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KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI 

2016 m. konkurencijos politikos ataskaita 

1. Įvadas 

Konkurencijos politika yra grindžiama teisiniais ir ekonominiais principais ir dažnai siejama 

su šiais dviem labai svarbiais aspektais. Tačiau konkurencijos politika tuo nesibaigia: ji turi 

tiesioginės įtakos žmonių gyvenimui ir bene svarbiausia tai, kad ji skatina atverti rinkas, kad 

visi – įmonės ir piliečiai – gautų teisingą dalį naudos, kuri atsiranda augant ekonomikai.  

2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as 

Junckeris priminė, kad „vienodomis veiklos sąlygomis taip pat užtikrinama Europos vartotojų 

apsauga nuo galingų įmonių kartelinių susitarimų ir nesąžiningo jų elgesio. (…) Komisija yra 

tokio teisingumo sergėtoja. Tai – konkurencijos teisės socialinė pusė. Tai yra tai, ką 

simbolizuoja Europa.“
1
 Užtikrinant konkurencijos teisės aktų vykdymą parodoma, kad visi, 

kad ir kokie būtų turtingi ar galingi, privalo laikytis taisyklių. 

Konkurencijos politika savaime negali sukurti teisingesnės ekonomikos, tačiau ji gali daryti 

didelį poveikį: užtikrinant konkurencijos teisės vykdymą ginami vartotojai. Konkurencijos 

politika padeda kurti visuomenę, kurioje žmonės gali rinktis ir skatinamos inovacijos, 

dominuojančią padėtį turinčioms įmonėms neleidžiama piktnaudžiauti ir įmonės skatinamos 

maksimaliai panaudoti ribotus išteklius, kad būtų sprendžiami pasauliniai uždaviniai, tokie 

kaip klimato kaita.  

Be to, visi sprendimai, kuriuos priėmė konkurenciją Europoje užtikrinančios įstaigos – 

Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos – patvirtina, kad ES yra teisinės valstybės 

principu pagrįsta bendrija. Jie taip pat rodo pilietinei visuomenei, kad sistema gali tarnauti 

bendrajam gėriui ir duoti konkrečios naudos piliečiams. 

2016 m. Komisija ėmėsi konkurencijos politikos veiksmų įvairiose politikos srityse siekdama, 

kad vieni rinkų dalyviai neturėtų daugiau privilegijų už kitus. Be to, konkurencijos politika 

toliau padėjo Komisijai įgyvendinti pagrindinius politinius prioritetus, visų pirma kurti 

sujungtą skaitmeninę bendrąją rinką, tvirtesnę ir teisingesnę vidaus rinką ir integruotą 

klimatui nekenkiančią energetikos sąjungą.  

Globalizuotai ekonomikai taip pat reikia pasaulinės konkurencijos kultūros. Todėl Komisija 

aktyviai bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir 

konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo institucijomis visame pasaulyje. Drauge 

dirbant yra lengviau užtikrinti didesnę sąžiningos konkurencijos naudą ir jos sklaidą Europoje 

ir visame pasaulyje. 

2. Vienodų sąlygų visiems užtikrinimas. Kaip šį uždavinį padeda spręsti valstybės 

pagalbos kontrolė 

Viena iš pagrindinių Komisijos, ypač už konkurenciją atsakingo Komisijos nario, pareigų yra 

užtikrinti, kad ES taisyklės būtų teisingai taikomos visoms ES bendrojoje rinkoje 

                                                            
1 2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_lt  

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_lt
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veikiančioms įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio, sektoriaus ar šalies. Todėl tai 

vienintelis būdas užtikrinti tikrai vienodas sąlygas ir paaiškinimas, kodėl pastaraisiais 

dešimtmečiais Komisija užtikrino valstybės pagalbos taisyklių vykdymą. 

Kova su atrankiosiomis mokesčių lengvatomis  

Tą patį galima pasakyti ir apie fiskalinę pagalbą: jei kelios atrinktos įmonės gali išvengti 

mokesčių, tada įmonėms, kurios moka visus savo mokesčius, konkuruoti vienodomis 

sąlygomis darosi sunkiau. Konkrečiai įmonei nustatyta speciali apmokestinimo tvarka suteikia 

tai įmonei pranašumą, palyginamą su grynųjų pinigų išmoka. Todėl valstybės pagalbos 

taisyklės atleidimui nuo mokesčių taikomos taip pat, kaip ir bet kurio kito tipo pagalbai. 

Komisija labai aktyviai kovojo su neteisėta valstybės pagalba, suteikta sprendimų dėl 

mokesčių forma
2
. 2016 m. rugpjūčio mėn. Komisija priėjo prie išvados, kad Airija bendrovei 

„Apple“ suteikė nepagrįstų mokesčio lengvatų
3
, kurios pagal ES valstybės pagalbos taisykles 

yra neteisėtos. 

Kaip sprendimai dėl mokesčių gali būti susiję su valstybės pagalba: sprendimas dėl bendrovės 

„Apple“ 

Komisija nustatė, kad bendrovei „Apple“ skirtais dviem Airijos sprendimais dėl mokesčių smarkiai ir 

dirbtinai sumažintas mokestis, kurį bendrovė Airijoje mokėjo nuo 1991 m. Šiais sprendimais 

patvirtintas Airijoje taikomas dviejų grupei „Apple“ priklausančių Airijoje registruotų įmonių („Apple 

Sales International“ ir „Apple Operations Europe“) apmokestinamojo pelno nustatymo metodas, kuris 

neatitinka ekonominės tikrovės: beveik visą registruotą pardavimo pelną abi įmonės priskirdavo savo 

„pagrindinei buveinei“ už Airijos ribų, kuri egzistavo vien popieriuje, nes ji nei buvo fiziškai įsteigta, 

nei turėjo darbuotojų kurioje nors pasaulio šalyje ir niekada nebūtų galėjusi gauti to pelno. Dėl pelno 

priskyrimo metodo, patvirtinto sprendimais dėl mokesčių, bendrovė „Apple“ už veiklos pajamas 

sumokėjo daug mažiau mokesčių nei kitos įmonės Airijoje. Taikant tokią atrankiąją tvarką, bendrovei 

„Apple“ buvo sudarytos sąlygos mokėti pelno mokestį, kurio faktinis tarifas 2003 m. buvo 1 proc. nuo 

jos pelno Europoje. 2014 m. jis sumažėjo iki 0,005 proc.   

Bendrovei „Apple“ Airijoje taikoma atrankioji apmokestinimo tvarka yra neteisėta pagal ES valstybės 

pagalbos taisykles, nes įmonei suteikiamas didelis pranašumas prieš kitas įmones, kurioms taikomos 

įprastinės nacionalinės apmokestinimo taisyklės. Komisija gali nurodyti susigrąžinti neteisėtai 

suteiktos valstybės pagalbos sumą už dešimties metų laikotarpį iki Komisijos pirmojo 2013 m. 

pateikto informacijos prašymo. Airija dabar privalo iš bendrovės „Apple“ susigrąžinti 2003–2014 m. 

nesumokėtus mokesčius, kurie siekia 13 mlrd. EUR, ir delspinigius. 

Iš esmės ES valstybės pagalbos taisyklėse reikalaujama, kad su vidaus rinka nesuderinama 

valstybės pagalbos suma būtų susigrąžinta, siekiant sumažinti dėl tokios pagalbos atsiradusį 

konkurencijos iškraipymą. Pagal ES valstybės pagalbos taisykles baudos neskiriamos, o lėšų 

susigrąžinimu aptariamos įmonės nesiekiama nubausti. Juo paprasčiausiai atkuriama padėtis, 

kad jai vėl būtų taikomos tos pačios sąlygos kaip ir kitoms įmonėms. Be to, visus Komisijos 

sprendimus gali tikrinti ES teismai. Jei valstybė narė nusprendžia apskųsti Komisijos 

sprendimą, ji vis tiek turi susigrąžinti neteisėtą valstybės pagalbą, nebent ji paprašo ES teismo 

skirti laikinas priemones dėl susigrąžinimo sustabdymo ir tas teismas jas paskiria. Tam, kad 

                                                            
2 Žr. bylą SA.38374 Tariama pagalba Starbucks (2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.083.01.0038.01.LIT&toc=OJ:L:2017:083:FULL ); bylą SA.38375 

Tariama pagalba FFT– Liuksemburgas (2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.351.01.0001.01.LIT&toc=OJ:L:2016:351:FULL); 

bylą SA.37667 Pelno perviršio neapmokestinimas Belgijoje (2016 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimas, 

paskelbtas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1699&from=EN).  
3 bylą SA.38373 Tariama pagalba bendrovei Apple (2016 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.083.01.0038.01.LIT&toc=OJ:L:2017:083:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.083.01.0038.01.LIT&toc=OJ:L:2017:083:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.351.01.0001.01.LIT&toc=OJ:L:2016:351:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.351.01.0001.01.LIT&toc=OJ:L:2016:351:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1699&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
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įvykdytų susigrąžinimo prievolę, kol nebaigtos ES teismo procedūros, valstybė narė gali, 

pavyzdžiui, susigrąžintą sumą perkelti į sąlyginio deponavimo sąskaitą.  

Rugsėjo mėn. Komisija taip pat pradėjo išsamų tyrimą dėl apmokestinimo tvarkos, kurią 

Liuksemburgas taikė „GDF Suez“ įmonių grupei (dabar „Engie“)
4
. Komisijai kėlė 

susirūpinimą keli Liuksemburgo priimti sprendimai dėl mokesčių, kuriais Liuksemburgas, 

pažeisdamas ES valstybės pagalbos taisykles, galėjo suteikti „GDF Suez“ nesąžiningą 

pranašumą kitų įmonių atžvilgiu
5
. Komisija taip pat atliko tyrimą dėl mokesčių sprendimų, 

kuriuos Liuksemburgas priėmė dėl bendrovės „McDonald‘s“
6
, ir tyrimą dėl Liuksemburgo 

sandorių kainodaros susitarimo su bendrove „Amazon“
7
.  

