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Komercinės paskirties nekilnojamojo turto
nuomos sandoriai Lietuvos koncentracijų
kontrolės sistemoje
Straipsnyje nagrinėjama Konkurencijos tarybos praktika taikant koncentracijų kontrolės teisės normas konkrečiai sandorių rūšiai – komercinės paskirties nekilnojamojo turto
nuomos sandoriams, vertinamos šios praktikos susiformavimo priežastys ir pateikiami
siūlymai dėl iškeltų teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo. Pagrindinis analizuojamas klausimas – tinkamas komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos
sandorio kvalifikavimas koncentracijų kontrolės tikslais. Straipsnyje parodoma, kad
atsakymas į šį klausimą neišvengiamai susijęs su kompleksine konkretaus sandorio ir jo
sudarymo bei vykdymo aplinkybių visumos analize. Taigi siekiant visapusiškai atskleisti
nagrinėjamą problematiką, nagrinėjami esminiai koncentracijos ir kontrolės įgijimo
sampratos elementai, kontrolės įgijimo būdo – nekilnojamojo turto nuomos – ypatumai,
kontrolės objekto – nekilnojamojo turto kaip ūkio subjekto ar jo dalies – kokybinės ir
kiekybinės savybės, taip pat įgyjamo turto sąsajumas su padėtimi atitinkamoje rinkoje
ir tokios rinkos apibrėžimo svarba bei pajamų priskyrimas nekilnojamajam turtui.

1. Įvadas
Lietuvoje ne pirmus metus egzistuoja susiklosčiusi praktika, kai ūkio subjektai Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybai (toliau – Taryba) teikia pranešimus apie įvairių
patalpų nuomos sutarčių sudarymą prašydami leidimo koncentracijoms, o pastaroji,
išnagrinėjusi prašymus, priima atitinkamus nutarimus ir taip pripažįsta, kad sandoriai
kvalifikuotini kaip koncentracijos. Panaši praktika egzistavo ir šiuo metu tebeegzistuoja
kai kuriose kitose „jaunose“ Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse, tokiose
kaip Latvija ir Bulgarija. Tuo tarpu Europos Komisijos (toliau – Komisija) praktikoje
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iš esmės nėra atvejų, kai vien pati patalpų nuoma be papildomų teisių įgijimo būtų
kvalifikuojama kaip koncentracija.1 Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos įstatymai koncentraciją ir kontrolę apibrėžia bene analogiškai kaip ES teisė, kyla klausimas, ar ši praktika
Lietuvoje atitinka galiojančios teisės reikalavimus.
Šio tyrimo objektas – komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriai Lietuvos koncentracijų kontrolės sistemoje. Į tyrimo objektą patenka konceptualūs ir probleminiai Lietuvos koncentracijų kontrolės teisės normų aiškinimo
ir praktinio taikymo aspektai, taip pat nagrinėjamų sandorių teisinio reguliavimo
ir kvalifikavimo klausimai. Straipsnyje nagrinėjamos ir ES koncentracijų kontrolės
teisės normos, analizuojama jų aiškinimo ir taikymo praktika, o lyginamuoju aspektu
vertinama kai kurių kitų ES valstybių narių nacionalinių konkurencijos priežiūros
institucijų praktika ir teismų jurisprudencija.
Nors Taryba savo praktikoje yra nagrinėjusi nemažai ūkio subjektų pranešimų
dėl įvairių nekilnojamojo turto sandorių (turtinių kompleksų įsigijimas ir nuoma
(pvz., degalinės, naftos produktų terminalai, parduotuvių tinklai, konteinerių terminalai, šilumos ūkiai ir kt.), įvairių patalpų įsigijimas ir nuoma), šiame straipsnyje nagrinėjami tik tie klausimai, kurie tiesiogiai siejasi su komercinės paskirties
patalpų nuomos sandorių vertinimu pagal koncentracijų kontrolės teisės normas.
Tačiau atlikta analizė yra aktuali ir kitų „turtinių“ koncentracijų atžvilgiu. Šio tyrimo tikslas – įvertinti, ar Lietuvoje egzistuojanti oficiali teisės aiškinimo ir taikymo
praktika yra pagrįsta teoriniu požiūriu, taip pat nustatyti šios praktikos trūkumus
bei pateikti pasiūlymus, kaip tokius trūkumus būtų galima pašalinti ar bent sušvelninti jų padarinius.
Straipsnio struktūrą nulėmė pasirinktas ir apsibrėžtas tyrimo objektas ir tikslai.
Pirmame skyriuje analizuojami nekilnojamojo turto nuomos sandorių teisinio reguliavimo koncentracijų kontrolės sistemoje pagrindai ir nustatoma šių sandorių
vieta koncentracijų kontrolės sistemoje. Antrame skyriuje pateikiama koncentracijų
kontrolės teisės normų taikymo nagrinėjamiems sandoriams praktikos Lietuvoje
charakteristika, identifikuojamos egzistuojančios teisės aiškinimo ir taikymo problemos, taip pat teikiami tam tikri pasiūlymai. Trečias skyrius yra skirtas komercinės paskirties nekilnojamojo turto sandorių vertinimo koncentracijų kontrolės
sistemoje teorinių pagrindų tyrimui ir išsamiai nustatytų problemų analizei. Būtent
šiame skyriuje pateiktas tyrimas leidžia pagrįsti visame straipsnyje daromas išvadas ir teikiamus siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, taip pat ir Tarybos
praktikos tobulinimo.
1

Tai, kad tokios praktikos nėra, galėtų būti aiškinama tuo, kad nekilnojamojo turto nuomos atvejais
bendrųjų pajamų kriterijai galėtų būti tenkinami itin retai. Vis dėlto, kaip parodoma šiame straipsnyje,
Komisijos praktikos ir atitinkamų ES teisės nuostatų analizė leidžia teigti, kad komercinės paskirties
patalpų nuoma be jokių papildomų teisių įgijimo negali būti kvalifikuojama kaip koncentracija.
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Analizuojama tema Lietuvoje iš esmės nėra nagrinėta. Tiesa, paminėtina tai, kad
vienas šio straipsnio autorių yra paskelbęs mokslinį straipsnį panašia tema.2 Vis dėlto
šis tyrimas skiriasi savo objektu, keliamais tikslais, taip pat ir analizuojamų klausimų
apimtimi. Šio straipsnio aktualumą ir originalumą patvirtina tiek pasirinkta tyrimo
sritis, pasitelkti tyrimo metodai, tiek ir gauti tyrimo rezultatai. Taip pat pažymėtina
tai, kad analizuojamos temos pasirinkimą lėmė ne atsitiktiniai veiksniai, o praktiniai
Tarybos veiklos ir jos įtakos ūkio subjektams aspektai.
Straipsnis parengtas kompleksiškai derinant teorinius ir empirinius mokslinio
tyrimo metodus. Ypač didelę reikšmę tyrimo tikslui pasiekti turėjo loginio, sisteminės
analizės, tarpdisciplininio, teleologinio (teisės akto leidėjo ketinimų), lyginamojo
ir dokumentinės analizės metodų taikymas. Atskirai paminėtinas lyginamasis metodas, kuris naudotas dviem lygmenimis: 1) Lietuvos konkurencijos teisės normos,
jų aiškinimo ir taikymo praktika lyginta su atitinkamomis ES teisės nuostatomis; 2)
Lietuvoje egzistuojanti konkurencijos teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika
lyginama su kitų ES valstybių narių atitinkama praktika.

2. Nekilnojamojo turto nuomos sandorių
teisinio reguliavimo koncentracijų
kontrolės sistemoje pagrindai
Koncentracijų kontrolės sistema, atlikdama vieną iš veiksmingos konkurencijos apsaugos funkcijų, daro reikšmingą įtaką ūkio subjektų veiklai: į koncentracijų kontrolės
teisės normų reguliavimo sritį patenka įvairūs verslo sandoriai (pvz., akcijų ar verslo
įsigijimas). Koncentracijų kontrolės sistemos funkcionavimas grindžiamas tuo, kad
apie sandorį privaloma iš anksto pranešti konkurencijos priežiūros institucijai ir gauti
jos leidimą, kai tenkinamos dvi sąlygos: 1) atliekami veiksmai yra koncentracija; ir 2)
koncentracijoje dalyvaujančių asmenų pajamos viršija teisės aktų nustatytą ribą. Šiais
kertiniais koncentracijų kontrolės sistemos principais, nusakančiais materialines ir
procedūrines sistemos funkcionavimo sąlygas, grindžiama tiek ES, tiek ir Lietuvos
konkurencijos teisė.
Šiuo metu iš esmės visose ES valstybėse narėse funkcionuoja savitos koncentracijų kontrolės sistemos, nes nei Sutartis dėl ES veikimo,3 nei Tarybos reglamentas
2

Butkevičius L. Kai kurie probleminiai koncentracijų kontrolės teisės normų taikymo nekilnojamojo turto
nuomos sandoriams aspektai // Europos Sąjungos konkurencijos teisė ir jos įgyvendinimas: aktualijos,
praktika ir atitiktis, problematiškumo aspektai. Mokslinių straipsnių rinkinys Nr. 5. Vyr. red. G. Švedas.
Klaipėda: Socialinių mokslų kolegija, 2010, p. 142–164.

3

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija // Oficialusis leidinys, C 83, 2010-03-30, p.
47–199.
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Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp ūkio subjektų kontrolės4 (toliau – Reglamentas
Nr. 139/2004) nedraudžia valstybėms narėms turėti nacionalinius koncentracijų
kontrolės režimus.5 Vis dėlto ES konkurencijos teisės normos ir jų aiškinimo bei
taikymo praktika buvo ir išlieka orientyru valstybėms narėms kuriant ir tobulinant
savo nacionalines konkurencijos sistemas. Neatsitiktinai valstybių narių nacionaliniai
koncentracijų kontrolės režimai taip pat didžiąja dalimi atitinka ES koncentracijų
kontrolės modelį. Ne išimtis yra ir Lietuva.
Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis nustato, kad „šiuo įstatymu siekiama
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo“. Šioje teisės normoje minimas terminas „teisė“ reiškia ne tik
teisės normas, kaip objektyviosios teisės šaltinius, bet taip pat jų aiškinimo ir taikymo
praktiką, kaip apimantis suderinamumą tiek formos, tiek ir turinio požiūriais. Tokios
pozicijos nuosekliai laikomasi teisės doktrinoje, taip pat teismų jurisprudencijoje
ir Tarybos praktikoje.6 Pažymėtina, kad Tarybos nutarimų, reglamentuojančių
koncentracijų kontrolę, parengimui akivaizdžią įtaką darė ES konkurencijos teisės normos, jų aiškinimo ir taikymo praktika.7 Taip pat paminėtina, kad Tarybos
patvirtintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų
pajamų apskaičiavimo tvarkos,8 kuri detalizuoja esmines Konkurencijos įstatyme
įtvirtintas koncentracijų kontrolės nuostatas, 3 punktu ši institucija pati prisiėmė
pareigą taikydama šį aktą ir aiškindama jo nuostatas remtis „Europos Komisijos ir
Europos [Sąjungos] Teisingumo Teismo praktika ir išaiškinimais dėl koncentracijos
kontrolės“. Taigi visapusiška, sisteminga ir nuosekli ES konkurencijos teisės sistemos
analizė tampa kone reikšmingiausiu Lietuvos konkurencijos teisės kokybės vertinimo
4

Tarybos 2004 m. sausio 20 d. reglamentas Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp ūkio subjektų kontrolės
([ES] Susijungimų reglamentas) // Oficialusis leidinys, L 24, 2004-01-29, p. 1–22.

5

Furse M. The Law of Merger Control in the EC and the UK. Oxford: Hart Publishing, 2007, p. 51.

6

Plačiau žr., pvz.: Butkevičius L. Jungtinė veikla Europos Bendrijos koncentracijų kontrolės sistemoje.
Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, teisė 01S. Vilnius: [VU], 2008, p. 72–76.

7

Žr.: Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos paaiškinimai dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo.
Patvirtinti 2000 m. vasario 24 d., nutarimas Nr. 17 (Žin., 2000, Nr. 19-487). Įsigaliojo 2000 m. kovo 4
d.; Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos paaiškinimai dėl dominuojančios padėties nustatymo.
Patvirtinti 2000 m. gegužės 17 d., nutarimas Nr. 52 (Žin., 2000, Nr. 52-1516). Įsigaliojo 2000 m. birželio
11 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pranešimo
apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarka. Patvirtinta 2000 m.
balandžio 27 d., nutarimas Nr. 45 (Žin., 2000, Nr. 38-1084). Įsigaliojo 2000 m. gegužės 11 d. (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais).

