/76 Unked Brands i’ commission ECR [1978] 207, 11 punktas.

Komisijos praneiirnas del atitinkamos rinkos apibre2imo Bendrijos konkurencijos tetsCje siekiant pateikn

orient’,Tq atitinkarnai produkto ir geografinei rinkai nustarvu, OL 1997. C 372/5.

Pvz. Dusse/doip, supra, 60 punktas.
6 2001 m. rugséjo 17 d. Kornisijos sprendimas, DSD, OL L 319,1. 87 punksas et seq — apskttstas teismui,

Kobenhial’ens .supra. e2 punktas.



3d.3 DideIè bendrosios rinkos dalis

24. Pagal EB sutarties 82 straipsn, dominuojanti padetis turi btiti visoje bendrojoje rinkoje

arba dide1je jos dalyje. Taigi, apibr&us paveiktos vietovs ribas, reiks inagrineti, ar

i vietové sudaro didel bendrosios rinkos dali. Pinkos dalies didumas nra susijes vien

tik su fiziniu geografins rinkos dydrmu lyginant su visa EB, bet ir su atitinkamos

ekonomins svarbos klausimu. Anot EB Teisingurno Teismo, ,,privaloma atsive1gti i,,

minêto produkto gamybos ir vartojimo struktUr ir apimtis, taip pat j pardavéji ir pirkjr

jproëius bei ekonornines galimybcs”.’8 Teismas jau yra pripains (ir maesniuJ

valstybiu narir’9 valstybi4 narb regionq° ar net svarbir uostqr ir oro uostq teritorij

kaip sudarania didelç bendrosios rinkos dali. Kobenhavns byloje Teismas paliko

valstybs narês teismui nusprsti, ar Kopenhagos miesto savivaldyb galeti btiti

laikoma didele bendrosios rinkos dalimi.23 Teismas taip pat yra nusprendçs, kad tais

atvejais, kai vaistybeje nareje pagal naciona1in teis sukuriama artimq monopolijr

grupé ir kai drauge paëmus ios monopolijos apima vis tos valstybs teritorija ias

teisês aktais sukuriama dorninuojanti padrtis didelêje bendrosios rinkos dalyje.21

25. Vilniaus apygardos teismui sitiloma nustatyti, ar Kauno miesto saviva1dyb sudaro

didel bendrosios rinkos dalj, visq pirma atsiveigiant Kauno miesto savivaldybéje

susidaranir ir surenkamq atliekq apimtt bei jos svarb4 visoje Lietuvoje ir bendrojoje

rinkoje vykdomai atliek4 surinkimo veiklai.

26. iarne kontekste Vilniaus apygardos teismui visrl pirma siUloma atsivelgti i tai, kad:

> Kauno miesto savivaldybé yra apskaiiavusi, kad bendr4 rink (2003 in.) sudaro

3,07 milijono eurq, ir

> kad Kauno miesto savivaldybeje gyvena apie 370 000 gyventojr ar apytiksliai 10
% vis Lietuvos gyventoju ar apytiksliai 0,1 % ES gyventoju.

27. Vilniaus apygardos teismui nusprendus, kad Kauno miesto savivaldyb nesudaro dide1s
bendrosios rinkkos dalies, jis turês inagrinéti, ar Lietuvos Respublikos teiss aktai
sukuria artiml4 monopolijt grup, kaip minta ankstesniame 24 punkte.

28. Tik tada. jei Vilniaus apygardos teismas nuspres, kad konkreti mon turi tokiu biidu
apibret4 dorninuojanëia padt rinkoje. reiks svarstyti galimo piktnaud2iavimo
dorni nuoj ania padétimi klausim4.

18 Bylos 40/73 etc, Suiker Unie u. Uommission, ECR [1975] 1663, 371 punktas.
19 Pvz., Airija 1997 rn. gegués 14 d. Komisijos sprendime, Irish Sugar, OL 1997, L 258/1.
-° Pvz., pietiVokietija bylose 40/73 etc Suiker Unie v Gommission, ECR [1975] 1663.

Rvla C-179/90, Aferci Uon-ren:ionali Porto di Genoi’a v Siderugica Gabriel/a, ECR r1991] 1-5889, 15
punktas.
Pvz, 1995 rn. birlelio 28 d. Komisijos sprendirnas. Brussels aiiporr, 1995 OL 1995 L 216:8.
Kobenha ins, supra, 64 punkias.

Pvz., byla C-323/93 centre d’znseminat:on de la Urespelle v Cooperative de Ia Mayenne ECR [1994] 1-5077,
17 punktas; 1999 rn. vasario 10 d. Komisijos sprendimas, PortugueseAiiporrs, OL 1999 L 69/31,21 ir 22
punktai.



