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PATEIKTO REGLAMENTO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba siundia 2073 m. rugsejo 24 d. Lietuvos..r
Respublikos teisingumo ministerijos ra5tu Nr. (1.1 1.)7R-6768 papildomai pagal kompetencij4
pateiktas pastabas d61 Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato konsultacijoms
pateikto Komisijos reglamento, kuriuo i5 dalies keidiamas Reglamentas (EB) Nr. 794/2004,
igyvendinantis Tarybos reglament4 (EB) Nr. 659/1999, nustatanti i5samias EB sutarties 93
straipsnio taikymo taisykles, projekto (pridedama).
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DEL EURoPoS KOMISIJoS KoNSULTAcIJoMS PATEIKTO ITEGLAMENTo
PROJEKTO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriia pagal kornpetencijE i$nagrinejo L,ietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos persiqst4 Europos Komisijos Konkurencijos gerreralinio
direktorato konsultacdonrs paskelbt4 Kornisiios reglamento, kurritro i5 dalies keidiama.s Reglamentas
(EI}) Nr. 794170A4, igyvendinantis Tarybos reglaurrentq (EI3) Nr. 659/1999, nustatanti i$samias EB
sutarties 93 straipsnio taikyrno taisykles, projekt4 (toliau - Reglamento projektas) ir teikia Sias
pastabas:

l)

Reglamento projekto 4 konstatuojarnoje dalyje uurodyta, kad suinteresuotomis Salirnis,
kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 659/1999 20 straipsni gali pateikti skundus siekdarnos
informuoti Komisij4 apie bet koki4 itariamq neteiset4 pagalbE ar netinkamq pagalbos taikym4, gali
bnti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu jie irodo, kad yra suinteresuotos Salys, kaip tai
apibreZiama Sutarties 108 straipsnio 2 dalyje ir Reglanlento (EI}) Nr. 65911999 I straipsnio h
punkte, Pastebetina, kad juridiniai asmenys paprastai yra laikorni atskirais asmenimis, kurie gali
savo vArdu igyti ir tureti teises bei pareigas, taigi ir savo vardu pateikti pra3ymus ar kitus
dokurnerrtus. AtsiZvelgiaut i tai, manytina, kad biittl tikslinga papildyti Reglamento projekto lV
priedo ,,Skundt1 del itariamos neteisetos valstybes pagalbos arba netinkamo pagalbos taikynro
pateikimo tbrrna" (toliau - Priedas) I punkt4 ,,lnfornraciia apie skundo teikej4" reikalaujant pateikti
informacij4 apie juridinio asmens pavadinim% jo kodq, buveines adresq.
2) Atkreiptinas demesys, kad Reglarnento projekte nenumatyta, kokiais bfldais (registruotu
pa5tu, faksu, elekh'orriniu pa$tu ar pan.) furcq btiti teikiami Reglamento projekte numatyti skturdai.
Lietuvos Respublikoje galiojantys teises aktai nenumato ipareigojimo nei fiziniams, nei juridiniams
asmenims tureti kontaktini elektroninio pa5to adres4. Atsi*velgianl

apie skundo teikejo ar jo atstovo elektronini

pa5t4 Priedo

i tai, abejotina, ar informacija

I ir 2 punktuose pagristai nurodyta kaip

visais atvejais privaloma.
3) Reglamento projekto I lb straipsnio pirmos pastraipos paskutinis sakinys tikslintinas
nurrodant, kad turima mintyj e nekonlidencialios i4fo rnracyas versij a.
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4) Vertinant Priede vartojamas formuluotes, atkreiptirras demesys, kad sqvoka ,,asmuo..
apima visus asmenis -' tiek fizinius, tiek juriclinius. Kartu pastebetina, kad s4voka ,,imon€., apima
ribot4 iuridiniq aslnenq ratQ, pavyzdhiui, 5i s4r'oka neapima Priedo 3 punkte gurodytq prekybos
asociaciiq, nevyriausybiniq organiz-acrjq ir kt. AtsiZvelgiant i tai, Priedo 2 ir kituose punktuose
sifilytina atsisakyti s4vok os,,imond" vartoj imo.

5) Siekiant tinkamai identifikuoti atstovaujam4 .iuridini asmen!, Priedo 2 punkte si1lytina
nunatyti reikalavimq pateikti informacrjq ne tik apie juridinio astnens pavadininq. 6et ir apie
juridinio asmens kod4 ir buvein€s adresq.
6) Siekiant teisinio ai$kumo, siiilytina ivertinti galimybg detalizuroti Priedo 7 punkto a
papunkdio nuostatas nurodant, kaip turetq btiti suprantama dia vartoiama su.rijusiq valstyb1s iitekti4
sqvoka ir kokia konkreti infbrmacija Sioje dalyje turetq bflti nurodyta.

7) Svarstytina, ar: pagal analogijq su Priedo 9 punkto b papunkdiu, to paties punkto c
papunktyje taip pat neturetq b[ti pra5oma pateikti susira$inejimo su nacionalinernis institucijomis
koprjq.
8) AtsiZvelgiant i Priedo 5 ir 6 punktuose pateiktas nuorodas, kad Siuose punktuose pateikta
infbrmacija visais atvejais bus laikorna nekontidencialia, abejotina Priedo I0 punkte nurnatyto
strtikirno, kad informacija, pateikta Priedo

5 ir 6 punktuose, btrtq laikoma nekonfidencialia,

tikslingumu.

9) Siulytina tikslinti subjektyviq ir todel teisiSkai neapibreZtE Priedo l 1 pupkre vartojam4
valia". Apsliritai neaiSku, koks Siame punkte numatyto parei$kimo tikslas ir jo teisine
reikime sprendZiant del valstybes pagalbos tyrimo pradeiimo ir (ar) jo vykc{ymo.
sEvok4 ,,gerA
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