8

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir
bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarka. Patvirtinta 2000 m. balandžio 27 d., nutarimas Nr. 45 (Žin., 2000,
Nr. 38-1084). Įsigaliojo 2000 m. gegužės 11 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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instrumentu, taip pat jos tolesnio vystymosi orientyru.
Reglamento Nr. 139/2004 3 straipsnio 1 dalis išskiria dvi koncentracijos formas – ūkio subjektų susijungimus ir kontrolės kitame ūkio subjekte įgijimus. Toks
išskyrimas įtvirtintas ir Konkurencijos įstatyme (3 straipsnio 14 dalis). Remiantis
tokiu koncentracijų formų išskyrimu, pačia bendriausia prasme nekilnojamojo turto
nuoma galėtų būti kvalifikuojama kaip kontrolės įgijimas.
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalies 2 punktas kontrolės įgijimą apibrėžia kaip situaciją, kai „tas pats fizinis asmuo ar tie patys fiziniai asmenys, kurie turi
vieno ar daugiau ūkio subjektų kontrolę, arba ūkio subjektas ar keletas ūkio subjektų,
veikdami susitarimo pagrindu, kartu steigia naują ūkio subjektą arba įgauna kito
ūkio subjekto kontrolę įsigydami įmonę ar jos dalį, visą ūkio subjekto turtą ar turto
dalį, akcijas ar kitus vertybinius popierius, balsavimo teises, sudarydami sutartis ar
kitu būdu“ (paryškinta – aut.). Tuo tarpu kontrolė šio įstatymo 3 straipsnio 15 dalyje
apibūdinama kaip „visokios iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, kurios
suteikia juridiniam ar fiziniam asmeniui galimybę daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto veiklai, įskaitant: 1) nuosavybės teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisę
naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto; 2) kitas teises, kurios leidžia daryti lemiamą
įtaką ūkio subjekto organų sprendimams ar personalo sudėčiai“ (paryškinta – aut.).
Konkurencijos įstatymas įtvirtina kontrolės apibrėžimą, kuris yra iš esmės analogiškas
Reglamente Nr. 139/2004 pateiktai kontrolės definicijai: kontrolė apibūdinama kaip
galimybė daryti lemiamą įtaką, bet ne faktinis tokios įtakos įgyvendinimas. Pažymėtina, kad kaip ir ES konkurencijos teisėje, kontrolės objektu pagal Konkurencijos
įstatymo nuostatas gali būti ir ūkio subjektai, ir šių subjektų įvairus kilnojamasis bei
nekilnojamasis turtas.
Kontrolė gali būti įgyta nebūtinai viso ūkio subjekto atžvilgiu. Pranešimo apie
koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos
6.1.1, 7 ir 8 punktai, skirti koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio subjektams nustatyti,
paaiškina, kokiais atvejais nekilnojamojo turto sandoriai laikytini koncentracijomis:
„<...> kai įsigyjama ūkio subjekto dalis (įmonės dalis) arba turto dalis, kuri gali būti
laikoma savarankiškos ūkinės veiklos vienetu ir kuriai aiškiai priskiriama tam tikra
apyvarta atitinkamoje rinkoje, tai koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais bus
[įsigyjantis ūkio subjektas / kontrolę įsigyjantis asmuo (asmenys)] ir įsigyjamo ūkio
subjekto dalis“ (paryškinta – aut.). Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos
pagal Reglamentą Nr. 139/20049 24 punktas nustato, kad „kontrolės įgijimas turto
atžvilgiu gali būti laikomas koncentracija tik tuomet, jeigu toks turtas sudaro ūkio

9

Europos Komisijos suvestinis pranešimas dėl jurisdikcijos pagal Tarybos reglamentą ([ES]) Nr. 139/2004
dėl koncentracijų tarp ūkio subjektų kontrolės (2008/C 95/01) // Oficialusis leidinys, C 95, 2008-04-16,
p.1–48.
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subjektą ar jo dalį, t. y. rinkoje dalyvaujantį verslą, kuriam galima aiškiai priskirti
rinkos apyvartą“ (paryškinta – aut.). Kaip atskleidžiama šio straipsnio 3 skyriuje,
Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos ir šios institucijos praktikos sisteminė analizė leidžia teigti, kad ūkio subjekto turtui ar jo dalies kontrolei įgyti turi
būti įgytas verslas, iš kurio gaunamos pajamos rinkoje galėtų būti aiškiai nustatytos
ir kuris tenkina ūkio subjekto požymius.
Atrodytų, kad galiojančios teisės normos sukuria pakankamai objektyvias prielaidas, leidžiančias išskirti nekilnojamojo turto kaip kontrolės objekto požymius
(savarankiškas ūkinės veiklos vienetas su aiškiai priskiriama apyvarta rinkoje). Vis
dėlto, kaip parodoma kitose šio straipsnio dalyse, Taryba savo praktikoje neretai
nukrypsta nuo pamatinių koncentracijų kontrolės sistemos nuostatų (ir visų pirma
koncentracijos ir ūkio subjekto sampratos) ir netinkamai kvalifikuoja komercinės
paskirties nekilnojamojo turto sandorius.

3. Koncentracijų kontrolės teisės normų taikymo
komercinės paskirties nekilnojamojo turto
nuomos sandoriams praktika Lietuvoje
Taryba kiekvienais metais nagrinėja nemažai ūkio subjektų pranešimų apie numatomas vykdyti koncentracijas, jais pranešama apie įvairius nekilnojamojo turto objektų
įsigijimo ar nuomos sandorius. Tai įvairių turtinių kompleksų įsigijimas ir nuoma,10
taip pat įvairių patalpų įsigijimas ir nuoma. Nagrinėjami sandoriai sudaro svarbią visų
tokio pobūdžio „turtinių“ koncentracijų dalį, bet ne visais atvejais šie sandoriai turi
būti ir gali būti kvalifikuojami kaip koncentracijos. Tuo tarpu ūkio subjektai susiduria
su teisinio tikrumo ir nuspėjamumo trūkumu, nes Taryba nagrinėjamu klausimu iki
šiol nėra aiškiai išreiškusi savo pozicijos, o teismų praktikos nėra.

3.1. Egzistuojančios praktikos apžvalga ir kritika
Šio straipsnio tikslais buvo išanalizuoti visi viešai paskelbti Tarybos nutarimai, kuriais
leista sudaryti ir įgyvendinti komercinės paskirties patalpų nuomos sandorius. Atlikta
analizė apima Tarybos nutarimus, priimtus pagal 1999 m. Konkurencijos įstatymą11
10

Žr., pvz.: Konkurencijos tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1S-146 „Dėl leidimo UAB
„Klaipėdos terminalo grupė“ vykdyti koncentraciją įsigyjant AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“
dalį – konteinerių terminalą“; Konkurencijos tarybos 2006 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1S-116 „Dėl
leidimo UAB „Lietuva Statoil“ vykdyti koncentraciją įsigyjant UAB „Okseta“ turto dalį (naftos produktų
terminalą)“.

11

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Priimtas 1999 m. kovo 23 d., Nr. VIII-1099 (Žin., 1999,
Nr. 30-856). Įsigaliojo 1999 m. balandžio 2 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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ir paskelbtus nuo 2000 m. Minėtas įstatymas įsigaliojo 1999 m. balandžio 2 d. ir pakeitė prieš tai galiojusį įstatymą.12 1999 m. buvo išnagrinėti 93 pranešimai dėl leidimų
vykdyti koncentracijas, iš jų 32 pranešimai buvo išnagrinėti vadovaujantis senuoju
Konkurencijos įstatymu ir 61 pranešimas – vadovaujantis naujuoju Konkurencijos
įstatymu.13 Atsižvelgiant į tai, kad nėra viešai prieinamos informacijos, kurie konkretūs su komercinės paskirties nuomos sandoriais susiję nutarimai buvo priimti pagal
naująjį įstatymą per 1999 m., į šio tyrimo objektą buvo įtraukti tik nuo 2000 m. priimti
Tarybos nutarimai.
Toliau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie 2000–2011 m. Tarybos
priimtus nutarimus, kuriais leista sudaryti ir įgyvendinti komercinės paskirties patalpų nuomos arba nuosavybės teisės į tokias patalpas įgijimo sandorius,14 ir bendrą
Tarybos priimtų nutarimų, kuriais leista vykdyti įvairiais koncentracijas, skaičių.15
Šioje lentelėje išskiriami tik tie nutarimai, kurie priimti iš esmės tik nuomos arba
nuosavybės teisės įgijimo sandorių atžvilgiu, ir nėra išskiriami tie nutarimai, kuriais
leista vykdyti koncentracijas, į kurių objektą, inter alia, patekdavo ir nekilnojamojo
turto objektų nuosavybės teisės įsigijimas ar pan., taip pat su Konkurencijos įstatymo
pažeidimais susiję nutarimai.16
12

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Priimtas 1992 m. rugsėjo 15 d., Nr. I-2878 (Žin., 1992,
Nr. 29-841). Įsigaliojo 1992 m. rugsėjo 15 d. ir galiojo iki 1999 m. balandžio 1 d. Negalioja nuo 1999 m.
balandžio 2 d. (su tam tikromis išimtimis).

13

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. 1999 m. ataskaita [interaktyvus]. 2000. Prieiga per internetą:
< http://www.konkuren.lt/index.php?show=ataskaitos_1999_lt>,[žiūrėta 2011 m. lapkričio 27 d.].

14

Šiame straipsnyje atlikta analizė rodo, kad nuoma, nuosavybės teisės įgijimas ar kiti galimi kontrolės
įgijimo būdai nėra esminis veiksnys, lemiantis tai, ar toks sandoris apskritai gali būti kvalifikuojamas
kaip koncentracija.

15

Paminėtina, kad 1992–1999 m. laikotarpiu Konkurencijos taryba iš viso priėmė 7 nutarimus, kuriais leista
ūkio subjektams išsinuomoti prekybinės paskirties patalpas: 1998 m. buvo priimti 3 nutarimai, o 1999
m. – 4 nutarimai (žr.: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. Nutarimų sąvadas: II dalis (1999 m. –
2005 m.). Vilnius: Vaibra, 2006, p. 441–548). Tuo tarpu 1992–1997 m. nebuvo priimtas nė vienas tokio
pobūdžio nutarimas (žr.: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. Nutarimų sąvadas: I dalis (1992 m.
– 1998 m.). Vilnius: Vaibra, 2006, p. 220–338).

16

Lentelė sudaryta remiantis šių Tarybos nutarimų analize (visas kiekvieno nutarimo pavadinimas nurodomas literatūros ir kitų šaltinių sąraše): 2000 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 15; 2000 m. birželio 29
nutarimas Nr. 70; 2000 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 77; 2000 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 111; 2000 m.
lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 139; 2001 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 3; 2001 m. gegužės 3 d. nutarimas
Nr. 53; 2001 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 101; 2001 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 141; 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 62; 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 91; 2004 m. liepos 1 d. nutarimas Nr.
1S-102; 2007 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 1S-50; 2007 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. 1S-113; 2008
m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1S-118; 2008 m. spalio 2 d. nutarimas 1S-132; 2008 m. lapkričio 13 d.
nutarimas Nr. 1S-159; 2008 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1S-166; 2009 m. kovo 12 d. nutarimas Nr.
1S-38; 2009 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 1S-111; 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1S-198; 2010 m.
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Minėtų nutarimų analizė leidžia daryti kelias bendro pobūdžio išvadas,
kurios tiesiogiai susijusios su gilesne komercinės paskirties nekilnojamojo
turto nuomos sandorių vertinimo Lietuvos koncentracijų kontrolės sistemoje
problematika.
Pirma, dėl Tarybos nutarimų koncentracijų kontrolės bylose lakoniškumo, argumentų glaustumo ir bent kiek išsamesnės analizės stokos iš esmės visais atvejais
sunku suvokti teisinius ir ekonominius motyvus bei argumentus, lėmusius sprendimą
konkrečius sandorius laikyti koncentracija. Kaip yra nurodę kai kurie autoriai, ne
visais atvejais koncentracijų kontrolės byloje priimto nutarimo trumpumas reiškia
jo kokybinius trūkumus, bet tokia praktika negali būti visuomet pateisinama.17 Kiek
tai yra susiję su komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriais, viešai
galima aptikti iš esmės tik du Tarybos nutarimus, kurie leidžia suprasti, kaip ši institucija kvalifikuoja tokio pobūdžio sandorius pagal koncentracijų kontrolės teisės

vasario 25 d. nutarimas Nr. 1S-21; 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1S-196; 2010 m. lapkričio 11 d.
nutarimas Nr. 1S-197; 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1S-218; 2011 m. sausio 13 d. nutarimas Nr.
1S-3; 2011 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. 1S-4; 2011 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 1S-123.
17