3.1.4 Piktnaudiavimo buvimo faktas

29, Iekovas teigia, kad iimtiné teis teikti at1iek suriakimo paslaugas Kaune sudarys
koncesininkui gaiimybt piktnaudiauti savo dominuojania padetimi.

30. Pagal nusistovejusia Teismo praktik vien tik dominuojanëios padeties sukflrirnas
suteikiant iimtine teisç, kaip apibrta EB sutarties 86 straipsnio 1 dalyje, pats savaime
dar néra nesuderinarnas su EB sutarties 82 straipsniu.2

31. Taigi, abstrakti galirnybe, kad dominuojani padeti turinti mon piktnaudiaus savo
padetimi del to, kad jai buvo suteikta speciali ar ikmtinC teisC, dar nereikia, kad
paeista EB sutarties 86 straipsnio 1 dalis kartu su EB sutarties 82 straipsniu. Kad btit
paeistas EB sutarties 82 straipsnis, tai turi bUti neivengiamas26 ar bent jau realiai
tikCtinas27 vaistybes priemones padarinys. Pavyzdiui, Crespelle byloje pagal
Prancuzijos statym4 tam tikriems galvijq sCklinimo centrams buvo suteikta ikrntinC
teisC teikti sCklinimo paslaugas tam tikroje geografineje vietovéje. Pagal Pranctizijos
istatyrnus kerns sCklinimo centrams buvo leista imti tam tikrus mokesius i veislininlat
paliekant jiems teisç apskaiciuoti iuos mokesius. Buvo teigiama, kad centrai CrnC
pernelyg didelius rnokeséius u savo paslaugas. Teismas inagrinejo, ar tariamai
pernelyg didelCs kainos buvo jiogjjis nacionaiinCs teisCs padarinys28, t.y. ar
piktnaudiavimas bent j au btitu realiai tikCtinas (ar neivengiamas) Pranctizijos statyrno
rezultatas. Jis nusprende, jog pats faktas. kad sCklinimo centrams buvo leista
apskaiCiuoti kainas, kurias turêtu mokCti veislininkai, neskatino centru nustatyti
neproporcingai dideli mokesCii ir tokiu bUdu piktnaudiauti savo dominuojanéia
padétimi.

32. Siekiant nustatyti, ar bus paeista EB sutarties 86 straipsnio 1 dalis kartu su EB sutarties
82 straipsniu, Vilniaus apygardos teisrnui sitiloma atsivelgti visi. pirma j:

> tai, ar tas faktas, kad pagal konkurso procedtir4 koncesininkas neturi pateikti
kainu,, kurias jis nustatyrta tikio subjektams, lems tai, kad koncesiniiikas prades
piktnaudkiauti savo padetirni, visrl pirma nustatydamas pernelyg dideles kainas,
kaip apibreta EB sutarties 82 straipsnyje, ar

>- tai, ar pernelyg didelCs kainos ar kitokio pobudio piktnaudiavimas kaip nors
kitaip butq tiesioginis ar tikCtinas vieo konkurso padarinys.

25 crespe/le, supra, 18 punktas. Hö/ier, supra, 29 punktas; Byla C-67/96, Albany Intel7lariona/ BV v Stichting
Bedrf/3pensioeifbnds Textielindustrie. ECR [1999] 5751, 93 punktas. Ankstesniame sprendime Teismas
pats vra ginCijs iimtines teises ir dominuojanCios padeties sukurim(by1a C-320/91, corbeau, ECR [1993]
1-1477). taCiau nèra to dars vélesniuose savo sprendirnuose.

26 Pvz.. Hàjzer, supra. 27 punktas. Kobenhavens byloje , supra, 82 punktas, Teismas sprendé, ar iiimtiné teisé

.btubki lems konkreciiq irnoniii piktnaudiavim savo dominuojanCia padetimi.”
2! Teismas vra pakartotinai pareiks, kad E13 sutarties 86 straipsnio I dalis kartu su EB sutarties 82 straipsmu

yra pa5eidiami, jeigu ,,konkreti irnone, paprasiausiai naudodamasi jai suteikta iiimtine teise, skatinama
pjud2iagisavo dorninuojanéia padetirni arha kai del tokiq teisiu çriama adétis kurioje ta Imone
skatinarna vykdvti tok piktnaud2iavirn” (fr. pvz.. Porto di Genova, supra. 17 punktas ir .4/ban. supra. 93
punkras).
()‘espelk,supra. 20 punktas.