Siekdama veiksmingai papildyti vykdymo užtikrinimo veiklą, Komisija taip pat pasiūlė visoje 

ES koordinuotai reaguoti į mokesčių vengimą laikantis pasaulinių standartų, kuriuos 2015 m. 

rudenį parengė EBPO. Todėl sausio mėn. Komisija priėmė didelio užmojo Kovos su 

mokesčių vengimu dokumentų rinkinį
8
, kad padėtų valstybėms narėms ryžtingai ir 

koordinuotai kovoti su mokesčių vengimu ir užtikrinti, kad įmonės mokėtų mokesčius ES ten, 

kur jos gauna pelno.  

Be to, balandžio mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria ES ir ES 

nepriklausančios tarptautinių įmonių grupės įpareigojamos skelbti, kokį pelną gavo ir kiek 

mokesčių sumokėjo kiekvienoje šalyje, taip pat kitą informaciją
9
. Tokio tipo ataskaitos leis 

piliečiams įvertinti tarptautinių įmonių mokesčių strategijas ir tai, kaip tos įmonės prisideda 

prie gerovės, taigi padės greičiau užtikrinti didesnį įmonių pelno mokesčio skaidrumą. 

Didesnis skaidrumas ir teisinis tikrumas pabaigus valstybės pagalbos modernizavimo 

iniciatyvą 

Skaidrumas reikalingas, nes jis skatina prasmingai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus. 

Skaidrumas taip pat buvo vienas pagrindinių 2012 m. pradėtos valstybės pagalbos 

modernizavimo iniciatyvos uždavinių siekiant didinti teisinį tikrumą ir sumažinti 

administracinę naštą valdžios institucijoms ir įmonėms
10

. Vienas iš skaidrumo stiprinimo 

būdų yra teikti rinkos dalyviams aktualią informaciją apie valstybių narių taikomas valstybės 

pagalbos priemones. 

Pagal naująsias taisykles visų lygmenų institucijos, kurios teikia pagalbą, privalo teikti 

informaciją apie kiekvieną atskirai paskirtą pagalbą, kuri didesnė negu 500 000 EUR.  Nuo 

2016 m. liepos mėn. valdžios institucijos privalo per šešis mėnesius nuo dotacijos skyrimo 

                                                            
4 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_Byla SA.44888 Galima 

pagalba bendrovei GDF Suez (2016 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimas pradėti oficialią tyrimo procedūrą, 

paskelbtas http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 

SA_44888).  
5 Papildoma informacija pateikta kartu su šiuo dokumentu paskelbtame tarnybų darbiniame dokumente. 
6 Byla SA.38945 Galimai suteikta pagalba bendrovei Mc Donald's – Liuksemburgas, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945  
7 Byla SA.38944 Tariama pagalba Amazon , paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944. 
8 Žr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en  
9 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES 

nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo, COM(2016) 198 final, 

paskelbta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198  
10 Žr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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dienos paskelbti atskirų pagalbos gavėjų tapatybę ir suteiktos pagalbos sumas
11

. Skaidrumas 

glaudžiai susijęs su valstybės pagalbos taisyklių taikymo supaprastinimu, kuris padeda 

valstybėms narėms taikyti pagalbos priemones be būtinybės apie jas iš anksto pranešti 

Komisijai. 

Kad padėtų valdžios institucijoms ir įmonėms suvokti, kada viešosios išlaidos patenka arba 

nepatenka į ES valstybės pagalbos kontrolės sritį, gegužės mėn. Komisija paskelbė Pranešimą 

dėl valstybės pagalbos sąvokos
12

 – vieną paskutinių valstybės pagalbos modernizavimo 

iniciatyvos elementų. Pranešime pateiktos aiškios gairės dėl visų valstybės pagalbos 

apibrėžties aspektų. Ypač svarbu sudaryti palankesnes sąlygas viešosioms investicijoms, nes 

tai padeda valstybėms narėms ir įmonėms planuoti viešąjį finansavimą taip, kad nekiltų rizika 

sudaryti nevienodas sąlygas bendrojoje rinkoje arba išstumti privačiąsias investicijas. Tai 

padės padidinti investicijų poveikį ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, kaip 

užsibrėžta Komisijos Investicijų plane Europai
13

.  

3. Konkurencijos ir inovacijų skatinimas visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

Skaitmeninių paslaugų rinka greitai tapo viena tų sričių, kurios Europos vartotojams rūpi 

labiausiai. Skaitmeninė technologija gali užtikrinti žemas kainas, platų pasirinkimą, sparčias 

inovacijas, tačiau ar tuo galės realiai pasinaudoti vartotojai priklauso nuo to, kaip veikia rinka. 

Konkurencijos politikos tikslas yra užtikrinti, kad su vartotojais būtų elgiamasi teisingai ir kad 

galingoms įmonėms nebūtų leista sudaryti susitarimų, dėl kurių kyla kainos ar žlugdomos 

inovacijos arba iš žmonių atimama laisvė pasirinkti norimus produktus.  

Šia prasme bendroji skaitmeninė rinka reiškia daugiau nei tik didesnį ekonomikos 

veiksmingumą. Tai būdas suteikti kiekvienam realią galimybę gauti naudos iš technologinės 

plėtros. Tai ir būdas suteikti vartotojams galimybę kontroliuoti.  

Vienas to pavyzdžių yra e. prekyba: 2015 m. dauguma suaugusių ES gyventojų – kai kuriose 

valstybėse narėse daugiau nei aštuoni iš dešimties – užsisakinėjo prekes ar paslaugas 

internetu. E.  prekyba tapo svarbiu kainų skaidrumo ir konkurencijos kainomis veiksniu, 

padidinusiu vartotojų pasirinkimą ir galimybes rasti geriausius pasiūlymus ir taip skatinusiu 

konkurenciją ir inovacijas. Nors įmonėms ji ir atveria naujų galimybių, tačiau veikti sparčiai 

kintančioje e. prekybos rinkoje gali būti ne visada lengva. Visos internete veiklą vykdančios 

įmonės, tokios kaip mažmenininkai ir platintojai, taip pat gamintojai ir turinio kūrėjai, dabar 

susiduria su naujais dideliais iššūkiais. 2015 m. Komisijai įgyvendinant Skaitmeninės rinkos 

strategiją inicijuotas e. prekybos sektoriaus tyrimas padeda geriau suprasti šiuos iššūkius ir 

galimybes
14

.  

Elektroninės prekybos sektoriaus tyrimas: pirmieji rezultatai ir tolesni veiksmai 

2016 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė pirmąsias sektoriaus tyrimo išvadas. Atlikdama tyrimą 

Komisija surinko duomenis iš beveik 1 800 įmonių, vykdančių elektroninę prekybą vartojimo 

prekėmis ir skaitmeniniu turiniu, ir išnagrinėjo maždaug 8 000 platinimo sutarčių. Preliminarioje 

ataskaitoje patvirtinta, kad e. prekyba auga, tačiau taip pat atskleista tam tikra riboti konkurenciją 

galinti verslo praktika, ypač ta, kuri susijusi su vartojimo prekių pardavimu internetu ir autorių teisių 

                                                            
11 Gavėjų sąrašą ir kitą informaciją apie suteiktą pagalbą galima rasti adresu 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home?lang=lt. 
12 Komisijos pranešimas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos 

valstybės pagalbos sąvokos, OL C 262, 2016 7 19, p. 1–50, paskelbta http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=lt  
13 Žr. https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_lt  
14 Žr. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=lt
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_lt
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
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licencijavimo sutartimis. Komisija gali pradėti konkrečių atvejų tyrimus dėl verslo praktikos, kuri gali 

kelti konkurencijos problemų. Dėl preliminarios ataskaitos surengtos viešos konsultacijos. Jos baigėsi 

2016 m. lapkričio 18 d. 

Kovo mėn. Komisija paskelbė pirmines išvadas dėl geografinio blokavimo. Jose teigiama, kad ši 

praktika visoje ES plačiai taikoma elektroninėje prekyboje, ypač skaitmeniniu turiniu. Beveik 60 proc. 

per tyrimą apklaustų skaitmeninio turinio teikėjų buvo sutartyse su autorių teisių subjektais 

įsipareigoję taikyti geografinį blokavimą. Tiekėjų susitarimas su platintojais taikyti geografinį 

blokavimą gali riboti konkurenciją bendrojoje rinkoje ir pažeisti ES antimonopolines taisykles. Kaip ir 

kiekvienai konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo veiklai, tyrimams dėl geografinio 

blokavimo reikia teisinio ir ekonominio vertinimo, kurį, be kita ko, sudaro galimų apribojimo 

pateisinimų analizė. 

Mažmenininkai dažniausia taiko geografinį blokavimą dėl vienašalių verslo sprendimų 

nepardavinėti į kitą šalį, t. y. nepriklausomai nuo susitarimų su kokiu nors tiekėju arba bet 

kokio tiekėjo komercinio spaudimo. Todėl tokiems atvejams ES konkurencijos taisyklės 

netaikomos. Įgyvendindama Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Komisija 2016 m. 

gegužės mėn. taip pat priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama šalinti geografinį 

blokavimą ir kitas klientų pilietybe, gyvenamąja ar įsisteigimo vieta pagrįstas diskriminacijos 

formas ir nustatyti situacijas, kuriose skirtingas elgesys su klientais priklausomai nuo jų vietos 

negali būti niekuo pateisinamas
15

. 

Inovacijų apsauga nuo internete dominuojančių įmonių 

Tam tikra verslo praktika gali apriboti vartotojų pasirinkimą, tačiau dar didesnė problema kyla 

tada, kai naujiems produktams neleidžiama pasiekti rinkos. Siekiant užtikrinti, kad 

dominuojančios įmonės neatimtų iš kitų galimybės pasiūlyti naujos kartos novatoriškas idėjas, 

labai svarbu užtikrinti antimonopolinių teisės aktų vykdymą 

Paieškos sistemos yra pagrindinė vartotojų orientavimosi skaitmeninėje aplinkoje priemonė. 