Žr.: Keserauskas Š. Setting Priorities for a Small Country’s Competition Authority: Lessons and Suggestions Based on Two Decades of Competition Policy Experience in Lithuania. Saarbrücken: Lambert
Academic Publishing, 2011, p. 263–264.
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normas.18 Be šių nutarimų, egzistuoja dar vienas šaltinis, kuriame pakankamai aiškiai
nurodoma, kad nagrinėjamo pobūdžio sandoriai kvalifikuotini kaip koncentracijos.
2010 m. paskelbtoje valstybinio audito ataskaitoje „Konkurencijos laisvės apsauga“,
kurią atliko Valstybės kontrolė, inter alia, nurodoma, kad „į koncentracijos kontrolės
sritį patenka patalpų, kuriose anksčiau buvo vykdoma veikla, įsigijimas bet kokiu
būdu ir (arba) nuoma, kurie atitinka Konkurencijos įstatymo keliamus privalomo
apie koncentraciją pranešimo teikimo reikalavimus“.19
Tiesa, reikia paminėti, kad kai kuriuose 2000–2001 m. priimtuose Tarybos
nutarimuose būdavo aiškiau konstatuojama, kad pagal pateiktus pranešimus ketinama išsinuomoti parduotuves, skirtas mažmeninei prekybai maisto ir ne maisto
prekėmis.20 Vis dėlto net ir šiuose nutarimuose nebūdavo pateikiama argumentacija,
kodėl tokie sandoriai laikytini koncentracijomis (t. y. ar tai būdavo tik nuomos
teisės įgijimas, ar vis dėlto būdavo įgyjama ir papildomų teisių ir pan.). Kaip vienas
pirmųjų bandymų koncentracijų kontrolės nuostatas taikyti turto nuomai Lietuvoje
paminėtina dar 1995 m. Tarybos nagrinėta įstatymo pažeidimo byla, kurioje Taryba
konstatavo, kad mažmenine prekyba užsiimanti bendrovė išsinuomojo „13 ūkinių
subjektų 100 procentų turto komercinei veiklai [ir] [t]okiu būdu bendrovė sudarė
sutartis, darančias įtaką vieno iš ūkinių subjektų priimamiems valdymo sprendimams <...> pasireiškiančias rinkos struktūrų koncentracija“.21 Nors priimtame
nutarime Taryba detaliau taip ir nepaaiškino, kuo būtent pasireiškė įtaka kitam ūkio
subjektui ir kaip tai lėmė pokyčius rinkos struktūroje, iš gana glaustos nutarimo
konstatuojamosios dalies aprašymo galima daryti prielaidą, kad notifikuotinais
sandoriais buvo įgyta viso ūkinėje veikloje (mažmeninės prekybos veikloje) naudojamo turto kontrolė. Todėl panašu, kad Taryba šiuo nutarimu tinkamai identifikavo
18

Žr.: Konkurencijos tarybos 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1S-118 „Dėl leidimo MAXIMA LT, UAB
vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias adresu Naikupės g. 18,
Klaipėdoje; Sporto g. 16, Marijampolėje; Savanorių pr. 375, Kaune; Pramonės pr. 16, Kaune; Gedvydžių
g. 17, Vilniuje; Vytauto g. 98 / Senojo turgaus g. 1, Palangoje; Gelvonų g. 35, Vilniuje, ir nuosavybės teise
įgyjant patalpas, esančias Lietuvininkų g. 58, Šilutėje, ir J. Basanavičiaus g. 53, Kėdainiuose“; Konkurencijos
tarybos 2008 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 2S-21 „Dėl MAXIMA LT, UAB veiksmų atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 2 dalies reikalavimams“.

19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-20-10-26 „Konkurencijos
laisvės apsauga“. Vilnius, 2010, p. 36.

20

Žr.: Konkurencijos tarybos 2000 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 77 „Dėl leidimo UAB „Ekovalda“ vykdyti
koncentraciją“; Konkurencijos tarybos 2000 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 111 „Dėl leidimo UAB „Ekovalda“
vykdyti koncentraciją išsinuomojant prekybinės paskirties patalpas, esančias adresu: Laisvės pr. 125A,
Vilniuje, Vingio g. 29, Klaipėdoje“; Konkurencijos tarybos 2001 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 101 „Dėl
leidimo UAB „Ekovalda“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant prekybinės paskirties patalpas, esančias
adresu: Aukštakalnio g. 32, Utenoje“.

21

Konkurencijos tarybos 1995 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 31 skirti baudą UAB „Urdžia“.
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susiklosčiusius santykius, o sandorio pasekmėms teisingai pritaikė koncentracijų
kontrolės teisės normas.
Antra, aptariamuoju laikotarpiu principas, kad nuomos sandoriai iš esmės per se
laikytini koncentracija, taikytas bene išimtinai vienam ūkinės veiklos sektoriui – mažmeninei prekybai, tiksliau – prekybos centrų valdytojams ir su jais susijusiems ūkio
subjektams. Tai pagrindžia jau minėta Valstybės kontrolės ataskaita ir pačios Tarybos
praktika. 2000–2011 m. Tarybai buvo pateikti tik du (!) pranešimai apie numatomas
vykdyti „koncentracijas“ (komercinės paskirties patalpų nuomos), juos pateikė ūkio
subjektai, nesiverčiantys mažmenine prekybos veikla.22 Visa tai leidžia manyti, kad
Tarybos suformuota praktika skirta tik konkrečiai ūkio subjektų grupei, ir panašu,
kad teisinis sandorio kvalifikavimas priklauso ne nuo sandorio požymių atitikties
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje įtvirtintai juridinių faktų sudėčiai, o
nuo sandorį sudarančio ūkio subjekto vykdomos veiklos pobūdžio. Akivaizdu, kad
tokia praktika, dirbtinai išskiriant vieną ūkio subjektų grupę, yra kritikuotina ir nesiderina su pamatiniais koncentracijų kontrolės sistemos principais, net jei ji galbūt
(kaip aptarta toliau) ir buvo pradėta formuoti pačių ūkio subjektų iniciatyva.
Praktikoje neretai kyla ne tik konkretaus sandorio ar jų grupės kvalifikavimo kaip
koncentracijos ir jos „turinio“ nustatymo problema. Ne ką mažiau svarbus yra ir tinkamo bendrųjų pajamų apskaičiavimo klausimas. Taigi galima išskirti du tarpusavyje
glaudžiai susijusius probleminius komercinės paskirties patalpų nuomos sandorių
teisinio vertinimo aspektus: 1) turinio aspektą – ar tokie sandoriai apskritai gali
būti kvalifikuojami kaip koncentracijos; ir 2) procedūrinį aspektą – kaip skaičiuoti
bendrąsias pajamas ir nustatyti koncentracijoje dalyvaujančius asmenis.23 Toliau
pateikiamas šių aspektų paaiškinimas apibūdinant Tarybos praktiką.
Ligšiolinė Tarybos praktika sukūrė prielaidas tam, jog ūkio subjekto įgyjamos ar
išsinuomojamos negyvenamosios (komercinės) paskirties patalpos pačios savaime
gali būti laikomos „atskiru ekonominiu vienetu“,24 o jų įgijimas (ilgalaikė nuoma)
yra automatiškai, ipso facto pakankamas tam, kad būtų laikomas kito ūkio subjekto
kontrolės įgijimu Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalies 2 punkto prasme.
Tokia praktika iš esmės paneigia esminius nekilnojamojo turto, kaip potencialaus
22

Žr.: Konkurencijos tarybos 2010 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 1S-21 „Dėl leidimo UAB „Topo centras“
vykdyti koncentraciją išsinuomojus komercinės paskirties patalpas, esančias Aido g. 8, Šiauliuose“; Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1S-196 „Dėl leidimo UAB „Forum Cinemas“
vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias Taikos pr. 61, Klaipėdoje“.

23

Atitinkamų rinkų nustatymo, apibrėžimo ir konkurencinių sąlygų jose ištyrimas taip pat tiesiogiai siejasi
su nagrinėjama problema. Plačiau žr. šio straipsnio 3.4 poskyrį.

24

Žr.: Konkurencijos tarybos 2008 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 2S-21 „Dėl MAXIMA LT, UAB veiksmų
atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 2 dalies
reikalavimams“.
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ūkio subjekto ar jo dalies, požymius, nes prezumpcija, kad nekilnojamasis turtas pats
iš savęs atitinka visus šiuos požymius, yra nepateisinama vien jau dėl to, kad (kaip
parodoma toliau) turto, kaip ūkinę veiklą sudarančio (vykdančio) savarankiško ekonominio vieneto,25 identifikavimas yra sudėtingas uždavinys, reikalaujantis kruopščios ir konkrečių turto kaip vieneto dalies ekonominių elgsenos rinkoje aplinkybių ir
kitų būtinųjų ekonominio vieneto požymių analizės, taip pat turto, kaip potencialaus
ūkio subjekto, savybių įvertinimo. Konkurencijos teisės požiūriu gali būti prasminga
tik priešinga prezumpcija – kad konkretus, pavienis turto objektas pats savaime, be
kitų elementų, negali būti laikomas savarankiškai funkcionuojančiu ūkio subjektu
ar jo dalimi, išskyrus tuos atvejus, kai pagrindžiama tokia turto savybių kiekybė ir
kokybė, kuri leidžia tenkinti savarankiško ūkio subjekto požymius.
Pagal susiklosčiusią Tarybos praktiką vertinant nekilnojamojo turto nuomos
sandorius, turtui priskiriama apyvarta, kuri buvo pasiekta vykdant veiklą naudojant tokį turtą. Pvz., įsigyjant nekilnojamąjį turtą, kuriame buvo teikiamos
paslaugos, tokiam turtui priskiriamos pajamos, gautos teikiant paslaugas. Tokiu
atveju pranešimą apie koncentraciją privaloma pateikti net ir tada, kai įgyjama
tik turto kontrolė be jame vykdyto verslo. Praktika, kai įgyjamam komerciniam
nekilnojamajam turtui tiesiogiai priskiriamos visos jose iki sandorio veikusių
ūkio subjektų pajamos, yra ydinga ne tik teisiniu, bet ir ekonominiu požiūriu.
Pirma, toks automatinis (ir netgi mechaninis) nekilnojamojo turto sutapatinimas
su jame veikiančiu ūkio subjektu paneigia ES teisėje formuojamą ūkio subjekto
sampratą. Antra, nekilnojamojo turto ilgalaikės nuomos atvejus laikant koncentracija, iškreipiamos koncentracijų kontrolės sistemos pamatinės kategorijos –
prieš tai patalpose veikęs ūkio subjektas paprastai nėra laikytinas koncentracijoje
25

Turtas konkurencijos teisėje vertintinas specifiškai, todėl negalima jo sampratos tapatinti su civilinėje
teisėje žinoma samprata (pvz., Civilinio kodekso 1.97 straipsnyje turtas minimas vardijant civilinių teisių
objektų rūšis), kuri turtui suteikia siaurą ir kartu statišką daiktinę prasmę. Konkurencijos teisėje visų pirma
išskirtina ekonominė turto prigimtis, funkcijos ir požymiai, todėl čia turtas suprantamas kur kas plačiau,
kaip tam tikras funkcinis darinys, teisių ir pareigų kompleksas ir visuma, kuri gali būti valdoma ekonominei naudai gauti. Būtent todėl pati tokia visuma savarankiškai gali įgyti visus arba dalį ūkio subjektui
būdingų bruožų. Šis terminijos specifiškumas, kai teisinėms kategorijoms yra suteikiamas ekonominis
turinys, yra būdingas apskritai visai konkurencijos teisės sistemai, ir jis neatsitiktinai laikomas vienu
svarbiausių jos normų aiškinimą ir taikymą apsunkinančių veiksnių. Taigi nors civilinės teisės požiūriu
apie turtą galima kalbėti tik kaip apie objektą, priemonę ar instrumentą, neturintį ir negalintį įgyti teisinio subjektiškumo, ekonominis turinys turtui suteikia dinaminių savybių, iš kurių konkurencijos teisei
reikšmingiausia yra gebėjimas atlikti tam tikrą vaidmenį rinkoje (be abejo, bet kokį turtą ekonominėje
veikloje sukuria ir joje naudoja galiausiai fiziniai asmenys) ir tokiu būdu įgyti ekonominį subjektiškumą,
būdingą ūkio subjektams. Taigi siekiant įvertinti galimą sandorio daromą realų ar tikėtiną poveikį, teisinių
santykių forma tampa nesvarbi (priešingu atveju poveikio analizė taptų neįmanoma), o kartu praranda
prasmę ir civilinėje teisėje egzistuojanti objekto-subjekto perskyra. Savaime suprantama, nustatymas,
kad turto visuma pasižymi tam tikrais ūkio subjektui būdingais požymiais, yra sudėtingas procesas (tai
ir parodoma šiame straipsnyje).
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dalyvaujančiu asmeniu, nes nekilnojamojo turto nuomos sandoryje dalyvauja tik
nuomotojas ir nuomininkas. Trečia, patalpose vykdytos ūkinės veiklos pajamų
priskyrimas pačioms patalpoms paneigia pajamų priskirtinumo ūkio subjektui
reikalavimus ir supainioja dvi visiškai skirtingas rinkas, t. y. rinką, kurioje veikia
patalpų nuomotojas, ir rinką, kurioje veikia jų nuomininkas. Nagrinėjamu atveju
galima kalbėti tik apie nuomotojo iš tų konkrečių patalpų nuomos gautų pajamų
ir aptarnavimo pajamų priskyrimą įgyjamam (nuomos ar pirkimo–pardavimo
būdu) nekilnojamajam turtui, bet ir tai tik su esmine sąlyga, kad nuomininkas
iš nuomotojo perima tų patalpų nuomos, aptarnavimo ir administravimo veiklą
(pvz., tampa to objekto valdytoju, jį aptarnauja, administruoja (įskaitant ir bendro naudojimo patalpas), esminę jo dalį išnuomoja (subnuomoja) tretiesiems
asmenims), taip sukoncentruodamas savo iki tol toje atitinkamoje rinkoje, kurioje
veikia ir kitas ūkio subjektas, dalyvaujantis koncentracijoje (patalpų nuomos ir
administravimo rinkoje ar pan.), turėtą galią. Taip pat paminėtina ir egzistuojanti
problematika, susijusi su informacijos apie tai, kokias pajamas gaudavo prieš tai
turtu naudojęsis ūkio subjektas, gavimu ir pateikimu Tarybai. Net jeigu tokia informacija ir gali būti prieinama nuomotojui, jos pateikimą naujajam nuomininkui,
kaip trečiajam asmeniui, paprastai riboja sutartiniai nuomotojo konfidencialumo
įsipareigojimai, todėl praktiškai naujajam nuomininkui dažnai nėra įmanoma
gauti tokios informacijos.