3.1.5 Poveikis prekybai

33. Jeigu Vilniaus apygardos teismas nusprstu, kad ya reali tikimyb ar neivengiamybé
atsirasti piktnaudiavimui pagal 3.1.4 punkt, j is turs inagrinêti, ar toks
piktnaudiavimas paveiktt prekyba. tarp vaistybiq nariq. Siuo atveju Komisija pateikia
nuorod Gaires del poveikio prekybai koncepcijos pagal Sutarties 81 ir 82 straipsn.2
Vilniaus apygardos teismas turetq nusprçsti, ar pemelyg didelCs kainos, kurios tariamai
bütq imamos i Ukio subjekti Kauno miesto savivaldybes teritorijoje, ga1et paveikti
prekyb tarp valstybii. nariri. Sioje vietoje svarbu atkreipti dCmes tai, kad cia turCtr
bUti svarstomas piktnaudiavimo padetimi, o ne iimtinCs teisCs kaip tokios sukeltas
poveikis prekybai. Iimtinumo sajygotas poveikis prekybai (pvz., trukdvmas patekti j

Kauno miesto rink usienio rnonCms 15 metuj bttdingas kiekvienam iimtints teisCs
suteikimo atvej ui.

34. 95-me Gairir punkte konkreCiai nCra nagrinejamas pemelyg dide1iu kainq poveikis
prekybai. TaCiau Gairése yra teigiama, kad vartotoju diskrirninacija kainq poiUriu
paprastai nepaveikt prekybos tarp valstybiq narir, taiau is poveikis bUti, jeigu
pirkejai usiima eksporto veikia ir tokiu btidu del diskriminacijos atsiduna jiems
nepalankioje padetyje arba jeigu i praktika naudojama siekiant ukirsti keli importui.
Gairése taip pat teigiama, kad negali buti manoma pastebimai paveikti prekybq,, jeigu
piktnaudiavimas yra grynai vietinio pobudio reikinys arba sudaro tik neymi
dominuojanêi padeti turinCios monOs pardavimq dalj. 30

35. Remiantis pirmiau idestytais argumentais, Vilniaus apygardos teismui sitiloma vis4
ptrma nustatyti:

ar pernelyg dideli atIieki tvarkymo mokesCiai pastebimai apribotq Kauno miesto
savivaldybCs teritorijoje veikianiu jmoniq eksporto veikIa. ar

> piktnaudiavirno poveikis btiti grynai vietinio pobudio reikinys.

36. Tik jeigu Vilniaus apygardos teismas padarys ivada, kad yra visi EB sutarties 86
straipsnio 1 dalies kartu su EB sutarties 82 straipsniu paeidimo eiernentai, kaip
idOstyta 3.1—3.5 punktuose, bus btitina inagrineti, ar yra ten.kinarni EB sutarties 86
straipsnio 2 dalies reikalavimai, aprayti vélesniame 3.1.6 punkte.

3.1.6 EB sutarties 86 straipsnio 2 dalis

37. Jeigu Vilniaus apygardos teismas nustatytq, kad iirntinés teisés sutcikimas
koncesminkui s1ygojo neivengiam arba realiai tikCtin piktnaudiavim, jam tektu
nustatyti, ar pagal EB sutarties 86 straipsnio 2 dalt bUft galirna pateisinti konkurencijos
apribojim butinybe utikrinti bendros ekonominCs svarbos paslaugq teikima., EB
sutarties 86 straipsnio 2 dalis butq taikytina tiek, kick bendros ekonominCs svarbos
paslaugq, kurias koncesininkui pavede vaistybe, atlikim btttr galima utikrinti tik

0L2004C10117.
Gairs. 99 punktas.



sitteikiant tokias teises su s1yga, kad prekybos p1tojimui nebüti. daroma tokio
poveikio. kurio mastas prietarautu Bendrijos interesams.3’

38. Kohenliamns byloje Teismas nustat, kad i trijr moniu, kuriorns buvo pavesta perdirbti
statybines atliekas, susidaranëias Kopenhagos savivaldybéj e, buvo reikaiauj ama priimti
atliekas ir perdirbti jas taip, kad atliekas butq galima pakartotinai panaudoti. Teismas
padar ivada kad tokiomis ap1inkybmis teko pripainti, kad toms jmonems vaistybe
pavedO teikti bendros ekonoinins svarbos. o bO.tent

— at1ieki tvarkvrno, paslaugas.