Komisija šią rinką laiko vienu svarbiausių vykdymo užtikrinimo barų. Liepos mėn. du 

prieštaravimo pareiškimai buvo nusiųsti „Google“ ir jos patronuojančiajai bendrovei 

„Alphabet“
16

. 2015 m. balandžio mėn. bendrovei „Google“ pateiktą prieštaravimo pareiškimą 

papildančiame prieštaravimo pareiškime Komisija patvirtino savo preliminarią išvadą, kad 

bendrovė piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi, nes paieškos rezultatų puslapiuose 

sistemingai teikia pirmenybę savai kainų palyginimo priemonei. Komisija yra susirūpinusi, 

kad vartotojams gali būti pateikiami ne patys tinkamiausi užklausų rezultatai, o tai galėtų 

kenkti vartotojams ir slopinti inovacijas rinkoje. Papildomame prieštaravimo pareiškime 

Komisija patvirtino preliminarią išvadą ir kartu išsaugojo „Google“ teisę į gynybą, 

suteikdama galimybę oficialiai reaguoti į papildomus įrodymus. Vykdomi Komisijos tyrimai 

niekada nedaro poveikio galutiniam sprendimui, kurį svarstydama bylą turi priimti Komisija.  

Atskirai Komisija bendrovei „Google“ nusiuntė kitą prieštaravimo pareiškimą dėl apribojimų, 

kuriais bendrovė sumažino tam tikrų trečiųjų šalių interneto svetainių galimybę rodyti 

„Google“ konkurentų paieškos reklamas
17

. „Google“ paieškos reklamas rodo ne tik tiesiogiai 

                                                            
15 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų 

diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo 

iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, COM(2016) 289 final 

(2016/0152 (COD)), paskelbtahttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289  
16 Byla AT.39740 Google search, žr. 2016 m. liepos 14 d. pranešimą spaudai IP/16/2532, paskelbtą 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_lt.htm  
17 Byla AT.40411 Google search (AdSense), žr. 2016 m. liepos 14 d. pranešimą spaudai IP/16/2532, paskelbtą 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_lt.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_lt.htm
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„Google“ paieškos svetainėje, bet ir kaip tarpininkė trečiųjų šalių (mažmenininkų, 

telekomunikacijų operatorių ir laikraščių) interneto svetainėse per savo platformą „AdSense 

for Search“ („paieškos reklamos tarpininkavimas“). Komisija laikosi preliminarios nuomonės, 

kad ši praktika sudarė sąlygas „Google“ neleisti esamiems ir potencialiems konkurentams, 

įskaitant kitus paieškos paslaugų teikėjus ir internetinės reklamos platformas, patekti į rinką ir 

plėtoti šią komerciškai svarbią veiklą.  

Išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių duomenų srautas sudaro daugiau kaip pusę 

pasaulinio interneto duomenų srauto ir manoma, kad ateityje ši dalis dar didės. 

Konkurencingas mobiliojo interneto sektorius tampa vis svarbesnis Europos vartotojams ir 

įmonėms, ir Komisija ypač daug dėmesio skiria tam, kad šioje srityje būtų skatinama 

sąžininga ir aktyvi konkurencija.  

Balandžio mėn. Komisija nusiuntė „Google“ prieštaravimo pareiškimą, kuriuo informavo apie 

savo preliminarią nuomonę: bendrovė, pažeisdama ES antimonopolines taisykles, 

piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, nes nustatė ribojančias nuostatas susitarime su 

„Android“ įrenginių gamintojais ir judriojo ryšio tinklų operatoriais
18

.  

Komisijos preliminarios išvados rodo, kad dėl bendrovės „Google“ elgesio konkuruojančios 

paieškos sistemos, mobiliosios operacinės sistemos ir interneto naršyklės galėjo netekti 

galimybės konkuruoti pranašumais ir iš jų buvo atimtos tam tikras verslo galimybės. Be to, 

pažeidžiant ES antimonopolines taisykles, vartotojams galėjo būti nesuteiktas platesnis 

mobiliųjų aplikacijų, internetinių paslaugų ir novatoriškų platformų pasirinkimas.  

Komisija taip pat tęsė antimonopolinį tyrimą, kuris 2015 m. pradėtas prieš bendrovę 

„Amazon“, didžiausią e. knygų platintoją Europoje
19

. Komisija yra susirūpinusi dėl to, kad 

„Amazon“ susitarimų su leidėjais nuostatos gali apsunkinti kitų e. knygų platintojų galimybę 

konkuruoti su „Amazon“ kuriant naujus ir novatoriškus produktus ir paslaugas.  

Pastangos sukurti skaitmeninio turinio rinką be sienų: mokamų TV paslaugų atvejis 

Bendroji skaitmeninio turinio rinka reiškia, kad ES vartotojai turi galimybę žiūrėti savo 

nuožiūra pasirenkamus mokamus TV kanalus, nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje jie 

gyvena ar keliauja. Komisija tiria, ar šešių didžiųjų ES kino studijų ir bendrovės „Sky UK“ 

licencinės sutartys, kuriomis vartotojams kitose ES šalyse neleidžiama naudotis „Sky UK“ ir 

Airijos mokamos televizijos paslaugomis, gali pažeisti ES konkurencijos taisykles
20

. 

Balandžio mėn. bendrovė „Paramount“ pasiūlė prisiimti įsipareigojimus, kuriais išsklaidytų 

Komisijos abejones dėl tam tikrų per mokamą televiziją transliuojamų filmų licencinių 

sutarčių tarp „Paramount“ ir „Sky UK“. Tada Komisija pasiūlė rinkos dalyviams patikrinti, ar 

siūlomi įsipareigojimai yra tinkami, ir pagal to rinkos tyrimo rezultatus nusprendė, kad 

įsipareigojimai, kaip juos paaiškino bendrovė „Paramount“, jos abejones išsklaido. Liepos 

mėn. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo bendrovės „Paramount“ pasiūlyti įsipareigojimai 

                                                            
18 Byla AT.40099 Google Android. Žr. 2016 m. balandžio 20 d. pranešimą spaudai IP/16/1492, paskelbtą 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_lt.htm.  
19 Byla AT.40153 Didžiausio palankumo statuso suteikimo e. knygoms sąlygos ir susiję klausimai, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153  
20 Byla AT.40023 Tarpvalstybinė prieiga prie mokamos televizijos turinio, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_lt.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023
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tampa teisiškai privalomi pagal ES antimonopolines taisykles
21

. Komisija tęsia tyrimą dėl 

„Disney“, „NBC Universal“, „Sony“, „Twentieth Century Fox“, „Warner Bros“ ir „Sky“. 

Atvira, konkurencinga ir Europos vartotojams naudinga telekomunikacijų teisinė bazė 

Neturėdami gero įperkamo interneto ryšio, vartotojai negalėtų naudotis naujomis 

skaitmeninėmis paslaugomis. Vadinasi labai svarbu, kad judriojo ryšio tinklai būtų įperkami ir 

vyktų konkurencija: dėl konkurencijos mažėja kainos ir konkuruodami judriojo ryšio 

operatoriai investuoja į tinklų kokybę. Siekdama stiprinti tikrą skaitmeninę bendrąją rinką, 

Komisija negali palikti jokių landų antikonkurenciniams susitarimams ar susijungimams, 

kurie kenkia konkurencijai ir didina vartotojų kainas
22

. 

 

Du svarbūs susijungimų kontrolės sprendimai telekomunikacijų sektoriuje 

Šiuo metu sąlygos nacionalinėse telekomunikacijų rinkose labai skiriasi. Negalima visų tempti ant 

vieno kurpalio, ir analizuodama Komisija visada atsižvelgia į skirtingus ypatumus. 

Po nuodugnaus tyrimo gegužės mėn. Komisija pagal ES susijungimų reglamentą sustabdė siūlomą 

įsigijimą: bendrovė „Hutchison 3G UK“ („Three“), įsigydama bendrovę „Telefónica UK“ („O2“), 

būtų sukūrusi naują lyderę Jungtinės Karalystės judriojo ryšio rinkoje. Komisijai didelį susirūpinimą 

kėlė tai, kad gerokai sumažėjus konkurencijai rinkoje padidėtų kainos ir Jungtinės Karalystės 

vartotojai turėtų mažiau galimybių rinktis. Be to, po įmonės perėmimo veikiausiai būtų stabdomos 

inovacijos ir tinklo infrastruktūros plėtra Jungtinėje Karalystėje, o tai labai didelė problema, ypač 

smarkiai kintančiose rinkose. Bendrovės „Hutchison“ pasiūlytomis taisomosiomis priemonėmis 

perėmimo keliamos problemos nebuvo tinkamai išspręstos. 

Rugsėjo mėn. Komisija pagal ES susijungimų reglamentą sąlygiškai patvirtino siūlomą bendrovės 

„Hutchison“ ir bendrovės „VimpelCom“ telekomunikacijų bendrąją įmonę Italijoje. Atlikusi 

nuodugnų tyrimą, Komisija padarė išvadą, kad „Hutchison“ ir „VimpelCom“ pasiūlytos struktūrinės 

taisomosios priemonės visiškai išsprendžia Komisijos nurodytas konkurencijos problemas. Šalys 

užtikrins, kad, kaip naujas Italijos judriojo ryšio tinklo operatorius, į rinką įžengtų Prancūzijos 

telekomunikacijų operatorius „Iliad“. Tai reiškia, kad abu operatoriai gali augti ir pasinaudoti savo 

turto sujungimu, o Italijos judriojo ryšio vartotojai toliau galės naudotis novatoriškomis aukštos 

kokybės tinklais teikiamomis judriojo ryšio paslaugomis už teisingą kainą. Byla rodo, kad Europos 

telekomunikacijų bendrovės gali augti ir toje pačioje šalyje, ir kitoje valstybėje narėse, jei išsaugoma 

veiksminga konkurencija.  

