
Dalinai finansuojama
Europos Sąjungos lėšomis

PAGRINDINĖS KONKURENCIJOS 
TEISĖS NUOSTATOS: SESV 101 
IR 102 STRAIPSNIŲ TAIKYMAS
2020 m. balandžio 6–7 d. 
Viešbutis „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“ (Rinktinės g. 3, Vilnius)

Registracija

• Privatus ir viešas konkurencijos teisės įgyvendinimas: pagrindiniai 
vaidmenys ir rezultatai

• SESV 101 straipsnis 
• SESV 101 straipsnio pažeidimo sudėtis 
• Konkurenciją ribojančių susitarimų rūšys

Klausimai ir atsakymai

Kavos pertrauka

Individualių konkurenciją ribojančių susitarimų formų analizė 
• Kainų nustatymas, įskaitant informacijos mainus
• Rinkų pasidalijimas 
• Draudžiami susitarimai viešuosiuose pirkimuose  
• Gamybos ribojimas 
• Naujos konkurenciją ribojančių susitarimų formos 

Rinkos apibrėžimas 
• Atitinkama prekės rinka
• Atitinkama geografinė rinka
• Problemos, kylančios apibrėžiant rinkas

Klausimai ir atsakymai

Pietūs

Vertikalieji susitarimai
Individualių vertikaliųjų susitarimų formų analizė:
• Perpardavimo kainos nustatymas 
• Įsipareigojimas pirkti iš vieno tiekėjo
• Išskirtinis ir pasirinktinis platinimas 
• Naujos vertikaliųjų susitarimų formos 
Bendroji išimtis

Klausimai ir atsakymai

8.30–9.00

9.00–10.30

10.30–10.50 

10.50–12.30

12.30–13.30

13.30–15.10

BALANDŽIO 6 D. PROGRAMA



Kavos pertrauka

SESV 102 straipsnis
SESV 102 straipsnio pažeidimo sudėtis 
Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rūšys
Individualių piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi formų analizė: 
• Maržos spaudimas 
• Atsisakymas tiekti 
• Išskirtinis tiekimas 
• Susiejimas ir sujungimas 
• Naujos piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi formos 

Klausimai ir atsakymai

Baigiamasis žodis

15.10–15.30

15.30–17.00

17.00–17.15

BALANDŽIO 7 D. PROGRAMA

Registracija

Privatus konkurencijos teisės įgyvendinimas
• Teisėjų vaidmuo 
• Šalių vaidmuo
• Įrodinėjimo našta
• Privalomas teisinis standartas

Klausimai ir atsakymai
 
Kavos pertrauka

Privatus konkurencijos teisės įgyvendinimas (tęsinys)
• Įrodymai ir įrodymų gavimas nustatant konkurencijos teisės 

pažeidimus 
• Įrodymų, įskaitant ekonominius įrodymus, vertinimas

Klausimai ir atsakymai 

Baigiamasis žodis

Pietūs

8.30–9.00

9.00–10.30

10.30–10.50

10.50–12.20

12.20–12.30

12.30–13.30



PRANEŠĖJAI

Richardas Whishas yra Londono karališkojo koledžo profesorius 
emeritas. 2014 m. už nuopelnus jam suteiktas garbės profesoriaus 
vardas. 2003–2009 m. R. Whishas ėjo nevykdančiojo direktoriaus 
pareigas Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnyboje, o 
2005–2011 m. – Singapūro energetikos rinkų priežiūros institucijoje. 
R. Wishas yra vienos iš žinomiausių konkurencijos teisės knygų (va-
dovėlių) „Konkurencijos teisė“ (devintojo leidimo, 2018 m.) bendraau-
toris, daugelio kitų knygų, straipsnių autorius. Jis taip pat rengia bylų 
santraukas bei knygų tarptautinės konkurencijos teisės ir politikos 
temomis apžvalgas.

2015 m. spalio mėn. Jungtinės Karalystės garbės teisėjas Ianas  
Forresteris buvo paskirtas Bendrojo Teismo teisėju. Prieš tai jis  
atstovavo tiek privatiems asmenims, tiek valdžios institucijoms  
nacionaliniuose teismuose, Bendrajame Teisme, Teisingumo Teisme  
ar  Europos Komisijoje. Teisėjas buvo Tarptautinių prekybos rūmų ir  
Tarptautinio investicinių ginčų nagrinėjimo centro arbitras. I. Forres-
teris yra teisės mokslų garbės daktaras, Glazgo universiteto garbės 
profesorius, Škotijos advokatūros advokatas, Anglijos ir Niujorko ad-
vokatūros narys. Jis skaito paskaitas Europos teisės ir politikos temo-
mis, yra parašęs daugybę straipsnių ir knygų skyrių apie konkurenci-
jos teisę, prekybos politiką, muitus ir dempingą.

GARBĖS PROFESORIUS RICHARDAS WHISHAS

GARBĖS TEISĖJAS IANAS FORRESTERIS 

© Bendrojo Teismo nuotr.

© Londono karališkojo koledžo 
nuotr.



Konkurencijos taryba Jūsų asmens duomenis tvarko 2020 m.  
balandžio 6–7 d. seminaro organizavimo ir šio seminaro viešinimo tikslais.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pa-
reigos ir parašas bus tvarkomi seminaro organizavimo tikslais. At-
sižvelgiant į tai, kad seminaras yra finansuojamas Europos Komisijos 
projekto lėšomis, šie asmens duomenys gali būti perduoti Euro-
pos Komisijai siekiant pagrįsti faktinį asmenų dalyvavimą seminare ir  
įrodyti patirtų išlaidų pagrįstumą.

Seminare bus fotografuojami bendri renginio vaizdai. Dalyvaudami 
seminare duodate tiesioginį sutikimą Konkurencijos tarybai ir sutei- 
kiate jai teisę fotografuoti seminarą, taip pat išimtinę teisę naudoti šią 
medžiagą. Nuotraukos iš seminaro bus naudojamos tik renginių viešinimo  
tikslais Konkurencijos tarybos interneto svetainėje ir institucijos socialinių 
tinklų „Facebook“ bei „LinkedIn“ paskyrose. 

Jūsų elektroninis paštas bus naudojamas perduodant seminaro medžiagą 
ir informaciją, susijusią su Konkurencijos tarybos organizuojamais moky-
mais. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti pranešimų gavimo, informuodami 
apie tai el. paštu contacts@kt.gov.lt.

Duomenų saugojimo terminai

Informaciją apie Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, darbo- 
vietę, pareigas, parašą bei vaizdo atvaizdą (seminaro nuotraukas) 
Konkurencijos taryba tvarkys ne ilgiau nei 3 metus.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Konkurencijos taryba tvarko Jūsų 
asmens duomenis, galite rasti institucijos svetainėje skelbiamoje  
Privatumo politikoje.

INFORMACIJA APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

https://ec.europa.eu/competition/court/training.html
https://ec.europa.eu/competition/court/training.html
https://ec.europa.eu/competition/court/training.html
https://kt.gov.lt/lt/teisine-informacija/duomenu-apsauga-1