3.2. Dabartinės Tarybos praktikos priežastys ir
galimos tobulinimo kryptys
Šiuolaikinėse demokratijose nesiginčijama dėl to, kad teisės normų oficialus aiškinimas
ir taikymas turi būti suprantamas, nuspėjamas ir kad konkurencijos teisės subjektai
turi turėti galimybę suvokti, koks yra jiems taikomų privalomo pobūdžio reikalavimų
turinys.26 Vienas iš efektyvios konkurencijos teisės sistemos elementų yra toks teisinis
reguliavimas, kai galima lengvai suvokti, kokiais atvejais ir kokiems subjektams teisės
normos yra taikytinos, taip pat koks yra tokiose normose įtvirtintų leidimų ir draudimų
pobūdis.27 Šių standartų siekis yra ypač svarbus, nes nenuspėjamumas ir teisinio tikrumo trūkumas menkina ūkio subjektų motyvaciją savanoriškai paklusti konkurencijos

26

Žr.: Wood D. P. User-Friendly Competition Law in the United States // Procedure and Enforcement in
E.C. and U.S. Competition Law: Proceedings of the Leiden Europa Instituut Seminar on User-Friendly
Competition Law. Eds. P.J. Slot, A. McDonnell. London: Sweet & Maxwell, 1993, p. 7.

27

Turner V., Ahlborn C. Expanding Success? Reform of the E.C. Merger Regulation // European Competition
Law Review, 1998, Issue 4, p. 260; Goyder D. G. EC Competition Law. 4th ed. Oxford: Oxford University
Press, 2003, p. 14.
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teisės normose įtvirtintiems reikalavimams ir jų laikytis.28 Taigi teisinis tikrumas (angl.
legal certainty) ir nuspėjamumas (angl. predictability) yra esminės konkurencijos teisės
ir politikos sistemų savybės, lemiančios jos visapusiško funkcionavimo efektyvumą.
Čia paminėtina ir relevantiška Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Šis teismas yra
konstatavęs, kad „įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, kad teisinių santykių
subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus“,29 o „vienas iš esminių
Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra teisinis tikrumas ir
aiškumas. Teisinio tikrumo, aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus
reikalavimus teisiniam reguliavimui. Jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos
turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali būti dviprasmybių.“30
Daugelis turėtų sutikti, kad dabartinė komercinės paskirties patalpų nuomos
sandorių vertinimo koncentracijų kontrolės sistemoje praktika yra sunkiai suderinama su konkurencijos teisės sistemai keliamais nuspėjamumo, teisinio tikrumo
ir aiškumo standartais. Vis dėlto vien tik Tarybos kaltinimas būtų pernelyg vienpusiškas. Nors ūkio subjektai ir turi galimybę ginčyti Tarybos nutarimus teismine
tvarka ir patys savo veiksmais aktyviai siekti pakeisti nusistovėjusią Konkurencijos
įstatymo aiškinimo ir taikymo praktiką, iki šiol teismui nebuvo apskųstas nė vienas
su patalpų nuoma susijęs Tarybos nutarimas. Žinoma, bet koks bylinėjimasis reikštų sandorio įgyvendinimo užtęsimą ar netgi sužlugimą, be to, bylinėjimąsi neretai
atgraso su tuo susijusios išlaidos. Taip pat paminėtina, kad, kiek mums yra žinoma,
aptariamai praktikai padėjo formuotis patys ūkio subjektai – nuo 1998–1999 m. jie
pradėjo teikti pranešimus apie tokias turtines „koncentracijas“ ir prašyti Tarybos
leidimų iš esmės visais patalpų, kuriose yra ar bus vykdoma ūkinė veikla, nuomos
ar įsigijimo atvejais. Kaip vienoje nagrinėtų bylų pažymėjo pats pranešimą pateikęs
ūkio subjektas, jis pranešimą apie koncentraciją pateikęs tik todėl, kad nėra aiškaus
teisinio reguliavimo dėl nuomos sandorių vertinimo kaip koncentracijų, nors jis ir
nesutiko, kad sudaryti sandoriai laikytini koncentracija.31 Taigi viena pagrindinių
28

Goyder D. User-Friendly Competition Law // Procedure and Enforcement in E.C. and U.S. Competition
Law: Proceedings of the Leiden Europa Instituut Seminar on User-Friendly Competition Law. Eds. P. J. Slot,
A. McDonnell. London: Sweet & Maxwell, 1993, p. 5; Odudu O. The Boundaries of EC Competition Law:
The Scope of Article 81. Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 1.

29

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarimas (Valstybės žinios, 2009, Nr.
36-1390).

30

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas (Valstybės žinios, 2003, Nr.
53-2361).

31

Konkurencijos tarybos 2008 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 2S-21 „Dėl Maxima LT, UAB veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 2 dalies reikalavimams“.
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priežasčių, lėmusių tokios ydingos praktikos susiformavimą, buvo teisinio aiškumo ir
nuspėjamumo stoka, taip pat nenoras prisiimti sunkiai išmatuojamą riziką ir galbūt
sužlugdyti patį sandorį.
Taigi Tarybos elgesys iš dalies gali būti pateisinamas – jeigu ūkio subjektai praneša
apie sandorius, kurie stricto iure nėra koncentracijos, sumoka valstybės rinkliavą už
pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą ir prašo leidimo „vykdyti koncentraciją“,
turbūt kur kas paprasčiau priimti nutarimą dėl tokio sandorio ir leisti jį vykdyti (ypač
tais atvejais, kai sandoris nekelia jokių konkurencijos problemų), negu atsisakyti
nagrinėti pranešimą. Be to, taip Taryba gauna naudingos informacijos apie konkretų
ūkio subjektą, ūkinės veiklos sektorių ir gali sekti rinkos tendencijas. Vis dėlto nors
šie argumentai ir atspindi gyvenimo realybę, vargu ar jie dera su gero administravimo reikalavimais, keliamais Tarybai kaip viešojo administravimo subjektui, t. y.
nenagrinėti pranešimų, kuriais pranešama ne apie koncentracijas (Konkurencijos
įstatymas reikalauja nagrinėti tik tuos sandorius, kurie atitinka koncentracijos
požymius), ir kiek įmanoma ekonomiškiau naudoti jai skirtas lėšas (to reikalauja
efektyvumo principas).
Nors Taryba turėjo ne vieną progą pareikšti kad ir bendresnę nuomonę ar pateikti
aiškesnes gaires, kaip Konkurencijos įstatymo prasme turėtų būti vertinami šie gana
dažni sandoriai, ir taip smarkiai palengvinti ūkio subjektų veiklą, reikia pripažinti,
kad, deja, buvo pasirinktas pasyvaus stebėjimo ir nebylaus neprieštaravimo pateikiamiems pranešimams kelias. Tačiau vargu ar apibūdintos problemos turėtų būti
sprendžiamos teisėkūros keliu priimant naujus ar keičiant šiuo metu galiojančius
teisės aktus. Kaip minėta, Lietuvos teisės aktai beveik nenukrypstamai derinami su
ES konkurencijos teisės modeliu, todėl manytina, kad (su tam tikromis konkrečiai
įvardijamomis išimtimis bendrųjų pajamų skaičiavimo srityje) tikrasis ir vienintelis
veiksmingas ydingos praktikos koregavimo būdas yra teisės aiškinimo ir taikymo
praktikos keitimas. Be to, Tarybai taip pat vertėtų peržiūrėti savo administracinę
praktiką priimant nutarimus dėl koncentracijų, juose pateikiant daugiau faktinės ir
teisinės analizės, taip pat viešai išdėstant savo poziciją nekilnojamojo turto nuomos
sandorių atžvilgiu, pvz., pranešimų spaudai forma, paaiškinimais metinėse ataskaitose
arba tiesiog paskelbiant savo paaiškinimus internetiniame tinklalapyje.32 Tai ypač
aktualu ūkio subjektams, veikiantiems ne mažmeninės prekybos sektoriuje, nes jų
atžvilgiu nuoseklesnės praktikos kol kas iš viso nėra.
Pagaliau neatmestina prielaida, kad dabartinės praktikos priežastys yra ne vien
tik formalios teisinės, o nulemtos bandymo koncentracijos kontrolės įrankius taikyti
sprendžiant konkurencijos problemas būtent konkrečiame ūkinės veiklos sektoriuje.
32

Pastaruoju metu Konkurencijos taryba vis dažniau paskelbia savo nuomonę tam tikrais svarbiais klausimais internete, žr.: <www.konkuren.lt>.
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Tokią poziciją galbūt pagrindžia ir jau minėtos Valstybės kontrolės ataskaitos „Konkurencijos laisvės apsauga“ 5.2 poskyrio analizė „Koncentracijos kontrolė mažmeninės prekybos rinkoje“. Šiame dokumente analizuojama Tarybos praktika nagrinėjant
mažmeninės prekybos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų pranešimus apie įvairių
patalpų įsigijimą ir nuomą, akcentuojamos bendros konkurencijos problemos šiame
sektoriuje ir galiausiai daroma išvada, kad „<...> šiuo metu nėra veiksmingų priemonių, galinčių stabdyti didžiųjų prekybos tinklų plėtrą, Konkurencijos įstatyme
įtvirtintų teisės normų tam nepakanka <...>“.33 Taigi neatmestina, kad aptariama
Tarybos praktika gali būti naudinga mažmeninės prekybos sektoriuje veikiančių
ūkio subjektų plėtros kontrolei. Vis dėlto, kaip galbūt pripažįsta ir Valstybės kontrolė,
koncentracijų kontrolės teisės normos nėra tam tinkama priemonė.

4. Komercinės paskirties nekilnojamojo turto sandorių vertinimo koncentracijų kontrolės sistemoje teoriniai pagrindai ir probleminiai aspektai
Siekiant tinkamai įvertinti Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų abiejų
kumuliatyvinių sąlygų, kurioms esant apie sandorį privaloma pranešti Tarybai ir gauti jos
leidimą, turinį ir jų taikymo pagrindus, būtina nustatyti, pirma, kokius požymius privalo
atitikti komercinės paskirties nekilnojamojo turto sandoriai, kad jie galėtų būti kvalifikuojami kaip koncentracijos, ir, antra, kaip apskaičiuoti bendrąsias pajamas. Siekiant
visapusiškai atskleisti nagrinėjamą problematiką, toliau analizuojami esminiai koncentracijos ir kontrolės įgijimo sampratos elementai, kontrolės įgijimo būdo – nekilnojamojo
turto nuomos – ypatumai, kontrolės objekto – nekilnojamojo turto kaip ūkio subjekto ar
jo dalies – kokybinės ir kiekybinės savybės, taip pat įgyjamo turto sąsajumas su padėtimi
atitinkamoje rinkoje ir tokios rinkos apibrėžimo svarba bei pajamų priskyrimas nekilnojamajam turtui. Pažymėtina, kad visi šie klausimai tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję
su pagrindiniu analizuojamu klausimu – tinkamu komercinės paskirties nekilnojamojo
turto nuomos sandorio kvalifikavimu koncentracijų kontrolės tikslais.

4.1. Koncentracija ir kontrolės įgijimas: esminiai sampratos elementai
Ekonomine prasme koncentracija reiškia resursų, turto ir galios sutelkimą, akumuliavimą vienose rankose.34 Kaip jau buvo minėta, Reglamento Nr. 139/2004 3 straipsnio
33

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-20-10-26 „Konkurencijos
laisvės apsauga“. Vilnius, 2010, p. 39.

34

Brittan L. Competition Policy and Merger Control in the Single European Market. Cambridge: Grotius
Publications Ltd., 1991, p. 25.
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1 dalis ir Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalis išskiria dvi koncentracijos
formas – ūkio subjektų susijungimus ir kontrolės kitame ūkio subjekte įgijimus, o
nekilnojamojo turto nuoma galėtų būti kvalifikuojama kaip kontrolės įgijimas. Teoriniu požiūriu į ES koncentracijų kontrolės sistemos reguliavimo sritį turėtų patekti tik
tokie sandoriai (įskaitant ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomą), kurie
gali lemti ilgalaikį ir reikšmingą pokytį rinkos struktūroje. Šis reikalavimas nuosekliai
perteiktas ir Reglamento Nr. 139/2004 nuostatose.35 Bendrasis Teismas taip pat yra
konstatavęs, kad koncentracija laikytini tik tokie ūkio subjektų veiksmai, kurie lemia
ilgalaikį kontrolės pokytį ir leidžia daryti lemiamą įtaką ūkio subjektui.36
Pokytis rinkos struktūroje atsiranda tik tuomet, kai pasikeičia ūkio subjekto konkurencinis savarankiškumas, t. y. daromas poveikis jo, kaip konkurencijos subjekto,
statusui.37 Taigi pokytis koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų kontrolėje turėtų
reikšti pokyčius ūkio subjekto galimybėms veikti rinkoje, kaip aplinkoje, kurioje vyksta prekių ir paslaugų pardavimas ir pirkimas, bei dalyvauti konkurencijos procese.38
Kalbant apie pokyčio rinkos struktūroje ilgalaikį pobūdį, atkreiptinas dėmesys, kad,
Komisijos nuomone, kontrolės įgijimo sutartiniais pagrindais atvejais (komercinės
paskirties nekilnojamasis turtas išnuomojamas būtent tokiu pagrindu) rinkos struktūrinį pokyti gali lemti tik labai ilgos trukmės sutartys, kurios paprastai negali būti
nutrauktos prieš terminą (Suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 18 punktas).
Reglamentas Nr. 139/2004 labai plačiai apibrėžia kontrolę, taip palikdamas
Komisijai itin plačią diskreciją kvalifikuojant ūkio subjekto veiksmus (sandorius)
įgyjant kontrolę.39 Šio reglamento nuostatų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą,
35

Reglamento Nr. 139/2004 preambulės 6 punktas pripažįsta, kad yra būtinos specialios teisės normos,
skirtos kontroliuoti koncentracijų poveikį „konkurencijos struktūrai [Sąjungoje]“. Preambulės 8 punkte
numatoma, kad šis reglamentas taikytinas „reikšmingiems struktūriniams pokyčiams“. Reglamento preambulės 20 punktas apibrėžia koncentraciją kaip veiksmus, kurie „sąlygoja ilgalaikį pokytį koncentracijoje
dalyvaujančių ūkio subjektų kontrolėje ir atitinkamai rinkos struktūroje“.