Spalio mėn. Komisija pradėjo tyrimą dėl tinklo dalijimosi susitarimo tarp dviejų Čekijos 

judriojo ryšio telefonijos operatorių „O2 CZ“ („CETIN“) ir „T-Mobile CZ“
23

. „O2 CZ“ ir „T-

Mobile CZ“ yra du didžiausi Čekijos telekomunikacijų operatoriai. Drauge jie užima 

maždaug tris ketvirtadalius Čekijos mažmeninės mobiliųjų telekomunikacijų rinkos. Komisija 

konkrečiai tiria, ar „O2 CZ“ („CETIN“) ir „T-Mobile CZ“ bendradarbiavimas kelia grėsmę, 

kad esamos infrastruktūros kokybė bus gerinama lėčiau, o naujų technologijų ir paslaugų 

diegimas, ypač tankiai apgyventose teritorijose, bus atidedamas ar kliudomas. Komisija taip 

pat tirs, koks galimas veiksmingumo, kuris galėtų būti pasiektas dalijantis tinklu, poveikis. 

Remdamasi šiuo vertinimu, Komisija nustatys, ar bendradarbiavimu pažeidžiamas SESV 101 

straipsnis, kuriuo draudžiama antikonkurencinė verslo praktika. 

                                                            
21 Žr. pranešimą spaudai IP/16/2645, paskelbtą http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm  
22 Žr. bylą M.7612 Hutchison 3G UK / Telefónica UK (2016 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612) ir bylą M.7758 Hutchison 

3G Italija / Wind / JV (2016 m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758). 
23 Byla AT.40305 Tinklo pasidalijimas tarp O2 CZ / CETIN ir T-Mobile CZ Čekijoje, žr. 2016 m. spalio 25 d. 

pranešimą spaudai IP/16/3539, paskelbtą http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm
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Siekdama užtikrinti konkurencijai palankią telekomunikacijų teisinę bazę, 2016 m. rugsėjo 

mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių 

kodeksas, ir reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo 

pasiūlymą.  

Visiems atviros prieigos prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų palaikymas 

Siekiant visapusiškai pasinaudoti visomis skaitmeninės veiklos galimybėmis, Europai taip pat 

reikia aukšto lygio telekomunikacijų infrastruktūros. Pagrindinis Bendrosios skaitmeninės 

rinkos strategijos
24

 prioritetas yra užtikrinti, kad ES piliečiai ir įmonės, ypač mažosios ir 

vidutinės įmonės, galėtų naudotis sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklais. Siekiant šio tikslo 

dažnai reikalingas viešasis finansavimas. Kartu reikia užtikrinti įtrauktį, ypač kaimo 

vietovėse, kurios privatiems investuotojams mažiau patrauklios. 

Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 2016–2020 m. Jungtinės Karalystės 

nacionalinę plačiajuosčio ryšio schemą
25

, Italijos 2016–2022 m. itin spartaus plačiajuosčio 

ryšio planą
26

 ir Prancūzijos itin spartaus plačiajuosčio ryšio plano schemą
27

. Prie kiekvienos 

schemos taip pat pateiktas išsamus jos poveikio vertinimo planas. Vertinimo rezultatai bus 

pateikti Komisijai. 

Komisijos vertinimas dėl valstybės pagalbos pagrįstas 2013 m. gairėmis dėl plačiajuosčio 

ryšio
28

. Tikslas – neleisti, kad viešasis finansavimas išstumtų privačiąsias investicijas, ir 

skatinti veiksmingą konkurenciją užtikrinant, kad kiti paslaugų teikėjai galėtų 

nediskriminuojami naudotis viešai finansuota infrastruktūra. 

4. Bendrosios rinkos, kuri suteikia galių ES piliečiams ir įmonėms, sukūrimas  

Konkurencijos politika padeda kurti tvirtesnę ir teisingesnę bendrąją rinką ir taip labai 

konkrečiai paveikia žmonių gyvenimą: ES piliečiai ir įmonės kasdien veikia rinkoje. Norint 

sukurti visuomenę, kurioje kiekvienam būtų sudarytos vienodos sąlygos, rinka turėtų veikti 

taip, kad vartotojai turėtų galių ir jų balsas būtų išgirstas. Užtikrinti konkurencijos teisės aktų 

vykdymą svarbu tada, kai, pavyzdžiui, dėl kartelio vartotojai moka daugiau negu turėtų arba 

jiems sunku rasti ieškomą produktą. Taip pat labai svarbu kontroliuoti įmonių susijungimus, 

kad jiems įvykus nebūtų pažeista konkurencinė rinkų struktūra, t. y. nenukentėtų vartotojai ir 

platesni ekonomikos barai. 

Kad būtų galima pasinaudoti visomis bendrosios rinkos galimybėmis, Komisija neseniai 

pradėjo dėti daugiau pastangų veiksmingai užtikrinti europinių taisyklių vykdymą visose 

politikos srityse. 2016 m. gruodžio mėn. Komisija patvirtino komunikatą „ES teisė. Geresnis 

                                                            
24 Komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ 

(COM(2016) 587) Komisija patvirtino, kad interneto junglumas labai svarbus bendrajai skaitmeninei rinkai ir, 

remdamasi Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslais, pateikė Europos gigabitinės visuomenės viziją, išreikštą 

trimis 2025 m. strateginiais uždaviniais. 
25 Byla SA.40720 2016–2020 m. Jungtinės Karalystės nacionalinė plačiajuosčio ryšio schema (2016 m. gegužės 

26 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720).  
26 Byla SA.41647 Italijos itin spartaus plačiajuosčio ryšio strategija, 2016 m. birželio 30 d. Komisijos 

sprendimas, paskelbtas http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647   
27 Byla SA.37183 Prancūzijos itin spartaus plačiajuosčio ryšio strategija, 2016 m. lapkričio 7 d. Komisijos 

sprendimas, paskelbtas http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183  
28 Komisijos komunikatas „Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui 

ES gairės“ , OL C 25, 2013 1 26, paskelbtas http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:lt:PDF. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:lt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:lt:PDF
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taikymas – geresni rezultatai“
29

, kad ES teisės aktų taikymas, įgyvendinimas ir vykdymo 

užtikrinimas vyktų strategiškiau bei kryptingiau ir taip būtų naudingas piliečiams, vartotojams 

ir įmonėms.  

Efektyvaus ir tvaraus transporto sektoriaus sukūrimas visoje Europoje  

Transporto sektorius yra vienas iš tų sektorių, kurie labiausiai rūpi Europos namų ūkiams: 

didžiausią savo išlaidų dalį (po būsto) namų ūkiai skiria su transportu susijusioms prekėms ir 

paslaugoms
30

. Milijonai europiečiai tiesiogiai junta konkurencingų transporto paslaugų kainų 

poveikį.  

Spalio mėn. Komisija nusiuntė prieštaravimo pareiškimą bendrovėms „Brussels Airlines“ ir 

„TAP Portugal“ dėl bendradarbiavimo, vykdomo taikant bendrąjį kodą keleivių vežimo 

paslaugoms tarp Briuselio ir Lisabonos 
31

. Bendrojo kodo susitarimas yra komercinis 

susitarimas, kuriuo skrydį vykdantis oro vežėjas leidžia kitam oro vežėjui prekiauti skrydžio 

bilietais ir juos išduoti taip, tarsi pastarasis skrydį vykdytų pats. Bendrojo kodo naudojimo 

partneriai taip pat susitaria, kaip jie vienas kitam atsilygins už parduotas partnerio skrydžio 

vietas. Bendrojo kodo naudojimas gali būti naudingas keleiviams, nes taip išplečiama tinklo 

aprėptis ir atsiranda geresnių susisiekimo galimybių. Tačiau Komisija yra susirūpinusi, ar šiuo 

konkrečiu atveju „Brussels Airlines“ ir „TAP Portugal“ negalėjo bendrojo kodo naudoti tam, 

kad apribotų konkurenciją ir pakenktų maršrutu Briuselis–Lisabona skrendančių keleivių 

interesams. 

Be to, lapkričio mėn. Komisija pradėjo tyrimą, kad įvertintų, ar tradicinė Čekijos geležinkelių 

bendrovė „České dráhy, a.s.“ nustatė kainas, kurios mažesnės už sąnaudas, siekdama 

užgniaužti konkurenciją teikiant keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas ir nusižengdama ES 

antimonopolinėms taisyklėms
32

. Konkurencija yra pagrindinė kainų mažinimo ir paslaugų 

kokybės didinimo priemonė, ypač tose rinkose, kurios anksčiau buvo monopolizuotos. 

Komisija atidžiai išnagrinės „České dráhy“ verslo praktiką ir išsiaiškins, ar bendrovė 

neišstumia konkurentų iš rinkos ir taip nepakenkia keleiviams. Tyrimo procedūros pradžia 

nereiškia, kad jau žinomas tyrimo rezultatas. 

Dažnai tikrinta, ar tradicinės geležinkelių bendrovės laikosi konkurencijos taisyklių. 

Balandžio mėn. Komisija iš anksto atleido bendrovę „Deutsche Bahn“ nuo įsipareigojimų, 

kurie buvo privalomi nuo 2013 m. gruodžio mėn., nes šiuo metu į Vokietijos geležinkelių 

traukos srovės rinką įžengė keletas konkurentų, taigi Komisijos iškeltos konkurencijos 

problemos buvo išspręstos. Auganti konkurencija Vokietijos elektros energijos tiekimo 

geležinkeliams rinkoje patvirtina, kad įsipareigojimai sėkmingai prisidėjo prie to, kad būtų 

išspręstos Komisijos nurodytos konkurencijos problemos. Tai puikiai parodo, kaip 

sprendimais dėl įsipareigojimų galima greitai ir efektyviai atverti rinkas, užtikrinti vienodas 

sąlygas, padidinti konkurenciją ir sumažinti kainas vartotojams ir įmonėms. 