39. Tada Teismas inarinêjo, ar trims jmonèms suteikta iimtin teis jorns buvo bütina,
kad jos ga1tp atlikti joms pavest4 bendros ekonominés svarbos uduot ekonomikai
priimtinornis s4lygomis. Jis padaré ivadq kad buvo butent toks atvejis, nes
Kopenhagos savivaldybeje nebuvo manoma vykdvti perdirbimo veikios, kadangi joje
trako perdirbti atliekas galinéiq moni q. Todél savivaldybe mane esant bUtina jsteigti
dideliq pajCgurnu centra. Siekiant u2tikrinti. kad is naujai isteigtas centras veiktr
pelningai, savivaldybé mane esant btitina utikrinti, kad centrui bfltr garantuojamas
ymus atIiekr srautas, ir suteikC jam iimtinç perdirbimo teisç 1irntinCs teisCs galiojimo
trukmC buvo apribota laikotarpiui, per kurt bttti4 galima numanti atsipirksiant
investicioms, o galiojimo teritorija huvo aprihota savivaldybes teritorija. Teismas
nesvarstC, ar konkurencija rnaiau ribojanCio poveikio priemonémis bDtI buvç galima
utikrinti palyginam4 perdirbimo 1yg.

40. Todel Vilniaus apygardos teismui siflioma visq pirma atsive1gti tai:

ar siekiant utikrinti veiksming at1iekr surinkim ir iveim Kauno miesto
savivaldybCs teritorijoje bUtina suteikti iimtin teisç del visq devyniu atliekrt
rUi, del kuriq buvo paskeibtas konkursas, ar skirtingoms at1iekr rUims btitu,
galima paskeibti skirtingus konkursus, tokiu bildu 1eidiant didesniam jmonir
skaiCiui pateikti savo pasitilymus dcl atliekq tvarkymo sutarir;

ar iimtinCs teisCs reikia siekiant utikrinti atlieku surinkirna ir ivezirna Kauno
miesto savivaldybeje ar atliek4 surinkim4 ir iveim lygiai taip pat veiksmingai
btiti galirna vykdvti ir konkurenc ijos s1ygom is;

ar 15 metq iimtinumo laikotarpio reikia koncesininko investicijoms atsipirkti; ir

ar potencialios piktnaudiavimo padCtimi nustatant pernelyg dideles kainas
grésmCs nebUtr galirna paa1inti ar bent jau suma2inti. jeigu dalyvaujanCioms
tmonCms biitq nurodoma pateikti apskaidiuotas kainas ir tikio subjektams.

3.2 EB sutarties 86 straipsnio 1 dalis kartu su EB sutarties 3 straipsnio 1 dalies g
punktu ir 4 straipsnio 1 dalimi

41. 1ekovas taip pat teigia, kad vieas konkursas paeidia EB sutarties 86 straipsnio I da1
kartu su EB sutarties 3 straipsnio 1 dalies g punktu. Sia prasme btitina paymCti, kad EB
sutarties 3 straipsnyje apibreiama Bendrijos uduotis, idCstyta EB sutarties 2

sura. 74 punktas.



straipsnyje. Kitaip tariant, EB sutarties 3 straipsnis apibrëia Bendrijos tikslus, tuo tarpu

EB sutarties 2 straipsnis apibria Bendrijos uduotV2 Teismas nustat. kad EB

sutarties 2 straipsnis negali nustatyti teisiniu,, sipareigojimt valstyb6ms narms ar

suteikti teisiil, asmenims.5Panais argumentai greithausiai btitq taikomi ir EB sutarties

3 straipsniui. Tod6l Komisijos nuomoné bGti. tokia, kad valstyb6s nar6s teismas regali

tenkinti praymo, pagr[sto tariarnu EB sutarties 86 straipsnio 1 dalies paeidimu kartu su

EB sutarties 3 straipsnio I dalies g punktu.

42. Galiausiai, iekovas teigia, kad vieas konkursas paeidia EB sutarties 86 straipsnio 1

da1 kartu su EB sutarties 4 straipsnio 1 dalimi. Teismas yra nustats, kad ,,dèl Sutarties

[4], 102a ir 103 straipsniq. kuriuose minima ekonomin politika, kurios j.gyvendinimas

privalo atitikti atviros rinicos ekonomikos esant Iaisvai konkurencijai princip ([4] ir

102a straipsniai), ios nuostatos nenustato va1stybms narms aikiq, ir besojygiku

sipareigoj1m. kuriais ga1eti remtis asmenys va1stybs narés tei smuose.’4 Pagal

dabartinç Teisrno praktik, vaistybés narés teismas negali tenkinti pravmo, pagrjsto

tariarnu EB sutarties 86 straipsnio 1 dalies kartu su EB sutarties 4 straipsnio 1 dalimi

paeidimu.
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