36

Bendrojo Teismo 2010 m. liepos 6 d. sprendimas byloje Nr. T-411/07 Aer Lingus prieš Komisiją (dar
nepaskelbtas Rinkinyje), pastr. 63.

37

Bos P., [et al.]. Concentration Control in the European Economic Community. London: Graham & Trotman Limited, 1992, p. 138–139.

38

Plačiau apie pokyčio rinkos struktūroje svarbą ir reikšmę žr., pvz.: Butkevičius L. Jungtinė veikla Europos
Bendrijos koncentracijų kontrolės sistemoje. Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, teisė 01S. Vilnius:
[VU], 2008, p. 128–130.

39

Reglamento Nr. 139/2004 3 straipsnio 2 dalis pateikia tokį kontrolės apibrėžimą: „kontrolės samprata
apima teises, sutartis arba bet kokias kitas priemones, kurios atskirai arba kartu, atsižvelgiant į visas teisines ir faktines aplinkybes, suteikia galimybę daryti lemiamą įtaką ūkio subjektui, ypač: a) nuosavybės
teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisę naudotis visu ar dalimi ūkio subjekto turto; b) teises ar
sutartis, suteikiančias galimybę daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto organų sudėčiai, balsavimui ar spren-
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kad kontrolė suprantama jau kaip vien potenciali galimybė daryti lemiamą įtaką
kitam ūkio subjektui.40 Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 16 punktas
nustato, kad kontrolę įgyjantiems asmenims nebūtina įrodyti, jog lemiama įtaka yra
ar bus faktiškai daroma. Vis dėlto Bendrasis Teismas yra nustatęs, kad galimybė daryti lemiamą įtaką turi būti reali.41 Visa tai leidžia teigti, kad kontrolė nėra absoliuti
sąvoka ir ES teisėje pasirinktas lemiamos įtakos kriterijus yra sąlyginis ta prasme, kad
kiekvienoje konkrečioje byloje jo turinys kinta priklausomai nuo faktinių aplinkybių.42
Sąvokai „lemiama įtaka“ suteikiama reikšmė ipso facto, priklausomai nuo konkrečių
faktinių aplinkybių, todėl ir pats kontrolės įgijimas yra fakto klausimas. Toks ES
teisėje įtvirtintas požiūris į kontrolę atitinka ekonominį kontrolės aiškinimą, kur
pripažįstama, kad nustatant tikrąją (ne formalią kontrolę) yra svarbiausia nustatyti
ne nuosavybės teisės turėjimo faktą (tai paprastai nėra sudėtinga), o tai, kokią įtaką
ūkio subjekto konkurenciniam elgesiui gali turėti jo kainodaros, gamybos apimties,
inovacijų ir kitų strateginių kintamųjų kontrolė.43

4.2. Kontrolės įgijimo būdas – nekilnojamojo turto nuoma
Kontrolė gali atsirasti įstatymo ar sandorio pagrindu ir gali būti įgyta įvairiais būdais,
iš kurių bene akivaizdžiausias yra nuosavybės teisės į akcijas ar turtą įgijimas, bet
kontrolė taip pat gali būti įgyjama įgyjant bet kokias kitas teises, suteikiančias galimybę daryti lemiamą įtaką. Konkurencijos įstatymas ir Reglamentas Nr. 139/2004
kaip atskirą kontrolės įgijimo būdą išskiria teisės naudoti visą ar dalį ūkio subjekto
turto įgijimą. Komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriai paprastai
patenka būtent į šią kategoriją.

dimų priėmimui“. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalis įtvirtina iš esmės analogišką definiciją:
„kontrolė – visokios iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, kurios suteikia juridiniam ar fiziniam
asmeniui galimybę daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto veiklai, įskaitant: 1) nuosavybės teisę į visą ar dalį
ūkio subjekto turto arba teisę naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto; 2) kitas teises, kurios leidžia daryti
lemiamą įtaką ūkio subjekto organų sprendimams ar personalo sudėčiai“.
40

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje pateikiamas toks lemiamos įtakos sąvokos apibrėžimas:
„lemiama įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties“.

41

Bendrojo Teismo 2006 m. vasario 26 d. sprendimas byloje Nr. T-282/02 Cementbouw Handel & Industrie
BV prieš Komisiją (Rink, 2006, p. II-319), pastr. 58.

42

Plačiau apie kontrolės sampratą ES koncentracijų kontrolės sistemoje žr., pvz.: Broberg M. The Concept
of Control in the Merger Control Regulation // European Competition Law Review, 2004, Issue 12, p.
741–751.

43

Bailey E. M. Ownership and Control: Implications for the Analysis of Interlocking Directorates, Partial
Equity Ownership Acquisitions, and Joint Ventures // Antitrust Insights, July/August 2004, p. 5.
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Vertinant pokyčio rinkos struktūroje ilgalaikiškumą kyla klausimas, kokios
trukmės turėtų būti nuomos sutartis tam, kad toks sandoris galėtų būti pripažintas
koncentracija. Komisija savo praktikoje nėra nurodžiusi, koks konkretus terminas tenkintų minėtą reikalavimą visų koncentracijų atvejais. Tokią poziciją galima paaiškinti
kiekvienos koncentracijos kompleksiškumu ir jos daromo poveikio atskiriems ūkinės
veiklos sektoriams ypatumais.44 Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos
18 punktas paaiškina, kad kontrolės įgijimo sutartiniais pagrindais atvejais rinkos
struktūrinį pokyti gali lemti tik labai ilgos trukmės sutartys, kurios paprastai negali
būti nutrauktos prieš terminą. Minėtame punkte taip pat nurodoma, kad sutartys
privalo suteikti galimybę kontroliuoti kito ūkio subjekto valdymą ir išteklius taip
pat, kaip ir akcijų ar turto įsigijimo atvejais. Taigi pokyčio rinkos struktūroje ilgalaikiškumą lemia ne tai, kokiu būdu įgyjama kontrolė, o tai, kokius faktinius rinkos
struktūros pokyčius lemia sandoriu (akcijų įsigijimo, turto nuomos ar pan.) įgyjama
galimybė daryti lemiamą įtaką kitam ūkio subjektui. Kaip pavyzdį galima paminėti
2008 m. Vengrijos konkurencijos priežiūros institucijos nagrinėtą bylą, kurioje buvo
konstatuota, kad su kito ūkio subjekto turto ir teisių nuoma susijusi sutartis gali būti
kvalifikuota kaip koncentracija tik tuomet, kai ji sukuria ilgalaikius santykius.45 O štai
Bulgarijos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis išimtinai
ES koncentracijų kontrolės teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika (tiksliau –
Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos nuostatomis), yra nusprendęs, kad
komercinių patalpų ilgalaikė nuoma nėra koncentracija, nes ūkio subjektas neįgijo
kito ūkio subjekto kontrolės ir dėl to neįvyko rinkos struktūrinis pokytis.46
Visa tai leidžia teigti, kad koncentracijų kontrolės sistemoje egzistuojantis reikalavimas, jog sandoris lemtų ilgalaikius pokyčius rinkos struktūroje, yra fundamentali
šios sistemos funkcionavimo sąlyga ir prielaida. Tai – kartu ir išvada, kurią turi
pagrįsti arba paneigti nepertraukiamas sandorio kvalifikavimo kaip koncentracijos
procesas. Neatsitiktinai su šia pamatine aksioma yra glaudžiai susiję visi tokio kvalifikavimo proceso etapai, taip pat su ja susipina iš esmės visos toliau šiame straipsnyje
nagrinėjamos koncentracijų kontrolės sistemos kategorijos.
Taigi pirmasis kvalifikavimo etapas yra grynai formalus ir jo metu reikia nustatyti bei įvertinti sandorį, kuriuo yra „įgyjama“ kontrolė. Kontrolės įgijimo analizės
tikslais būtina įvertinti, kas laikytina ūkio subjekto verslo dalį sudarančio turto
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Navarro Varona E., [et al.]. Merger Control in the European Union: Law, Economics and Practice. 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 8–9.
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Žr.: Haid C., Turi A. Hungary // The Merger Control Review. Ed. I. K. Gotts. London: Law Business
Research, 2010, p. 155.
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Bulgarijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimas byloje Nr.
1509.
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perdavimu, taip pat suvokti kontrolės „perdavimo“, „perleidimo“ sąvokų turinį.
Lietuvos teisė nepateikia visuotinai priimtino ir pripažinto ūkio subjekto verslo
dalį sudarančio turto įgijimo ar perdavimo sąvokos apibrėžimo. Teisinę ilgalaikės
nuomos, sukuriančios kito ūkio subjekto ar jo dalies kontrolės įgijimo prielaidas,
konstrukciją galbūt pateikia Civilinio kodekso47 6.536 straipsnis, įtvirtinantis įmonės
nuomos sutarties sampratą: „pagal įmonės nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja
už užmokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti įmonę kaip turtinį
kompleksą, naudojamą verslui, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.
Kartu su įmone kaip turtiniu kompleksu nuomininkui perduodamas žemės sklypas,
pastatai, statiniai, įrengimai, mechanizmai bei kitos sutartyje numatytos gamybos
priemonės, žaliavos, atsargos, apyvartinės lėšos, teisės naudotis žeme, vandeniu ir
kitais gamtos ištekliais, pastatais, statiniais ar įrenginiais, kitos su įmone susijusios
nuomotojo turtinės teisės, teisė į prekių ar paslaugų ženklą bei firmos vardą ir kitos
išimtinės teisės, taip pat perleidžiamos reikalavimo teisės ir perkeliamos skolos, numatytos nuomos sutartyje“. Matome, kad šiame apibrėžime akcentuojami keli svarbūs
perleidžiamo objekto požymiai: „įmonės, kaip turtinio komplekso“, „naudojamo
verslui“, o kartu su įmone (t. y. laikant, kad tokie elementai yra neatsiejamai susiję
su pačia perduodama įmone, todėl „seka paskui arba kartu su perduodama įmone“)
turi būti perduodami daiktai, lėšos, turtinės ir neturtinės teisės bei įsipareigojimai,
kurie, inter alia, reiškia, kad vien formalus įmonės perleidimas (nuoma), neapimant
kitų verslo komplekso elementų, netenkins įmonės nuomos požymių.
Kaip teisingai nurodo kai kurie autoriai, verslo perleidimas yra labiau ekonominė,
o ne teisinė sąvoka – teisinės formos (sandoriai, juridinių asmenų reorganizavimas
ir pan.) sudaro tik sąlygas siekti ekonominio tikslo.48 Konkurencijos teisės tikslais
pats turto, gebančio atlikti savarankiško ūkinės veiklos vieneto funkcijas, perdavimo ar perleidimo teisinis būdas ar teisinė forma (ilgalaikė nuoma, emphyteusis,
franšizė, licencija, mainai, pirkimas–pardavimas ar pan.) nėra tiek svarbūs, kiek
jų ekonominis turinys. Todėl „perdavimas“ turėtų būti suprantamas būtent kaip
ekonominis, o ne kaip teisinis perleidimas. Atrodo, kad šią poziciją pagrindžia ne
tik konkurencijos teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir
taikymo praktikos analizė.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nustatęs, kad „sąvoka „perleidimas“ yra
apibendrinanti, civilinėje teisėje reiškia nuosavybės teisės perdavimą kitam as-
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Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Priimtas
2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262). Įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d. (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais).
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Žr.: Bitė V. Akcijų pirkimo–pardavimo pripažinimas verslo perleidimu: diagnozavimo kriterijai ir reikšmė
akcijų pardavėjo atsakomybei // Jurisprudencija, 2010, Nr. 2(120), p. 357–378.
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meniui. Teisine prasme perleidimo teisė gali būti realizuota per įvairias sandorių
rūšis: pirkimo–pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt.“49 Kad įvyktų perleidimas,
nebūtina perduoti visą turtą – kartais pakanka perduoti, pvz., tik dalį įrenginių
paliekant perduodančiam asmeniui išimtinę teisę naudoti prekės ženklą ar kitas
teises.50 Tarybos direktyva Nr. 2001/23/[ES] dėl valstybių narių įstatymų, skirtų
darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perleidimo
atveju, suderinimo51 verslo perleidimą apibrėžia kaip ekonominio vieneto (angl.
economic entitiy) perleidimą išlaikant jo tapatybę, t. y. išlaikant organizuotą išteklių
grupavimą, skirtą ekonominei veiklai vykdyti, neatsižvelgiant į tai, ar ta veikla yra
pagrindinė, ar pagalbinė (1 straipsnio 1 dalies (b) punktas). Tuo tarpu Teisingumo
Teismas yra nustatęs, kad patalpų nuomos sutarties perėmimas laikytinas įrodymu,
leidžiančiu nustatyti verslo ar jo dalies perleidimą, bet tai nėra vienintelis tokį perleidimą pagrindžiantis veiksnys.52
Komisija byloje Blokker / Toys ‘R’ Us53 nagrinėjo, ar šalių sudarytas sandoris, kurio dalį sudarė ir ilgalaikė patalpų nuoma, laikytinas koncentracija (tiksliau – ūkio
subjekto kontrolės įgijimu). Koncentracijoje dalyvavę ūkio subjektai bandė įrodinėti,
kad franšizės sutarties pagrindu įgytos teisės nesukuria prielaidų koncentracijai, nes
minėto sandorio pagrindinė dalis – franšizės sutartis, o visi likę susitarimai sudaro
tik jos pagalbinius priedus. Vis dėlto, Komisijos vertinimu, vien tik pats faktas, kad
sandorio dalimi yra franšizės sutartis, nereiškia, kad sandoriui neturėtų būti taikomos
koncentracijų kontrolės reglamento nuostatos. Šiuo atveju, Komisijos nuomone,
svarbiausias klausimas buvo tas, ar visų sudarytų susitarimų visuma kaip vientisas
sandoris sukūrė prielaidas Blokker įgyti Toys ‘R’ Us verslo Olandijoje kontrolę.
Kaip gerą formalaus sandorio ir tikrojo ekonominio verslo perdavimo turinio kvalifikavimo pavyzdį galima pateikti Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnybos
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Žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 17 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2003 UAB korporacija „Lietverslas“ prieš E. G., kat. 15.2.1.1;15.2.2.8; 21.2.2.1;
21.6; 22.1; 41; 94.1; 103.
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direktyvos „Dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių
ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo“ nuostatas // Teisės problemos, 2006, Nr. 3 (53), p. 34–59.
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nagrinėtą CineWorld pateiktą prašymą leisti sudaryti nuomos sutartį su Standard
Life, pagal kurią CineWorld ketino išsinuomoti kino filmų demonstravimo patalpas
(kino sales). Ši institucija priėjo prie išvados, kad nuomos sutartis kartu su tam tikrų
įrenginių ir papildomo turto įgijimu iš tuomečio patalpų nuomininko (tarpininkaujant Standard Life kaip nuomotojui), taip pat susitarimas dėl dalies ankstesnio
nuomininko turto perleidimo naujajam nuomininkui gali būti laikoma sukurianti
prielaidas perimti verslo dalį. Sąžiningos prekybos tarnyba nusprendė, kad formali
sandorio struktūra nėra svarbi aplinkybė jį kvalifikuojant koncentracijų kontrolės
požiūriu, nes pagal visus minėtus sandorius CineWorld įgijo patalpų nuomos teisę,
taip pat kartu su vykdyta kino teatrų veikla susijusį turtą ir darbuotojus.54
Taigi dėl santykinai mažos reikšmės, kuri konkurencijos teisės požiūriu teikiama
turto perdavimo sandorio formai, turto perdavimo sandorio kvalifikacija neišvengiamai susipina su turto kaip ūkio subjekto analize. Visa tai leidžia teigti, kad vien tik
pati sandorio forma retai kada leidžia nedviprasmiškai kvalifikuoti sandorio pobūdį
ir pasekmes konkurencijos teisės tikslais. Paprastai turi būti vertinama sandorio sąlygų ir jo sudarymo bei vykdymo aplinkybių visuma. Nekilnojamojo turto ilgalaikės
nuomos sandoriai gali tenkinti koncentracijos požymius tada, kai nekilnojamasis
turtas išnuomojamas ne pavienis, o kartu su patalpose vykdyta veikla susijusiu turtu, darbuotojais, sutartimis ir pan., nes tik tokio komplekso kontrolės įgijimas gali
nulemti ilgalaikius pokyčius rinkos struktūroje. Be to, kontrolės perdavimas ir jos
įgijimas yra galimas tik tarp dviejų ūkio subjektų, nes pats ūkio subjektas iš savęs
kontrolės įgyti negali (šis aspektas nagrinėjamas toliau analizuojant ūkio subjekto
sampratą ir apibrėžiant jos ribas).