Transportas taip pat yra svarbi ekonomikos augimo sritis, nes jam tenka specifinė kitų 

ekonomikos sektorių aptarnavimo funkcija. Pavyzdžiui, esminė Europos bendrosios rinkos 

dalis yra krovinių vežimas keliais: Europos keliais rieda daugiau kaip 30 mln. sunkvežimių, 

                                                            
29 Žr. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_lt  
30 Šaltinis – Eurostatas. Žr. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_ 

consumption_expenditure_-_national_accounts  
31 Byla AT.39860 Brussels Airlines ir TAP Air Portugal, žr. 2016 m. spalio 27 d. pranešimą spaudai IP/16/3563, 

paskelbtą http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm  
32 Žr. 2016 m. lapkričio 10 d. pranešimą spaudai IP/16/3656, paskelbtą http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-3656_en.htm  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_lt
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
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jie gabena maždaug tris ketvirtadalius Europoje sausuma pervežamų prekių. Sektoriaus 

konkurencingumas priklauso nuo transporto priemonių, kurias naudoja vežėjai, kainų. 

Liepos mėn. Komisija nustatė, kad MAN, „Volvo“/„Renault“, „Daimler“, „Iveco“ ir DAF 

pažeidė ES antimonopolines taisykles ir skyrė rekordinę 2,9 mlrd. EUR baudą
33

.  

Istorinis sprendimas dėl kelių transporto sektoriaus: sunkvežimių kartelio byla 

Komisijos sprendimas konkrečiai susijęs su vidutinio dydžio (6–16 t svorio) ir sunkiasvorių 

sunkvežimių (sunkesnių nei 16 t) gamybos rinka. Bendrovės MAN, „Volvo“/„Renault“, „Daimler“, 

„Iveco“ ir DAF drauge pagamina 9 iš 10 vidutinio dydžio ir sunkiasvorių sunkvežimių Europoje.  

Užuot tarpusavyje konkuravusios, įmonės 14 metų (1997–2011 m.) slapta tardavosi dėl kainodaros, 

kol Komisija jų neužklupo netikėtomis patikromis. Metai iš metų įmonės tarėsi dėl to paties, t. y. kaip 

atitinkamai padidinti gamintojo katalogo kainas, kada įdiegti naujas išmetamųjų teršalų kontrolės 

technologijas ir kaip klientams užkrauti su tomis teršalų kontrolės technologijomis susijusias sąnaudas. 

Visos įmonės prisipažino tai dariusios ir sutarė baigti byla susitarimu. 

Pradėtos procedūros ir dėl bendrovės „Scania“, kuriai netaikytas sprendimas dėl susitarimo. Todėl 

tyrimas dėl šios įmonės tęsiamas taikant įprastą (ne susitarimo) kartelio bylos procedūrą. 

Šis sprendimas svarbus ir tuo, kad parodo, kaip veikianti konkurencinga rinka prisideda prie 

ekonomiškai efektyvių mažataršių technologijų plėtros ir diegimo – vieno iš Europos mažataršio 

judumo strategijos elementų įgyvendinimo. 

Konkurencijos apsauga koncentruotose rinkose 

Komisijos funkcija kontroliuoti susijungimus labai svarbi siekiant užtikrinti sąžiningą 

konkurenciją visuose sektoriuose ir pramonės šakose. Ji ypač aktuali sektoriuose, kurie jau 

palyginti koncentruoti. Komisija turi užtikrinti, kad galingos bendrovės nepiktnaudžiautų 

galia joms palankiu būdu, kuris kenkia jų klientams ir likusiai ekonomikai. 

Pavyzdžiui, Komisija ypač akylai stebėjo augalų apsaugos rinką siekdama užtikrinti, kad 

rinkos struktūros, atsiradusios susijungus įmonėms, galiausiai nepradėtų kenkti Europos 

ūkininkams, kurių pragyvenimas priklauso nuo galimybės gauti sėklų ir augalų apsaugos 

priemonių konkurencingomis kainomis. 2016 m. Komisija pradėjo du nuodugnius tyrimus dėl 

siūlomų šios srities susijungimų. 

Pirmas siūlomas sandoris – tai dviejų JAV bendrovių, „Dow“ ir „DuPont“, susijungimas, 

kuriam įvykus atsirastų didžiausia pasaulyje integruota augalų apsaugos produktų ir sėklų 

bendrovė
34

. Ją sudarytų du konkurentai, siūlantys didžiausią herbicidų ir insekticidų įvairovę 

ir turintys didelės augalų apsaugos ir sėklų novatoriškų produktų pateikimo rinkai patirties. 

Antrą pasiūlymą susijungti pateikė Šveicarijos bendrovė „Syngenta“, viena pagrindinių sėklų 

ir augalų apsaugos produktų įmonių pasaulyje, ir Kinijos bendrovė „ChemChina“, kuri 

kontroliuoja bendrovę „Adama“, didžiausią generinių augalų apsaugos produktų tiekėją 

Europoje
35

. Jų produktai naudojami auginant kelis pagrindinius Europoje auginamus augalus, 

įskaitant grūdus, medvilnę, kukurūzus, vaisius ir daržoves, rapsus, sojas, cukrinius runkelius ir 

saulėgrąžas. Atliekant nuodugnius tyrimus bus išnagrinėta, ar dėl siūlomų susijungimų 

neišaugtų tų produktų kainos ir nesumažėtų su tais produktais susijusių inovacijų. 

                                                            
33 Byla AT.39824 Sunkvežimiai, 2016 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824.  
34 Byla M.7932 Dow / DuPont, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932    
35 Byla M.7962 Chemchina / Syngenta, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962
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Realiąją ekonomiką stiprinantis teisingesnis finansų sektorius 

Finansinėms rinkoms tenka esminė Europos ekonomikos funkcija ir norint, kad toliau vyktų 

ekonomikos atsigavimas, jos turi būti stabilios, atviros ir konkurencingos. Nuo krizės pradžios 

konkurencijos politika yra ypač svarbi priemonė siekiant, kad Europos Sąjungos finansų 

sektorius taptų teisingesnis ir skaidresnis.  

2016 m. birželio mėn. pradėtos taikyti visos Tarpbankinių mokesčių reglamento nuostatos
36

. 

Įsigaliojus naujoms taisyklėms, mokėjimų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis išlaidos 

tampa skaidresnės mažmenininkams ir naudotojams, ir jie gali racionaliau rinktis. Anksčiau 

mokesčiai bankams už mokėjimą tomis kortelėmis didžia dalimi buvo laikomi paslaptyje, 

nors galiausiai išlaidas turėdavo padengti naudotojai. Tarpbankinių mokesčių reglamentu 

tiems mokesčiams nustatomos ribos, todėl mažėja išlaidos, o tai naudinga milijonams Europos 

naudotojų ir mažmenininkų. 

Be to, Komisija tęsė antimonopolinį tyrimą dėl bendrovių „Visa“ ir „MasterCard“ 

tarpbankinių mokesčių, susijusių su kortelių turėtojų, atvykusių iš Europos ekonominei erdvei 

nepriklausančių šalių, atliktais mokėjimais, kuriems netaikomas Tarpbankinių mokesčių 

reglamentas, tačiau Europos prekiautojams jie vis dėlto kainuoja
37

. Komisija taip pat tęsė 

tyrimą dėl bendrovės „MasterCard“ taisyklių, susijusių su tarptautiniu aptarnavimu, kuriomis 

ribojama prekiautojo galimybė pasinaudoti geresnėmis sąlygomis, kurias siūlo kitoje vidaus 

rinkos vietoje įsisteigęs bankas. 

Įmonėms ir namų ūkiams reikia patikimų finansinių tarpininkų, paprastai bankų, kurie 

palaikytų investavimo ir vartojimo sprendimus. Krizė parodė, kad dėl problemų, kurios kyla 

bankams Europoje, gali nukentėti ne vien tiesioginę grėsmę patiriantys indėlininkai ir 

akcininkai. Jos gali smarkiai išklibinti šalies finansinį stabilumą ir beveik neišvengiamai 

atsiliepia kitoms valstybėms narėms ir net už ES ribų. Tokiomis aplinkybėmis pagrindine 

priemone užtikrinant saugesnį ir patikimesnį bankininkystės sektorių Europos Sąjungoje buvo 

valstybės pagalbos kontrolė.  

Valstybės pagalbos taisyklės yra neatsiejama bankų sąjungos dalis: ji užtikrina vienodas 

sąlygas bankų sąjungai priklausančiose valstybėse narėse ir tose, kurios jai nepriklauso. 

Valstybės pagalbos kontrolės funkcija yra užtikrinti, kad nacionalinių vyriausybių 

pasirinkimai nepagrįstai neapsunkintų valstybės iždo ir atskiriems subjektams nesudarytų 

išskirtinių sąlygų Europos Sąjungoje. 2016 m. Komisija priėmė kelis sprendimus siekdama 

padėti stabilizuoti bankų sektorių keliose valstybėse narėse
38

. 

Komisija taip pat pradėjo nuodugnų tyrimą, kad pagal ES Susijungimų reglamentą įvertintų, 

ar siūlomas bendrovių „Deutsche Börse AG“ (DB) ir „London Stock Exchange Group“ (LSE) 

susijungimas nesumažins konkurencijos keliose finansų rinkos infrastruktūros srityse
39

. Po 

siūlomo susijungimo DB ir LSE veikla būtų sujungta. Sujungus Vokietijos, Jungtinės 

                                                            
36 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių 

mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, OL L 123, 2015 5 19, paskelbtas http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015R0751. 
37 Bylos AT.40049 Mastercard II, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049, ir AT.39398 Visa MIF, 

paskelbta http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398. 
38 Papildoma informacija pateikta kartu su šiuo dokumentu paskelbto tarnybų darbinio dokumento priede. 
39 Byla M.7995 Deutsche Börse / London Stock Exchange Group, 

paskelbtahttp://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015R0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015R0751
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995
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Karalystės ir Italijos biržas, taip pat kelis didžiausius Europos tarpuskaitos namus, atsirastų 

kitus Europoje smarkiai pranokstantis didžiausias biržų operatorius. 

