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ESMINIAI ES KONKURENCIJOS
TEISĖS ASPEKTAI:
NUOTOLINIS SEMINARAS LIETUVOS TEISMŲ
SISTEMAI
•
•
•

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 ir
102 straipsniai
Privatus konkurencijos teisės įgyvendinimas
Valstybės pagalbos teisė

Competition
Law

Nuotolinis seminaras vyks 2021 m. gegužės 1719 d. (rytais)*
Professional
Training (CPD )
www.era.int

* laikas nurodomas EET (UTC + 2)

Pranešėjai

Pagrindinės temos

Dr. Lauras Butkevičius,"TGS Baltic" partneris, Europos
Sąjungos, konkurencijos ir reguliacinės teisės specializacijos
grupės vadovas, Vilnius

•

Dr. Šarūnas Keserauskas, Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto partnerystės profesorius
Mantas Stanevičius,Teisės referentas Europos Sąjungos
Teisingumo Teisme, Liuksemburgas
Prof. habil. dr. Vilenas Vadapalas, "EUROLEX" Partneris,
Vilnius; Buvęs Europos Sąjungos Bendrojo teismo teisėjas
Gabrielė Venskaitytė, Bylų tyrėja, E.1 skyrius. Antimonopolija:
farmacijos ir sveikatos tarnybos, Konkurencijos generalinis
direktoratas, Europos Komisija, Briuselis
Rasa Zaščiurinskaitė, COBALT Lietuva partnerė, Konkurencijos
teisės praktikos grupės vadovė, Vilnius

•
•
•

Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (SESV) 101 ir 102
straipsnių apžvalga
Žalos atlyginimo direktyva ir jos
perkėlimas į Lietuvos teisę
Nacionalinio teisėjo vaidmuo
taikant ES valstybės pagalbos
taisykles
Praktiniai mokymai apie
internetines duomenų bazes

Kalba
Lietuvių ir anglų (vyks sinchroninis
vertimas)
Renginio Nr.
221SDV138e

Daiwa Żukowska, Bylų tyrėja, B.2 skyrius. Rinkos ir tyrimai I:
Energetika ir aplinka, Konkurencijos generalinis direktoratas,
Europos Komisija, Briuselis

Organizatorius
ERA Europos Komisijos vardu
bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos Nacionaline teismų
administracija

www.era.int

Finansuoja Europos Sąjunga
Paslaugų teikimo sutartis DG COMP/2017/015 SI2.778715

ESMINIAI ES KONKURENCIJOS TEISĖS ASPEKTAI: NUOTOLINIS SEMINARAS
LIETUVOS TEISMŲ SISTEMAI

Pirmadienis, 2021 m. gegužės 17 d.

Tikslai

09:00

Prisijungimo laikas

09:15

Sveikinimo žodžiai
Dr. Natalija Kaminskienė, Direktorė, Lietuvos teismai
Ivana Jarošová, Kurso administratorė, ERA

I.

ĮVADAS Į ES KONKURENCIJOS TEISĘ

Įsigaliojus
Reglamentui
Nr.
1/2003,
nacionaliniai teismai įgavo teisę taikyti
SESV 101 ir 102 straipsnius pilna apimtimi.
Direktyva 2014/104 / ES, kurios perkėlimo į
nacionalinę teisę laikotarpis truko iki 2016
m. gruodžio 27 d., siekė suderinti privačių
žalos atlyginimo ieškinių ir ES konkurencijos
taisyklių viešojo įgyvendinimo sąveiką.

09:30

Konkurencijos politikos tikslai. SESV 101-109 straipsnių apžvalga
Šarūnas Keserauskas

10:00

Rinkos apibrėžimas ir rinkos galia
Šarūnas Keserauskas

10:45

Klausimai ir atsakymai bei diskusija

11:00

Pertrauka

11:15

Susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai
• Pagrindiniai SESV 101 str. aspektai
• Horizontalieji ir vertikalieji susitarimai
• Išimtys
Mantas Stanevičius

12:15

Klausimai ir atsakymai bei diskusija

12:30

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi pagal SESV 102 str.
Gabrielė Venskaitytė

13:30

Klausimai ir atsakymai bei diskusija

13:45

Viktorina

14:30

Pirmos dienos pabaiga

Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d.
09:00

Prisijungimo laikas

09:15

"ECN+ Direktyva ir jos įgyvendinimas Lietuvoje"
Vilenas Vadapalas

I.

PRIVATUS ES KONKURENCIJOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

10:00

ES sistema
• ESTT praktika dėl teisės reikalauti žalos atlyginimo už konkurencijos
teisės pažeidimus
• Žalos direktyva
Vilenas Vadapalas

10:30

Klausimai ir atsakymai bei diskusija

10:45

Nacionaliniai teisės aktai, kuriais perkeliama Žalos direktyva
• Įrodymų atskleidimas
• Nacionalinių sprendimų dėl pažeidimų poveikis
• Senaties terminai
Lauras Butkevičius

Tiesioginis
įpareigojimo pranešti ir
sustabdymo pareigos pagal valstybės
pagalbos taisykles (SESV 108 straipsnio 3
dalis), taikymas,. nacionalinių teismų
vaidmuo susigrąžinant neteisėtai suteiktą
valstybės pagalbą ir galimybė pareikšti
privataus žalos atlyginimo ieškinius dėl
neteisėtai gautos valstybės pagalbos taip
pat reikalauja, kad teismai gerai išmanytų
ES valstybės pagalbos taisykles.
Šio seminaro metu nacionalinės teismų
sistemos dalyviams bus pateikta apžvalga
apie SESV 101 ir 102 straipsnių ir
atitinkamų antrinių teisės aktų, taip pat
nacionalinių
įstatymų,
kuriais
Žalos
direktyva perkeliama į Lietuvos teisę,
taikymą, taip pat bus suteiktos dalyviams
būtinos žinios, reikalingos dirbant su
valstybės pagalbos bylomis.