4.3. Kontrolės objektas – nekilnojamasis turtas
kaip potencialus ūkio subjektas ar jo dalis
Pagal Reglamento Nr. 139/2004 3 straipsnio 2 dalį ir Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalį kontrolė gali būti įgyta nebūtinai viso ūkio subjekto atžvilgiu. Minėta, kad
šios teisės normos kaip atskirą kontrolės įgijimo būdą išskiria ir teisės naudoti visą ar
dalį ūkio subjekto turto įgijimą. Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 24
punktas paaiškina, kad „<...> turto kontrolės įgijimas gali būti vertinamas kaip koncentracija, jeigu toks turtas sudaro visą ūkio subjektą ar jo dalį, t. y. rinkoje dalyvaujantis
verslas, kuriam galima aiškiai priskirti rinkos apyvartą“. Pranešimo apie koncentraciją
pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos 6.1.1, 7, 8 ir 20
punktai įtvirtina iš esmės analogišką reikalavimą: „<...> kai įsigyjama ūkio subjekto
dalis (įmonės dalis) arba turto dalis, kuri gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos
54

Žr.: Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnybos 2008 m. kovo 17 d. sprendimas CineWorld /
Standard Life (bylos Nr. ME/3390/07).
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vienetu ir kuriai aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, tai koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais bus [įsigyjantis ūkio subjektas / kontrolę
įsigyjantis asmuo (asmenys)] ir įsigyjamo ūkio subjekto dalis“.
Komisija savo praktikoje nuosekliai laikosi pozicijos, kad ne bet kokio turto
įgijimas laikytinas koncentracija. Apie koncentraciją galima kalbėti tik tuomet, kai
įgyjamas turtas, kuris yra savarankiškas verslas, iš kurio gaunamos pajamos rinkoje
galėtų būti aiškiai nustatytos. Galima pateikti kelis su tuo susijusius pavyzdžius.
Byloje Digital / Philips55 konkretaus, rinkoje identifikuojamo verslo dalies įsigijimas
buvo pripažintas koncentracija. Ši institucija byloje Delta Air Lines / Pan Am56 oro
transporto versle naudojamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, įskaitant ir tam
tikras nuomos teises, įsigijimą taip pat kvalifikavo kaip koncentraciją. Byloje Unilever
/ Diversey57 koncentracijos objektu buvo pripažinta atskira verslo sritis – tam tikrų
detergentų verslas už JAV teritorijos ribų. Kaip koncentracija buvo kvalifikuotas ir
hidraulinių stabdžių padalinio įsigijimas byloje Bosch / Allied Signal.58 Minėtoje byloje
Blokker / Toys ‘R’ Us koncentracija buvo pripažintas turto ir kartu teisių parduoti
žaislus pagal franšizės sutartį įsigijimas. Komisija byloje Allianz / Corio / Porta di
Roma59 viso prekybos centro, kaip turtinio komplekso, įsigijimą kvalifikavo kaip koncentraciją. Ši institucija savo praktikoje kontrolės objektu taip pat yra pripažinusi tokį
turtą kaip, pvz., klientus, patentus, prekės ženklus, autoriaus teises.60 Taigi paprastai
koncentracijos objektą sudaro ne pavienis turtas, o tam tikras turtinis kompleksas
(gamybos įrenginiai, know-how, prekės ženklai ir pan.).61
Tokia Komisijos praktika reiškia, kad ūkio subjekto turtas per se nelaikytinas
kontrolės objektu: kontrolės objektu gali būti tik tas ūkio subjekto turtas, kuris
sudaro tokią ūkio subjekto verslo dalį, kuri gali būti identifikuota iš tokio turto
gaunamų pajamų pagalba, t. y. gali būti kvalifikuota kaip atskiras ūkio subjektas.
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Europos Komisijos 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimas ECS / IEH (bylos Nr. M.2857).

61

Taip pat žr., pvz.: Europos Komisijos 1996 m. gruodžio 4 d. sprendimas Saint-Gobain / Wacker-Chemie /
NOM (bylos Nr. M.774); Europos Komisijos 2004 m. spalio 8 d. sprendimas Total / Gaz de France (bylos
Nr. M.3410); Europos Komisijos 2005 m. birželio 10 d. sprendimas Fortune Brands / Allied Domecq (bylos
Nr. M.3813); Europos Komisijos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimas Vattenfall / Elsam and E2 Assets
(bylos Nr. M.3867).

26

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriai...

Tokį aiškinimą pagrindžia ir sisteminė Konkurencijos įstatymo ir Reglamento Nr.
139/2004 nuostatų analizė: Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalies 2 punktas
ir Reglamento Nr. 139/2004 3 straipsnio 1 dalies b) punktas reikalauja, kad kontrolės
įgijimo atvejais būtų įgyjama ne pavienio turto, bet „kito ūkio subjekto“ kontrolė,
taip aiškiai nustatant, kad turto įgijimas yra tik kontrolės įgijimo prielaida.
Visapusiška reikalavimų, keliamų nekilnojamojo turto nuomos sandoriams koncentracijų kontrolės požiūriu, analizė grindžiama būtinybe nustatyti, kokiais atvejais
nekilnojamasis turtas gali būti laikomas ūkio subjektu ar jo dalimi. Tokia analizė
remiasi trijų, nuosekliai viena po kitos sekančių pakopų tyrimu. Pirma, turi būti
identifikuotas nekilnojamasis turtas kaip ekonominis vienetas, o tai apibrėžiama per
tokio ekonominio vieneto vykdomą ūkinę veiklą, t. y. nustatant, kokią ūkinę veiklą
galima priskirti nekilnojamajam turtui. Antra, turi būti nustatytas tokio vieneto ir
jo vykdomos veiklos ekonominio savarankiškumo laipsnis. Trečia, atliekamas tokio
identifikuoto savarankiško ūkinės veiklos vieneto generuojamų pajamų mastas ir taip
pat apibrėžiama šią veiklą vykdančio ekonominio vieneto užimama rinkos dalis. Šios
analizės tikslais neišvengiama yra esminių ūkio subjekto sampratos konkurencijos
teisėje elementų analizė, leidžianti išskirti keletą reikšmingų nekilnojamojo turto
charakteristikų ir nekilnojamojo turto „gebėjimo“ būti savarankišku ūkio subjektu
prielaidų, kartu atskleidžiant ir bendruosius kitokioms turto rūšims būdingus dėsningumus.62

4.3.1. Ūkio subjektas, kaip ūkinę veiklą vykdantis ekonominis vienetas
Nors sąvoka „ūkio subjektas“ yra viena iš pamatinių ES konkurencijos teisėje, jos
apibrėžimo Sutartyje dėl ES veikimo nerasime. Nesant de iure apibrėžimo tuometėje
Europos Ekonominės Bendrijos sutartyje, ES teismams teko užduotis atskleisti ir nustatyti ūkio subjekto sąvokos turinį ir reikšmę. Atkreiptinas dėmesys, kad Reglamentas
Nr. 139/2004 (kaip ir ankstesnis koncentracijų kontrolei skirtas reglamentas) taip
pat nepateikia ūkio subjekto sąvokos apibrėžimo. Vis dėlto šio teisės akto sisteminė
analizė suponuoja išvadą, kad ūkio subjektai yra rinkos dalyviai, darantys objektyviai
išmatuojamą poveikį konkurencijai. Kaip teigia kai kurie autoriai, reglamente implicitiškai nustatomas reikalavimas, kad ūkio subjektas gebėtų veikti rinkoje ir turėtų tam
reikiamų priemonių, įskaitant turtą.63 Doktrinoje paprastai nurodoma, kad termino
62