Kitas Komisijos prioritetas – didinti skaidrumą išvestinių finansinių priemonių srityje. Liepos 

mėn. Komisija priėmė Tarptautinės apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių 

asociacijos (ISDA) ir informacijos paslaugas teikiančios bendrovės „Markit“ pasiūlytus 

įsipareigojimus dėl intelektinės nuosavybės, kurios reikia norint teikti prekybos paslaugas 

kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (angl. CDS) rinkoje, licencijavimo
40

. 

CDS yra sutartis, kurios paskirtis – perkelti su skolos įsipareigojimu, tokiu kaip vyriausybių 

ar įmonių obligacijos, susijusią kredito arba nemokumo riziką. Investuotojai naudojasi CDS ir 

kaip rizikos draudimo, ir kaip investavimo priemone.  

Balandžio mėn. Komisija pateikė rinkai įvertinti įsipareigojimų projektą, ir išdava buvo 

teigiama. Atsižvelgdama į rinkos bandymo rezultatus, bendrovė „Markit“ pasiūlė pirminius 

įsipareigojimus nežymiai pakeisti ir paaiškinti. Galutiniai įsipareigojimai išsklaido Komisijos 

abejones, nes jie palengvins prekybą CDS biržose ir kartu padidės skaidrumas. Komisijos 

sprendimu užtikrinama, kad visose prekybos vietose bus galima pasinaudoti sąžininga, 

pagrįsta ir nediskriminacine prieiga prie ISDA priklausančių duomenų ir intelektinės 

nuosavybės, o „Markit“ suteiks galimybę visiems subjektams tarpusavyje prekiauti kredito 

išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Tai didina rinkos stabilumą, o investuotojams 

atsiveria daugiau pasirinkimo galimybių ir mažėja sandorių išlaidos. Tuo įsipareigojimai 

padeda siekti FPRD II
41

 ir bankų sąjungos
42

 tikslo.  

Be to, gruodžio mėn. Komisija bankams „Crédit Agricole“, HSBC ir „JPMorgan Chase“ 

paskyrė iš viso 485 mln. EUR dydžio baudą už dalyvavimą kartelyje dėl euro palūkanų 

normos išvestinių priemonių
43

. 2013 m. gruodžio mėn. dėl to paties kartelio bankai 

„Barclays“, „Deutsche Bank“, RBS ir „Société Générale“ sudarė susitarimą su Komisija. 

Kadangi „Crédit Agricole“, „HSBC“ ir „JPMorgan Chase“ nusprendė susitarimo nesiekti, 

Komisija tęsė tyrimą pagal įprastinę kartelių tyrimo procedūrą. Šiuo sprendimu buvo 

pašalintas vienas iš kelių aptiktų ir bausmės susilaukusių kartelinių susitarimų finansinių 

paslaugų sektoriuje. 

Konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrinimas sporto pasaulyje   

Konkurencijos teisės taikymo sritis, suprantama, turi tam tikrų apribojimų, tačiau, jei 

Komisijai tikslinga rinktis konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo kelią, svarbu 

veiksmų imtis laiku, kad konkrečioje ekonomikos srityje būtų atkurtas teisingumas. Keliuose 

sektoriuose konkurencijos politikos sprendimai priimami jau seniai, tačiau kituose sektoriuose 

jų galėjo ir nebūti. Pavyzdžiui, pastaruoju metu atkreiptas dėmesys į sporto sritį. 

2016 m. rugsėjo mėn. Komisija Tarptautinei čiuožimo sąjungai (ISU) pateikė preliminarią 

nuomonę, kad ISU taisyklės, pagal kurias sportininkams taikomos griežtos nuobaudos už 

                                                            
40 Byla AT.39745 Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai – informacijos rinka, 2016 m. liepos 

20 d. Komisijos sprendimas, paskelbtas 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373  
41 Finansinių priemonių rinkų direktyva. Žr. http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/ 

index_en.htm  
42 Daugiau informacijos apie bankų sąjungą paskelbta http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-

union/index_en.htm.  
43 Byla AT.39914 Euro palūkanų normos išvestinė finansinės priemonės, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914
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dalyvavimą be leidimo organizuojamuose greitojo čiuožimo renginiuose, gali pažeisti ES 

antimonopolines taisykles
44

. 

Konkurencijos teisė ir sporto federacijos: Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) tyrimas 

ISU yra vienintelė Tarptautinio olimpinio komiteto pripažinta organizacija, kuriai leidžiama 

administruoti dailiojo čiuožimo ir greitojo čiuožimo ant ledo sporto šakas. Jos narės yra nacionalinės 

čiuožimo ant ledo asociacijos. Sporto taisyklėms taikomos ES antimonopolinės taisyklės, jei taisykles 

nustatanti organizacija arba tų taisyklių paveiktos įmonės ar asmenys vykdo ekonominę veiklą. 

Tarptautinėms sporto valdymo organizacijoms tenka ypač svarbi funkcija nustatant žaidimo taisykles 

ir užtikrinant vienodus elgesio standartus. Pagal ISU nustatytas taisykles, jei atletas dalyvauja be 

leidimo organizuojamame renginyje, jam gali būti skirtos įvairios nuobaudos, ir jis netgi gali būti 

visam laikui pašalintas iš visų pagrindinių tarptautinių greitojo čiuožimo konkursų. Komisija yra 

susirūpinusi dėl to, kad ISU taisyklėse numatytos nuobaudos apriboja atletų komercinę laisvę ir trukdo 

į rinką pateikti naujiems tarptautinių greitojo čiuožimo renginių organizatoriams, nes jie negali 

pritraukti geriausių sportininkų. 

Komisija nusprendė tęsti šį tyrimą, nes per jį keliami ne platesnio pobūdžio klausimai, susiję su sporto 

valdymu, o konkretūs įtarimai dėl konkurencijos teisės pažeidimų tarptautiniu lygmeniu.  

Be to, valstybės pagalbos kontrolė sporto srityje padeda išsaugoti vienodas sąlygas. Atlikusi 

tris atskirus nuodugnius tyrimus, 2016 m. liepos mėn. Komisija priėjo prie išvados, kad 

skirdama viešosios paramos priemones Ispanija septyniems profesionaliems futbolo klubams 

suteikė neteisingą pranašumą prieš kitus klubus ir taip pažeidė ES valstybės pagalbos 

taisykles
45

. ES valstybės pagalbos taisyklės taikomos viešajai intervencijai į rinką siekiant 

užtikrinti, kad ja nebūtų iškraipyta konkurencija vieniems rinkos dalyviams pasirinktinai 

teikiant pirmenybę prieš kitus. Profesionalų futbolas yra komercinė veikla, ir viešasis 

finansavimas šioje srityje turi atitikti sąžiningos konkurencijos taisykles. Tai ypač svarbu 

daugumai profesionalių klubų, kuriems tenka veikti be subsidijų. 

5. Europos energetikos sąjungos ir žiedinės ekonomikos galimybių panaudojimas 

Ateityje vartotojai bus aktyvūs ir labai svarbūs energijos rinkos dalyviai. Skatinant kurti iš 

tiesų konkurencinę Europos energijos rinką gali būti sumažintos Europos įmonių ir namų ūkių 

išlaidos energijai: kuriant integruotą ir klimatui nekenkiančią Europos energetikos sąjungą, 

kurioje nebūtų techninių ir reglamentavimo kliūčių, vartotojams visoje ES atsivers daugiau 

tiekimo galimybių ir jie galės rinktis geriausius energijos planus.  

Lapkričio mėn. Komisija paskelbė paketą priemonių, kuriomis būtų palaikomas ES 

energetikos sektoriaus konkurencingumas ir skatinamas perėjimas prie švarios energijos
46

. 

Dokumentų rinkiniu „Švari energija visiems europiečiams“ siekiama trijų pagrindinių tikslų: 

pirmenybę teikti energijos vartojimo efektyvumui, tapti atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

srities pasaulio lyderiais ir sudaryti tinkamas sąlygas vartotojams. Pasiūlymuose dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų išdėstytos energijos vartojimo efektyvumo, 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos, elektros energijos rinkos modelio, elektros energijos 

                                                            
44 Byla AT.40208 Tarptautinės čiuožimo sąjungos dalyvavimo taisyklės, žr. 2016 m. rugsėjo 27 d. pranešimą 

spaudai IP/16/3201, paskelbtą http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm  
45 Bylos SA.29769 Pagalba tam tikriems Ispanijos futbolo klubams (mokestinės privilegijos „Real Madrid CF“, 

„FC Barcelona“, „Athletic Club Bilbao“, „Club Atlético Osasuna“), SA.33754 Pagalba Real Madrid ir 

SA.36387 Pagalba Valensijos futbolo klubams („Valencia“, „Hercules“ ir „Elche“), žr. 2016 m. liepos 4 d. 

pranešimą spaudai IP/16/2401, paskelbtą http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm  
46 Žr. 2016 m. lapkričio 30 d. pranešimą spaudai IP/16/4009, paskelbtą http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-4009_lt.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_29769
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33754
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36387
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_lt.htm
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tiekimo saugumo ir energetikos sąjungos valdymo taisyklės. Dokumentų rinkinyje taip pat 

numatyta priemonių patiems pažeidžiamiausiems vartotojams apsaugoti.  

Kartu su dokumentų rinkiniu Komisija paskelbė valstybės pagalbos sektoriaus tyrimo dėl 

nacionalinių priemonių, kuriomis užtikrinama, kad bet kuriuo metu pakaktų pajėgumo 

gaminti elektros energiją (vadinamųjų pajėgumų mechanizmų),
47

 galutinę ataskaitą.  