Kas turėtų dalyvauti?
Lietuvos teisėjai, prokurorai,
padėjėjai ir teismų darbuotojai.

teisėjų

Daugiau informacijos apie renginį
rasite:
https://competition.judicialtraining.eu

11:15

Klausimai ir atsakymai bei diskusija

11:30

Pertrauka

11:45

Nacionaliniai teisės aktai, kuriais perkeliama Žalos direktyva
(tęsinys)
• Solidari atsakomybė
• Kiekybinis žalos įvertinimas
• Antkainio perkėlimas
Lauras Butkevičius

12:30

Klausimai ir atsakymai bei diskusija

12:45

Praktiniai mokymai apie internetines duomenų bazes
Lauras Butkevičius

13:15

Praktiniai mokymai apie SESV 101 ir 102 straipsnius
Lauras Butkevičius

14:15

Antros dienos pabaiga

Antradienis, 2021 m. gegužės 19 d., trečiadienis
09:00

Prisijungimo laikas

III.

ES VALSTYBĖS PAGALBOS TEISĖ

09:15

Įvadas į ES valstybės pagalbos teisę
• ES Valstybės pagalbos taisyklių apžvalga
• Pagalbos sąvoka
• Išimties reglamentai
Rasa Zaščiurinskaitė

10:15

Klausimai ir atsakymai bei diskusija

10:30

Pertrauka

10:45

Nacionalinių teismų vaidmuo vykdant valstybės pagalbos taisykles ir
sprendimus
Daiwa Żukowska

11:45

Bendradarbiavimas su Europos Komisija
Daiwa Żukowska

12:15

Klausimai ir atsakymai bei diskusija

12:30

Valstybės pagalbos atvejų analizė
Rasa Zaščiurinskaitė

13:30

Viktorina

14:15

Mokymų pabaiga

Apie projektą
Šis nuotolinis seminaras yra didelio
masto projekto, skirto nacionalinių teisėjų
mokymui apie ES konkurencijos teisę,
dalis, organizuojama Europos Komisijos
vardu.
https://competition.judicialtraining.eu

Jūsų kontaktiniai asmenys
Avgustina Dorich
Verslo teisės skyriaus vadovo
pavaduotoja
El. paštas: adorich@era.int

Ivana Jarošová
Kurso administratorė
El. paštas: ijarosova@era.int

Nathalie Dessert
Asistentė
El. paštas: ndessert@era.int

Finansuoja Europos Sąjunga
Paslaugų teikimo sutartis DG
COMP/2017/015 - SI2.778715
Šis dokumentas parengtas Europos
Komisijai. Tačiau jis atspindi tik autorių
požiūrį ir Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame esančios
informacijos naudojimą.

Programos atnaujinimai:
Https://competition.judicialtraining.eu

Programa gali būti keičiama.

Dalyvavimo sąlygos
1.

Šis seminaras skirtas Lietuvos teisėjams, prokurorams, teisėjų padėjėjams
ir teismo darbuotojams, kurie dirba su privačiu konkurencijos taisyklių
įgyvendinimu arba su valstybės pagalba susijusiomis bylomis pirmosios arba
tarpinės instancijos teismuose.
Paraiškų pateikimo terminas: 2021 m. Gegužės 6 d

2.

Seminaro dalyvių skaičius yra ribotas. Netrukus po paraiškų pateikimo
termino pabaigos susisieksime su kiekvienu pareiškėju. Dalyvavimas
patvirtinamas tik gavus raštišką atsakymą iš organizatorių. Bus sudarytas
rezervinis sąrašas, į kurį įtraukiami pareiškėjai, negavę teigiamo atsakymo.
Atšaukimo atveju, atsilaisvinusios vietos bus siūlomos pareiškėjams iš
rezervinio sąrašo.

3.

Dalyvavimas yra nemokamas.

4.

Po mokymų seminaro dalyviams bus išduodamas dalyvavimą patvirtinantis
pažymėjimas.

5.

Būtina dalyvauti visose seminaro programos renginiuose. Taip pat privaloma
užpildyti seminaro vertinimo formą. Jei dalyvis neišklauso viso kurso ir (arba)
neužpildo vertinimo formos, tai automatiškai reiškia, kad jis netenka teisės į
dalyvavimą patvirtinančio pažymėjimo gavimą.

6.

Dalyvių sąrašas, kuriame nurodomas ir kiekvieno dalyvio adresas, bus
prieinamas visiems seminaro dalyviams, nebent ERA, likus ne mažiau kaip
savaitei iki renginio pradžios, iš renginio dalyvio gautų raštišką prašymą
neskelbti šios informacijos.