Plačiau apie ūkio subjekto sampratą konkurencijos teisėje žr., pvz.: Butkevičius L. Vidinis ir išorinis
ūkio subjekto sampratos elementai, arba kas yra „ūkio subjektas“ pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos
konkurencijos teisę // Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum Valentinas Mikelėnas.
Atsak. red. V. Mizaras. Vilnius: Justitia, 2008, p. 59–84.
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„ūkio subjektas“ reikšmė koncentracijų kontrolės sistemoje yra tapati Sutarties dėl ES
veikimo 101 ir 102 straipsniuose vartojamos sąvokos reikšmei.64
Pagal susiklosčiusią ES teismų jurisprudenciją ūkio subjekto samprata konkurencijos teisėje yra funkcinė. Tai reiškia, kad tam tikro subjekto atitiktis ūkio subjekto
požymiams vertinama ne pagal jo teisinę formą, o pagal tai, kokio pobūdžio veiklą
jis vykdo. Pirmasis Teisingumo Teismo sprendimas, kuriame teismas išreiškė savo
nuomonę dėl ūkio subjekto sampratos tuometės Europos Bendrijos konkurencijos
teisės kontekste, buvo priimtas tik 1984 m. byloje Hydrotherm Gerätebau GmbH
prieš Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas., joje teismas nusprendė, kad
„konkurencijos teisėje sąvoka „ūkio subjektas“ turi būti suprantama kaip įvardijanti
ūkinį vienetą konkretaus susitarimo objekto tikslais, net jeigu ir teisine prasme toks
ūkinis vienetas susideda iš kelių fizinių ar juridinių asmenų“.65 Akivaizdu, kad jau
pačioje pirmoje byloje teismas pasirinko ne formalią (taigi neišvengiamai siaurą)
teisinę, o ekonominę ūkio subjekto sąvokos aiškinimo teoriją, t. y. ūkio subjektas
turi būti suprantamas ne kaip konkretus teisinį subjektiškumą ir apibrėžtą teisinę
formą turintis asmuo, bet kaip ūkinis vienetas. Teisingumo Teismas 1991 m. išnagrinėtoje byloje Klaus Höfner ir Fritz Elser prieš Macrotron GmbH. nustatė, kad
„konkurencijos teisės kontekste <...> ūkio subjekto sąvoka apima bet kokį subjektą,
kuris užsiima ūkine veikla, nepriklausomai nuo jo teisinio statuso ir finansavimo
būdo <...>“.66 Pažymėtina, kad „ūkio subjekto“ egzistavimo nustatymas galimas ne
in abstracto, bet tik pagal konkrečią sutartį, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikia
vertinti, kokias funkcijas atlieka ir kokią riziką prisiima subjektas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat laikosi nuomonės, kad
Lietuvos konkurencijos teisės sistemoje ūkio subjektas turi būti suprantamas ne
kaip teisinį subjektiškumą turintis asmuo, o būtent kaip ūkinis vienetas.67 Be to, šio
teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad formalus juridinio asmens pasibaigimas,
pertvarkymas ar reorganizavimas negali būti tapatinamas su ūkio subjekto išnykimu,
64

Žr.: Cook J., Kerse J. EC Merger Control. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 30; Bengtsson C., [et
al.]. EU Competition Law. Vol. II: Mergers and Acquisitions. Eds. G. Drauz, C. Jones. Leuven: Claeys &
Casteels, 2006, p. 47; Barr F., [et al.]. Bellamy & Child: European Community Law of Competition. Eds.
P. Roth, V. Rose. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 637.
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Teisingumo Teismo 1984 m. liepos 12 d. sprendimas byloje Nr. 170/83 Hydrotherm Gerätebau GmbH
prieš Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas. (Rink., 1984, p. 2999), pastr. 11.
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Teisingumo Teismo 1991 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje Nr. C-41/90 Klaus Höfner ir Fritz Elser
prieš Macrotron GmbH. (Rink., 1991, p. I-1979), pastr. 21.

67

Pvz., Vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A6-414-04 AB „Lietuvos telekomas“ prieš Ryšių reguliavimo tarnybą, kat. 27; Vyriausiojo administracinio
teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-45/2008 Policijos departamentas
prieš Konkurencijos tarybą, kat. 7.1 (S).

28

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriai...

todėl net ir tais atvejais, kai juridinis asmuo, atsakingas už padarytą antikonkurencinę veiklą, teisiškai pasibaigė, yra būtina nustatyti fizinių ir žmogiškųjų elementų
junginį, kuris niekur nedingsta, o tik pakeičia teisinę formą ir perima prieš tai veikusio ūkio subjekto vietą.68 Nors Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse
pateikiami atskiri sąvokų „ūkinė veikla“ ir „ūkio subjektas“ apibrėžimai (skirtingai
nei ES teisėje, kur tokių sąvokų apibrėžimų įtvirtinimas teisės aktuose yra svetimas),
Taryba ir administraciniai teismai šias sąvokas aiškina nenukrypdami nuo ES teisės
aiškinimo ir taikymo praktikos.69 Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Taryba turto
kontrolės įgijimo kontekste vartoja sąvokas „ekonominis vienetas“, „ūkinės veiklos
vienetas“, „ūkinis vienetas“ kaip sinonimus.70
Nekilnojamojo turto sandorius vertinant koncentracijų kontrolės sistemoje kur
kas aktualesnė yra „ūkio subjekto dalies“ sąvoka, nes praktikoje nekilnojamasis
turtas retai kada sutampa su visu ūkio subjektu, t. y. retai sudaro visą ūkio subjektą.
Reglamentas Nr. 139/2004 nepateikia ūkio subjekto dalies sąvokos apibrėžimo, nors
iš jo nuostatų analizės tampa akivaizdus objektyvus požymis – ūkio subjekto dalis
privalo gebėti generuoti tam tikras pajamas, nes priešingu atveju nebūtų įmanoma
apskaičiuoti koncentracijoje dalyvaujančių asmenų bendrųjų pajamų.71 Doktrinoje
nurodoma, kad dalis, kurios kontrolė įgyjama, privalo gebėti funkcionuoti kaip
savarankiškas ūkio subjektas, t. y. sudaryti ūkio subjektą Reglamento Nr. 139/2004
prasme.72 Galima iš dalies sutikti su autoriais, kurių nuomone, ūkio subjekto dalis
68

Žr.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009 UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą, kat.
7.2, 7.4, 7.6, 37.1.

69

Pvz., Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje 2008 m. sausio 31 d. nutartyje administracinėje byloje Policijos departamentas prieš Konkurencijos tarybą yra nurodęs, kad „<...> aiškindamas
„ekonominės veiklos“ sąvoką, remsis ir Europos [Sąjungos] Teisingumo Teismo praktika“.

70

Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos 6.1.1,
7, 8 ir 20 punktuose vartojamas terminas „savarankiškos ūkinės veiklos vienetas“, o kai kuriuose nutarimuose – „atskiras ūkinis vienetas“ ir „atskiras ekonominis vienetas“, žr.: Konkurencijos tarybos 2008 m.
rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1S-118 „Dėl leidimo MAXIMA LT, UAB vykdyti koncentraciją išsinuomojant
komercinės paskirties patalpas, esančias adresu Naikupės g. 18, Klaipėdoje; Sporto g. 16, Marijampolėje;
Savanorių pr. 375, Kaune; Pramonės pr. 16, Kaune; Gedvydžių g. 17, Vilniuje; Vytauto g. 98 / Senojo turgaus g. 1, Palangoje; Gelvonų g. 35, Vilniuje, ir nuosavybės teise įgyjant patalpas, esančias Lietuvininkų g.
58, Šilutėje ir J.Basanavičiaus g. 53, Kėdainiuose“; Konkurencijos tarybos 2008 m. spalio 16 d. nutarimas
Nr. 2S-21 „Dėl MAXIMA LT, UAB veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 10
straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 2 dalies reikalavimams“.
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Broberg M. P. The European Commission’s Jurisdiction to Scrutinise Mergers. 3rd ed. Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International, 2006, p. 38.
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Žr.: Cook J., Kerse C. EC Merger Control. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 2005, p. 33; Hawk B. E.,
Huser H. L. European Community Merger Control: A Practitioner’s Guide. The Hague: Kluwer Law
International, 1996, p. 12.
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turi būti suprantama kaip šio subjekto antrinė bendrovė arba atskiras verslas ir neapsiriboti tik turtu, nes turi egzistuoti galimybė tokiai daliai aiškiai priskirti pajamas.73
Paminėtina, kad Vengrijos įstatymai tiesiogiai įtvirtina ūkio subjekto dalies sąvokos
apibrėžimą, pagal kurį esminis tokią dalį charakterizuojantis elementas yra turto
galimybė vykdyti veiklą rinkoje.74
Vis dėlto funkcinė ūkio subjekto samprata vien tik pasitelkus teisines kategorijas
neleidžia paaiškinti ES teismų jurisprudencijoje vartojamos sąvokos „ekonominis
vienetas“ (angl. economic entity) reikšmės. Atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjektas
konkurencijos teisėje suprantamas ne kaip teisinis vienetas, o kaip tam tikra ekonominė kategorija, jį gali sudaryti keli juridiniai ar fiziniai asmenys, taip pat asmenys,
neturintys juridinio asmens teisių, ar pačios įvairiausios jų sudėtinės dalys, struktūriniai padaliniai. ES teismai savo jurisprudencijoje yra sukūrę vadinamąją bendro
ekonominio vieneto doktriną (angl. single economic unit, dar vadinamą intra-enterprise
doctrine), pagal kurią nustatomas konkretus asmuo, kuriam priskirtinas atitinkamas
elgesys, už kurį gali būti taikomos konkurencijos teisės normose įtvirtintos sankcijos.
Ekonominio vieneto doktrina nustato funkcinės sampratos ribas ir padeda išspręsti
ūkio subjekto ribų problematiką – kur vienas ūkio subjektas „baigiasi“ ir kitas „prasideda“. ES teismai ne kartą yra nurodę,75 kad ūkio subjektas yra ekonominis vienetas,
sudarytas iš vienos asmeninių, kilnojamų ir nekilnojamų elementų organizacijos.
Tiesa, nors ūkio subjekto teisinė forma ir nėra svarbi, vis dėlto ūkio subjektui
turi būti būdingos tam tikros vidinės organizacinės savybės: ES teismai yra aiškiai
nurodę, kad ūkio subjektas, nors ir kaip ekonominė kategorija, negali egzistuoti kaip
gryna abstrakcija be konkretaus turinio, t. y. kiekvieną ūkio subjektą turi charakterizuoti tam tikra asmeninių, kilnojamų ir nekilnojamų elementų viena organizacija.76
Atsižvelgiant į tai, kad ES teismai pasirinko ne teisinę, o ekonominę ūkio subjekto
koncepciją, jos apibūdinimo tenka ieškoti ekonomikos teorijoje. Ekonomikos moksle
firma analizuojama įvairiais aspektais, pvz., organizaciniu požiūriu firma supranta-
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Downes T. A., Ellison J. The Legal Control of Mergers in the EC. London: Blackstone Press Ltd., 1991, p.
59.
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Žr.: Broberg M. P. The European Commission’s Jurisdiction to Scrutinise Mergers. 3rd ed. Alphen aan
den Rijn: Kluwer Law International, 2006, p. 38.
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Žr., pvz.: Bendrojo Teismo 1991 m. gruodžio 17 d. sprendimas byloje Nr. T-6/89 Enichem Anic SpA
prieš Komisiją (Rink., 1991, p. II-1623), pastr. 240; Bendrojo Teismo 2005 m. birželio 15 d. sprendimas
sujungtose bylose Nr. T-71/03, T-74/03, T-87/03 ir T-91/03 Tokai Carbon Co. Ltd ir kiti prieš Komisiją
(Rink., 2004, p. II-1181), pastr. 54.
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Kaip yra nurodęs generalinis advokatas F. G. Jacobsas, remiantis vien tik funkcine samprata, ūkio subjekto
sąvoka tampa reliatyvi, žr.: generalinio advokato F. G. Jacobso 2003 m. gegužės 22 d. išvada sujungtose
bylose Nr. C-264/01, C-306/01, C-354/01 ir C-355/01 AOK-Bundesverband ir kiti, pastr. 46.
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ma ir nagrinėjama kaip organizacija, kurioje išreikšta nuosavybės teisės ir sutarčių
sistema.77 Doktrinoje nurodoma, kad pagrindinis firmos skiriamasis bruožas yra
gebėjimas įgyvendinti valdžią žmonių ir turto atžvilgiu.78 Visa tai leidžia ekonomikos
teorijoje išskirti tris pagrindinius firmos požymius: 1) ekonominis savarankiškumas,
sprendžiant, ką, kaip ir kiek prekių gaminti bei kur, kam ir kokia kaina jas parduoti; 2)
turto turėjimas ir darbo jėgos samdymas; ir 3) visų gamybos veiksnių kontroliavimas
ir organizavimas tam, kad būtų galima gaminti ir parduoti prekes bei paslaugas.79
Atsižvelgiant į tai, toliau nuosekliai nagrinėjami atskiri ekonominio vieneto elementai
jiems parenkant ir derinant artimiausias konkurencijos teisės kategorijas.
Pirmasis ekonominio vieneto sąvokos elementas yra vieneto gebėjimas vykdyti
savarankišką ūkinę veiklą. Akivaizdu, kad ekonominio vieneto sąvoka negali būti
atskleista atsietai nuo jo vykdomos veiklos, todėl konkurencijos teisės tikslais ekonominis vienetas gali būti apibrėžiamas ir identifikuojamas būtent per jo vykdomą
ūkinę veiklą (angl. economic activity). Ne veltui kai kurie autoriai laikosi nuomonės,
kad pagal funkcinę ūkio subjekto sampratą ES konkurencijos teisės normų adresatais
laikytini ne tam tikri organizaciniai vienetai, o tam tikra veikla.80 Kitaip tariant, rinkoje veikiantys subjektai identifikuojami ir charakterizuojami jų vykdomos veiklos
pagalba, o pirmasis ūkio subjekto nustatymo analizės etapas yra būtent vykdomos
veiklos priskyrimas ūkio subjektui.
„Ūkinės veiklos“ sąvoka yra labai plati ir nelengvai apibrėžiama. Daugeliu atveju
ES teismai paprastai vertina, ar tam tikros prekės ar paslaugos potencialiai gali būti
siūlomos rinkoje, ir jeigu atsakymas į tokį klausimą yra teigiamas, veikla pripažįstama
ūkine.81 Egzistuoja ir papildomas vertinimo kriterijus: tam, kad veikla būtų pripažinta
ūkine, ji privalo būti vykdoma rinkos sąlygomis.82 Remiantis ES teismų jurispruden77

Žr.: Hansmann H. Ownership of the Firm // The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law.
Vol. 2. Ed. P. Newman. Macmillan Reference Limited, 1998, p. 735–742; Foss N. J., Lando H., Thomsen
S. Theory of the Firm // Encyclopedia of Law and Economics. Volume III: The Regulation of Contracts.
Eds. B. Bouckaert, G. De Geest. Cheltenham: Edward Elgar, 2000, p. 631–658.