Pagalbą rengiant geresnes pagalbos priemones siekiant užtikrinti saugų elektros energijos 

tiekimą 

Valstybės pagalbos sektoriaus tyrimo dėl pajėgumų mechanizmų, apėmusio daugiau negu 120 rinkos 

dalyvių vienuolikoje valstybių narių, paskirtis buvo surinkti informaciją apie pajėgumų mechanizmus, 

kad būtų galima išnagrinėti visų pirma, ar jie užtikrina pakankamą elektros energijos tiekimą 

neiškraipydami konkurencijos ar prekybos ES bendrojoje rinkoje. 

Pajėgumo mechanizmai yra labai svarbūs, nes padeda sumažinti visiško atsijungimo riziką Europos 

vartotojams ir įmonėms. Kita vertus, nebūtini ir nevykusiai pasirinkti pajėgumo mechanizmai gali 

iškraipyti konkurenciją, stabdyti reikalingas rinkos reformas, trukdyti tiekti elektros energiją į kitas 

valstybes nares, sąlygoti pernelyg dideles vartotojų išlaidas elektros energijai ir prieštarauti 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslams. Galutinėje ataskaitoje daroma išvada, kad 

valstybės narės turi nuodugniau įvertinti tokių priemonių poreikį, ir patariama, kaip užtikrinti energijos 

tiekimo saugumą kuo mažiau iškraipant konkurenciją.  

Darbas dėl konkurencijai palankaus naftos ir dujų sektoriaus Europos Sąjungoje 

Siekiant užtikrinti konkurencingas energijos kainas vartotojams ir įmonėms visoje ES labai 

daug kas priklauso nuo naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos sektorių. Jų reikšmė ypač didelė, 

kai siekiama veiksmingai naudoti ES turimus dujų išteklius, t. y. įgyvendinti vieną 

svarbiausių su energijos tiekimo saugumu susijusių Energetikos sąjungos strategijos tikslų. 

Šioje srityje sausio mėn. Komisija pradėjo nuodugnų tyrimą dėl bendrovės „Halliburton“ 

siekiamo naftos telkinių eksploatavimo paslaugas teikiančios bendrovės „Baker Hughes“ 

įsigijimo
48

. Kelios konkurencijos agentūros, įskaitant Komisiją, visame pasaulyje nurodė su 

tuo sandoriu susijusias konkurencijos problemas, todėl gegužės mėn. sandorio šalys siūlomo 

susijungimo atsisakė. Remiantis Komisijos atlikta analize, siūlomas sandoris kėlė 

konkurencijos problemų daugelyje su naftos telkinių eksploatavimo paslaugomis, teikiamomis 

naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos įmonėms Europos ekonominėje erdvėje, susijusių rinkų. 

Komisija atliko tyrimą glaudžiai bendradarbiaudama su keliomis konkurencijos agentūromis 

visame pasaulyje, tokiomis kaip JAV teisingumo departamentas, Brazilijos konkurencijos 

institucija (CADE) ir Australijos konkurencijos ir vartotojų komisija.  

Komisija taip pat tęsė tyrimus dėl galimo bendrovės „Gazprom“ piktnaudžiavimo 

dominuojančia padėtimi tiekiant gamtines dujas į Vidurio ir Rytų Europą
49

 ir dėl galimo 

Bulgarijos rinkoje įsitvirtinusios įmonės BEH trukdymo patekti į dujų rinką Bulgarijoje
50

. 

Šiame sektoriuje užtikrinant antimonopolinių teisės aktų vykdymą siekiama padidinti dujų 

rinkų konkurencingumą Europoje, palengvinti rinkos integraciją ir energijos mainus tarp 

valstybių narių. 

                                                            
47 Žr. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2  
48 Byla M.7477 Halliburton / Baker Hughes, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477  
49 Byla AT.39816 Gamintojų grandies dujų tiekimas Vidurio ir Rytų Europoje, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816  
50 Byla AT.39849 BEH dujos, paskelbta 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849
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Perdirbimo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių rėmimas 

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra vienas svarbiausių tvaresnės Europos sukūrimo 

strategijos elementų. Daugiau perdirbant ir pakartotinai naudojant kuriamas uždaras produktų 

gyvavimo ciklas, kuris naudingas ir aplinkai, ir ekonomikai. To siekti padeda veiksminga 

konkurencija atliekų tvarkymo sektoriuje, nes ji sudaro sąlygas vartotojams gauti įperkamas 

perdirbimo paslaugas. 

Rugsėjo mėn. Komisija skyrė 6 mln. EUR baudą bendrovei „Altstoff Recycling Austria“ 

(ARA) EUR už tai, kad 2008–2012 m. pažeisdama SESV 102 straipsnį, kuriuo draudžiama 

piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje, neleido konkurentams pateikti į buityje 

susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo rinką Austrijoje
51

.  

Antimonopolinių teisės aktų vykdymo užtikrinimas atliekų tvarkymo sektoriuje 

Austrijoje prekių gamintojai privalo priimti atgal pakuočių atliekas, susidarančias panaudojus jų 

produktus. Šią užduotį jie gali pavesti įmonei, kuri už juos rūpinasi surinkimu ir perdirbimu, o prekių 

gamintojai jai už tai moka licencinį mokestį. Komisija nustatė, kad įmonių ketinimų pradėti 

konkuruoti ar plėstis atliekų tvarkymo rinkoje įgyvendinimas priklausė nuo to, ar jos gali gauti prieigą 

prie visos šalies atliekų surinkimo infrastruktūros, kurią iš dalies kontroliavo ir iš dalies nuosavybės 

teise valdė ARA. Tyrimas taip pat parodė, kad nuo 2008 m. kovo mėn. iki 2012 mėn. balandžio ARA 

atsisakė suteikti prieigą prie šios infrastruktūros, todėl konkurentams nebuvo leista patekti į rinką ir 

konkurencija buvo sužlugdyta.  

Komisijai pradėjus tyrimą, 2013 m. rugsėjo mėn. Austrija priėmė naują atliekų tvarkymo įstatymą ir 

ARA pradėjo teikti prieigą prie valdomos buitinių atliekų surinkimo infrastruktūros. Nuo to laiko į 

rinką įžengė keletas konkurentų. ARA pripažino pažeidimą, padėjo užtikrinti sprendimui naudingą 

administravimo veiksmingumą ir pasiūlė struktūrinę taisomąją priemonę: kadangi ARA 

bendradarbiavo su Komisija, bauda buvo sumažinta 30 proc. 

Šalys bendradarbiauja su Komisija dėl įsipareigojimo sprendimų ir dėl susitarimų kartelių bylose, 

tačiau bendradarbiavimo procedūra rengiant su karteliu nesusijusį antimonopolinį draudžiamąjį 

sprendimą pritaikyta pirmą kartą nuo Reglamento (EB) Nr. 1/2003 įsigaliojimo. Bendradarbiavimas 

vykdant su karteliais nesusijusias antimonopolines procedūras gali padėti sustiprinti Komisijos 

vykdymo užtikrinimo pastangų veiksmingumą ir galėtų būti ateityje taikomas kitose bylose. 

Perdirbimo skatinimas tėra viena priemonė siekti darnesnės Europos: investuoti į mažo 

anglies dioksido kiekio ir švarios energijos technologijas – taip pat prioritetas. 

Atsinaujinantieji ištekliai yra ateities energijos ištekliai, ir per pastaruosius kelerius metus 

beveik visos valstybės narės patvirtino atsinaujinančiųjų energijos išteklių energijos paramos 

schemą. 2016 m. Komisija pagal valstybės pagalbos taisykles priėmė 15 sprendimų dėl naujų 

paramos atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojams schemų, kurios padeda didinti ES 

energetikos sektoriaus tvarumą ir labiau saugoti aplinką.  

7. Europos ir pasaulinės konkurencijos kultūros formavimas 

Siekiant iš esmės pakeisti padėtį, kad ekonomikos vaisiai būtų visiems paskirstomi teisingiau, 

konkurencijos taisyklės turi būti vienodai taikomos visiems europiečiams, nepriklausomai nuo 

to, kur jie gyvena, dirba ar apsiperka. Todėl Komisija aiškinosi, ar nacionalinės konkurencijos 

institucijos turi visas galias, išteklius ir nepriklausomybę, kurių reikia norint veiksmingai 

užtikrinti ES konkurencijos teisės vykdymą. 

                                                            
51 Byla AT.39759 Bendrovės ARA trukdymas patekti į rinką, 2016 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimas, 

paskelbtas http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759
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ES konkurencijos taisykles veiksmingai taikančios stipresnės nacionalinės konkurencijos 

institucijos 

ES konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrinimas dabar vyksta tokiu mastu, kokio Komisija pati viena 

niekada nebūtų galėjusi pasiekti. Nuo 2004 m. Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos 

priėmė daugiau nei 1 000 vykdymo užtikrinimo sprendimų. Už maždaug 85 proc. visų jų atsakingos 

nacionalinės konkurencijos institucijos. Kai veikia daug vykdymą užtikrinančių institucijų, poveikis 

daug stipresnis, efektyvesnis ir labiau atgrasantis įmones, kurioms gali kilti noras pažeisti ES 

konkurencijos taisykles. 

Remdamasi komunikatu dėl Reglamento Nr. 1/2003 dešimtmečio52, Komisija apsvarstė, ar būtų 

galima dar labiau pagerinti nacionalinėms konkurencijos institucijoms prieinamų priemonių 

kompleksą. 2016 m. Komisija gavo nuomonių ir teiravosi šiais klausimais įvairių suinteresuotųjų 

subjektų, įskaitant įmones ir vartotojų grupes, nacionalines konkurencijos institucijas, šalių 

vyriausybes ir Europos Parlamento narius. 

2015 m. lapkričio mėn. – 2016 m. vasario mėn. surengtose viešose konsultacijose 75 proc. 

respondentų teigė, kad nacionalinių konkurencijos institucijų veiksmingumas galėtų būti dar labiau 

sustiprintas. Be to, 80 proc. atsakiusiųjų rėmė veiksmus ES lygmeniu, kuriais užtikrinama, kad 

nacionalinės konkurencijos institucijos turėtų reikiamų išteklių ir priemonių53.  

Be to, siekiant surinkti papildomų nuomonių, kartu su Europos Parlamentu 2016 m. balandžio 19 d. 

surengtas viešas svarstymas54. Kadangi idėja suteikti nacionalinėms konkurencijos institucijoms galių, 

kad jos užtikrintų vykdymą veiksmingiau, susilaukė bendro pritarimo, Komisija pradėjo svarstyti 

tolesnius veiksmus – pasiūlymą dėl ES teisėkūros iniciatyvos. 

Neatsiliekame nuo globalizacijos. Bendradarbiavimas konkurencijos klausimais visame 

pasaulyje    

Įmonės vis dažniau veiklą vykdo kitose valstybėse, daugėja susijungimo sandorių, todėl 

karteliai ir kitokie antikonkurenciniai veiksmai turi tarptautinį aspektą ir paveikia kelių šalių, 

o dažnai kelių žemynų rinkas. Kai įmonės plečia veiklą visame pasaulyje, neturi užsisklęsti ir 

konkurencijos užtikrinimo institucijos. Taigi konkurencijos institucijų visame pasaulyje 

prioritetas yra rasti geresnių bendradarbiavimo būdų.  

Konkurencijos institucijų bendradarbiavimas padeda siekti nuoseklių rezultatų, didina tyrimų 

efektyvumą, nes mažėja nereikalingo darbų dubliavimo ir skatinamas institucijų tarpusavio 

supratimas, o kartu mažėja įmonių išlaidos. 2016 m. Komisija ir toliau ryžtingai veikė šioje 

srityje: aktyviai dalyvavo su konkurencija susijusių tarptautinių organų, tokių kaip EBPO 

konkurencijos komitetas, Pasaulio bankas ir Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija 

(UNCTAD), veikloje. Komisija taip pat yra viena aktyviausių Tarptautinio konkurencijos 

tinklo (angl. ICN), pagrindinio konkurencijos institucijų pasaulinio forumo, kuriam priklauso 

132 narės, dalyvių. Svarbus šio daugiašalio bendradarbiavimo rezultatas yra „Susijungimų 

taisomųjų priemonių vadovas“ ir Darbo grupės kartelių klausimais parengtas „Tyrimo 

                                                            
52 2014 m. liepos 9 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai Antimonopolinių nuostatų 

vykdymo užtikrinimo pagal Reglamentą Nr. 1/2003 dešimtmetis. Laimėjimai ir perspektyvosCOM(2014) 453, 

paskelbtas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453. 
53 Viešos konsultacijos, kaip sudaryti sąlygas nacionalinėms konkurencijos institucijoms veiksmingiau užtikrinti 

taisyklių laikymąsi; skelbta http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/ 

index_en.html. 
54 2016 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON) ir Europos 

Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato bendrais surengtas viešas svarstymas, skelbiamas 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON
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įgaliojimų katalogas“. Abu šiuos dokumentus 2016 m. patvirtino Tarptautinio konkurencijos 

tinklas. 

Dvišaliu lygmeniu 2016 m. Komisija pradėjo derybas dėl laisvosios prekybos sutarties su 

Armėnija, Meksika, Indonezija ir Filipinais, atnaujino derybas su MERCOSUR ir pasistūmėjo 

derybose su Japonija. Derėdamasi dėl konkurencijos klausimų laisvosios prekybos sutartyse 

Komisija pirmiausia stengėsi įtraukti nuostatas dėl konkurencijos ir valstybės pagalbos, kad 

konkurencijos politikos priemonės ir praktika skirtingose jurisdikcijose taptų vis panašesnė ir 

kad visame pasaulyje būtų užtikrinamos vienodos sąlygos. 

2016 m. birželio mėn. Komisija pateikė Tarybai susitarimo projektą dėl keitimosi 

konkurencijos bylose surinkta informacija nuostatų įtraukimo į galiojantį ES ir Kanados 

bendradarbiavimo susitarimą. Turint galimybę keistis įrodymais pagerėtų Komisijos ir 

Kanados konkurencijos tarnybos bendradarbiavimas, taigi sustiprėtų konkurencijos teisės aktų 

vykdymo užtikrinimas. Be to, už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager 

su Japonijos sąžiningos prekybos komisijos vadovu K. Sugimoto susitarė pradėti derybas, kad 

taip pat būtų atnaujintas ES ir Japonijos bendradarbiavimo susitarimas įtraukiant į jį nuostatas 

dėl keitimosi įrodymais. 

Komisija taip pat aktyviai vykdo techninį bendradarbiavimą su besiformuojančios 

ekonomikos šalimis, kuriančiomis savo konkurencijos politiką ir vykdymo užtikrinimo 

sistemas. Birželio mėn. Komisija pasirašė susitarimo memorandumą su Pietų Afrika, 

paskutine BRICS
55

 šalimi, su kuria pastaraisiais metais dar nebuvo pasirašytas susitarimo 

memorandumas. 

Vaisingo tarpinstitucinio dialogo palaikymas  

Svarbūs dialogo dėl konkurencijos politikos partneriai yra Europos Parlamentas, Taryba ir 

konsultaciniai komitetai, kiekvienas pagal jo skirtingą funkciją Europos piliečių ir 

suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu. 

Kaip ir praėjusiais metais, Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Komisijos pateiktos 

konkurencijos politikos metinės ataskaitos. Komisija palankiai vertina Parlamento paramą 

konkurencijos politikai, kaip vienam svarbiausių Europos integracijos elementų. Komisija 

pritaria minčiai, kad konkurencija suteikia galių vartotojams, skatina ekonomikos augimą ir 

atveria rinkas įmonėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones. Šia prasme, vykdant 

konkurencijos politiką, rinkos visiems tampa teisingesnės. Komisija pritaria Parlamentui, kad 

norint išvengti piktnaudžiavimo ekonomine galia ir kiekvienai įmonei bei verslininkui 

garantuoti teisingą iš ekonomikos augimo gaunamos naudos dalį nepaprastai svarbu užtikrinti 

konkurencijos teisės aktų vykdymą. 

Komisija palankiai vertina Parlamento įsitraukimą į kovą su mokesčių slėpimu ir vengimu. 

2016 m. balandžio mėn. Komisijos narė M. Vestager pasikeitė nuomonėmis su Parlamento 

antruoju Specialiuoju mokesčių komitetu. 2016 m. Komisija ėmėsi svarbių šios srities 

priemonių
56

. Komisija tai pat gavo informacijos apie sprendimus dėl mokesčių iš visų 

valstybių narių ir analizuodama šią informaciją laikosi sisteminio požiūrio. 2016 m. birželio 

mėn. Komisija paskelbė darbinį dokumentą dėl valstybės pagalbos ir sprendimų dėl mokesčių 

ir surengė aukšto lygio forumą, kad valstybės narės susipažintų, kaip valstybės pagalbos 

taisyklės taikomos sprendimams dėl mokesčių.   

                                                            
55 Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika. 
56 Išsamesnės informacijos pateikta šios ataskaitos 2 skyriuje. 
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Parlamentas pakartojo prašymą liautis taikius bankams valstybės pagalbos teikimo krizės 

sąlygomis tvarką. Komisija laikosi nuomonės, kad esamos valstybės pagalbos taisyklės yra 

reikalingos siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, kuo labiau sumažinti mokesčių mokėtojų 

išlaidas ir užtikrinti, kad pertvarkyti bankai vėl pradėtų skolinti įmonėms ir namų ūkiams – 

taip tos taisyklės padeda kurti bankų sąjungą. Valstybės pagalbos taisyklėmis taip pat 

užtikrinama, kad sąlygos būtų vienodos bankams, kurie gauna valstybės pagalbą, ir tiems, 

kurie jos negauna. 2016 m. vasario mėn. Komisijos narė M. Vestager viešai pasikeitė 

nuomonėmis su Europos Parlamento nariais ir paaiškino, kaip Komisija taiko valstybės 

pagalbos taisykles. 

Šioje ataskaitoje atsižvelgta į kitas Parlamento rekomendacijas, konkrečiai dėl to, kad 

nepriklausomas konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrinimas padeda įgyvendinti Komisijos 

politinį prioritetą stiprinti bendrąją skaitmeninę rinką ir energetikos sąjungą ir užtikrinti 

Europos pramonės konkurencingumą globalizuotame pasaulyje. Šioje ataskaitoje išvardyti 

veiksmai, kurių pernai ėmėsi Komisija siekdama išsaugoti konkurenciją svarbiuose Europos 

ekonomikos sektoriuose. 2016 m. gegužės ir rugpjūčio mėn. Konkurencijos generalinio 

direktorato atstovai dalyvavo seminaruose ir diskusijose Parlamente ir svarstė, kaip 

užtikrinant konkurencijos teisės aktų vykdymą galima padėti pagerinti maisto tiekimo 

grandinės veikimą. 

Komisija teigiamai vertina Parlamento raginimą Komisijai toliau puoselėti tikrą 

konkurencijos kultūrą valstybėse narėse. 2016 m. balandžio mėn. Komisija ir Parlamentas 

surengė svarstymą dėl Komisijos iniciatyvos sudaryti nacionalinėms konkurencijos 

institucijoms visas galimybes veiksmingai užtikrinti Europos konkurencijos taisyklių 

vykdymą. Svarstyme dalyvavo Komisijos narė M. Vestager. Palaikydama struktūrinį dialogą 

su Parlamentu, Europos Komisijos narė M. Vestager 2016 m. spalio mėn. dalyvavo ECON 

komiteto posėdyje. 

Komisija teigiamai vertina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų 

komiteto susidomėjimą konkurencijos politika ir nori dalyvauti konstruktyviuose pokalbiuose. 

2016 m. liepos 14 d. Komisijos narė M. Vestager dalyvavo Ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto plenariniame posėdyje surengtoje diskusijoje „Europos konkurencijos politika“. 

Regionų komitete Komisija paaiškino savo požiūrį į visuotinės ekonominės svarbos paslaugas 

Europos Sąjungoje. 