78

Žr.: Wils W. P. J. The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law: Essays in Law & Economics. The Hague:
Kluwer Law International, 2002, p. 168–169.
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Gavelis V., [et al.]. Mikroekonomika. Ats. red. V. Skominas. Vilnius: Enciklopedija, 2000, p. 137.

80

Žr.: Odudu O. The Boundaries of EC Competition Law: The Scope of Article 81. Oxford: Oxford University
Press, 2006, p. 25.

81

Žr.: Van de Gronden, J. W. Internal Market, the State and Private Initiative: A Legal Assessment of National Mixed Public-Private Arrangements in the Light of European Law // Legal Issues of Economic
Integration, 2006, Vol. 33(2), p. 109–110.

82

Žr.: generalinio advokato M. Poiareso Maduro 2005 m. lapkričio 10 d. išvada byloje Nr. C-205/03 P
FENIN prieš Komisiją, pastr. 13.
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cija, doktrinoje paprastai išskiriami ir analizuojami trys ūkinės veiklos požymiai: 1)
prekių ar paslaugų siūlymas rinkoje; 2) ekonominės (finansinės) rizikos prisiėmimas;
ir 3) galimybė gauti iš tokios veiklos pelno.83 ES teismų jurisprudencijos analizė leidžia
išskirti ir ketvirtą privalomą požymį – ūkinės veiklos nuolatinumą (tęstinumą).84
Atkreiptinas dėmesys, kad Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 18 dalyje pateiktame termino „ūkio subjekto turtas“ apibrėžime („ilgalaikio naudojimo materialus
turtas ir kiti neapyvartiniai aktyvai, naudojami ūkinei veiklai“) taip pat akcentuojama
būtent ūkinė veikla. Kitaip tariant, turtas siejamas ne su nuosavybės teisės ar kitų
teisių į jį turėjimu, o būtent su jo paskirtimi – naudojimu vykdant ūkinę veiklą.
Ūkinės veiklos sampratą su turtu, kaip veiklos objektu, priemone ir šaltiniu,
glaudžiai sieja verslo samprata. Lietuvos teisėje iki šiol vengta pateikti kiek konkretesnį verslo sąvokos apibrėžimą. Tik Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo85
2 straipsnio 4 dalyje verslas apibrėžiamas kaip „fizinio asmens, juridinio asmens ar
kitos organizacijos arba jų filialų veikla, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno naudojant ekonominius išteklius“. Verslo priskyrimas dinaminei veiklos kategorijai, o ne
statiniam civilinių santykių objektui (tarp Civilinio kodekso 1.97 straipsnio 1 dalyje
išvardytų civilinių teisių objektų rūšių verslas neminimas) lemia lingvistinio, loginio
ir sisteminio konkurencijos teisės normų, susijusių su turto perleidimu, aiškinimo
sunkumus. Šiuos sunkumus paryškina tai, kad ekonominė verslo sąvoka, atspindinti
su turto perleidimu susijusių konkurencijos teisės normų turinį, turėtų būti derinama
su teisine „turtinio komplekso“, kaip civilinių santykių objekto (Civilinio kodekso
1.110 straipsnio 2 dalis), apibrėžtimi. Paminėtina, kad trečiajame Tarptautiniame
finansinės apskaitos standarte (TFAS)86 „Verslo jungimai“ (angl. Business Combinations) (priedas A) verslas apibrėžiamas kaip bendras veiklos ir turto junginys, kurį
galima valdyti siekiant gauti pelno dividendų, mažesnių išlaidų arba kitokios ekonominės naudos pavidalu investuotojams arba kitiems savininkams, nariams arba
dalyviams. Verslą sudaro ištekliai ir jiems taikomi procesai, bet verslui nėra reikalingi
83

Žr.: Odudu O. The Boundaries of EC Competition Law: The Scope of Article 81. Oxford: Oxford University
Press, 2006, p. 26; Sauter W., Schepel H. “State” and “Market” in the Competition and Free Movement
Case Law of the EU Courts. TILEC Discussion Paper No. 2007-024, 2007, p. 63–64.
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Žr.: Butkevičius L. Vidinis ir išorinis ūkio subjekto sampratos elementai, arba kas yra „ūkio subjektas“
pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisę // Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber
Amicorum Valentinas Mikelėnas. Atsak. red. V. Mizaras. Vilnius: Justitia, 2008, p. 68–70.
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Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas. Priimtas 2011
m. birželio 22 d., Nr. XI-1497 (Žin., 2011, Nr. 86-4139). Įsigaliojo 2011 m. gegužės 1 d. (su tam tikromis
išimtimis).

86

Europos Komisijos 2008 m. lapkričio 3 d. reglamentas Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1606/2002 // Oficialusis
leidinys, L 320, 2008-11-29, p. 1–481.
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visi ištekliai arba procesai, kuriuos pardavėjas naudojo vykdydamas tą veiklą, jei
rinkos dalyviai gali įsigyti verslą ir tęsti produkcijos gamybą, pvz., integruodami į
verslą savo išteklius ir procesus.
Lietuvoje teisinę ekonominio vieneto konstrukciją galbūt pateikia Civilinio
kodekso 1.110 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas įmonės, kaip civilinių santykių objekto, apibrėžimas: įmonė, kaip verslu užsiimančiam (pelno siekiančiam) asmeniui
priklausanti turto ir turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visuma.
Be to, 1.110 straipsnio 2 dalyje pateikiamas turtinio komplekso, kaip civilinių teisių
objekto, apibūdinimas, kaip bendros ūkinės paskirties vienijamų daiktų visumos.
Teisinėje įmonės definicijoje ekonominės veiklos požymis yra veikiau antrinis,
o ne esminis – joje akcentuojamas įmonės, kaip turtinio komplekso, egzistavimas. Konkurencijos teisėje „įmonės“ ir kitos civilinės teisės sąvokos nėra lengvai
taikomos būtent dėl šio vienpusiško turtinio kompleksiškumo akcentavimo ir
nepakankamo dėmesio gyvybiškai svarbiai sąsajai su vykdoma ekonomine veikla.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu nebegaliojantis Įmonių įstatymas87 įtvirtino
įmonės sąvokos apibrėžimą, kuris atitiko iš esmės visus ES teismų praktikoje ir
ekonomikos teorijoje išskiriamus ūkio subjekto (firmos) požymius. Šio įstatymo
2 straipsnio 1 dalis nustatė, kad „įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis
vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei-ūkinei veiklai.
Įmonę sudaro medžiaginių-daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių
ir pareigų kompleksas“.
Mokesčių teisėje šalia įmonės ar verslo, kaip tam tikros organizacinės vienovės,
savybių taip pat išskiriamas gebėjimo vykdyti ekonominę veiklą požymis. Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo88 9 straipsnis kaip specialų sandorį, kuris šio įstatymo
prasme nelaikomas nei prekių tiekimu, nei paslaugų teikimu, aptaria vykdomos
ekonominės veiklos (ar jos dalies) kaip komplekso (t. y. įsigytų ir naudotų šioje
veikloje nuosavybės teisės objektų, taip pat kitų su ta veikla susijusių turtinių bei
neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visumos) perdavimą kitam apmokestinamajam asmeniui, tęsiančiam perduodamą veiklą. Matome, kad šiame apibrėžime
akcentuojamas ne tik „kompleksiškumas“, bet kartu pabrėžiamas ir ekonominės
veiklos gebėjimas būti perleidimo objektu, taip leidžiant manyti, kad mokestiniu
požiūriu verslo perleidimo atveju kur kas svarbiau vertinti ne perleidžiamo turto komplektiškumą ir kiekį, o tai, ar yra sukuriamos prielaidos perleisti tęstinę
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Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas. Priimtas 1990 m. gegužės 8 d., Nr. I-196 (Žin., 1990, Nr. 14-395).
Įsigaliojo 1990 m. gegužės 20 d. ir galiojo iki 2003 m. gruodžio 31 d. Negalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.
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Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Priimtas 2002 m. kovo 5 d., Nr. IX-751 (Žin.,
2002, Nr. 35-1271). Įsigaliojo 2002 m. liepos 1d. (su tam tikromis išimtimis).
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ekonominę veiklą.89 Teisingumo Teismas savo praktikoje yra pripažinęs atsargų
ir parduotuvės įrangos perleidimą kartu su prekybinių patalpų nuomos sutarties
sudarymu neapibrėžtam laikotarpiui (su galimybe sutartį nutraukti prieš tai įspėjus
kitą šalį) „turto visumos ar dalies perleidimu“ Šeštosios PVM direktyvos tikslais,
bet su sąlyga, kad perleistas turtas yra pakankamas jo įgijėjui toliau ilgą laiką tęsti
nepriklausomą ekonominę veiklą.90 Taigi šių mokesčių teisės nuostatų analizė
leidžia teigti, kad įprastinis turto perleidimo sandoris skiriasi nuo turto, gebančio
būti savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, perleidimo sandorio tuo, kad pastaruoju
atveju perleidimo turinys turi būti ekonominės veiklos perleidimas.
Kalbant apie nuomojamam ar nuosavybės teise įsigyjamam nekilnojamajam turtui
tiesiogiai priskirtiną ekonominę veiklą, galima išskirti keletą svarbių aspektų. Pats
tiesiogiai nekilnojamasis turtas ūkinei veiklai gali būti naudojamas gana ribotai – nekilnojamąjį turtą, kaip daiktinės teisės objektą, galima valdyti (teikti administravimo
ir pan. paslaugas), juo galima disponuoti (parduoti, nuomoti, mainyti) arba jį galima
naudoti savo veikloje. Pasitelkiant nekilnojamąjį turtą (patalpose, pastate ir pan.)
gali būti vykdoma pati įvairiausia ūkinė veikla, o pats nekilnojamasis turtas, nors ir
dalyvauja tokioje veikloje, bet tiesiogiai nėra nei jos subjektas, nei objektas (išskyrus
tuos atvejus, kai kalbama apie nekilnojamojo turto sandorius (pirkimą–pardavimą,
nuomą, lizingą ir pan.). Prielaida, kad vien dėl to, jog viena ar kita ūkinė veikla fiziškai
vykdoma nekilnojamojo turto objekte, pastarasis tampa tokios veiklos subjektu ar
objektu, būtų paviršutiniška ir nepagrįsta. Pvz., jeigu patalpose vykdoma prekybinė
veikla, pačios patalpos, kaip nekilnojamojo turto objektas, automatiškai netampa
parduotuve, nors ir suteikia jai fizinę vietą ir yra būtinos prekybinei veiklai vykdyti.
Taigi nekilnojamasis turtas gali būti tiesiogiai susietas su atitinkama ūkine veikla tik
tais atvejais, kai toks turtas yra lemiantis ir svarbiausias prekių ir paslaugų siūlymo
rinkoje veiksnys (pvz., veikla nekilnojamojo turto nuomos rinkoje).
Nekilnojamojo turto priskyrimas savarankiškai ūkinei veiklai yra kur kas sudėtingesnis uždavinys, nei atsakymas į klausimą, kokia veikla yra vykdoma konkrečiame nekilnojamojo turto objekte. Be abejo, pastarasis gali tapti tokiame objekte
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Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 punktas pateikia tokį ekonominės veiklos sąvokos
apibrėžimą: „veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių turėjimu), kurią vykdant siekiama gauti
bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno), išskyrus: 1) darbo veiklą,
kaip ji apibrėžta šio straipsnio 7 dalyje; 2) valstybės ir savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta šio straipsnio
38 dalyje, net jeigu už tokią veiklą mokami mokesčiai ar rinkliavos“. Šis apibrėžimas yra panašus į ES
konkurencijos teisėje egzistuojančią ūkinės veiklos sąvokos definiciją, nes jame akcentuojamas prekių ir
paslaugų siūlymas rinkoje su galimybe gauti pelno, bet ne faktiniu jo gavimu.
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Teisingumo Teismo 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimas byloje Nr. C-444/10 Finanzamt Lüdenscheid
prieš Christel Schriever (dar nepaskelbta Rinkinyje), pastr. 24–25.
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vykdomos veiklos (pvz., prekybinės) sudėtiniu elementu, bet tam, kad patalpos ar
pastatas taptų, pvz., parduotuve, būtinas papildomų elementų visetas, atskirus verslo
komponentus sujungiantis į vientisą ir nedalomą ekonominį vienetą – parduotuvę,
kaip savarankišką vienetą (ūkio subjektą). Galima išskirti keletą tokių komponentų:
integruoti verslo procesai (dėl kainodaros, asortimento, dėl techninių sprendinių ir
pan.), taip pat sprendimai, modeliai, metodai ir procedūros, užtikrinantys parduotuvės, kaip savarankiško ūkio subjekto, funkcinį savarankiškumą ir organizacinį bei
ekonominį autonomiškumą; parduotuvės, kaip savarankiško ūkio subjekto, verslą
sudarantis ilgalaikis turtas, įranga; leidimai, licencijos, registracijos ir pan.; viešo
pobūdžio įsipareigojimai valstybės ir vietos savivaldos institucijoms; sandoriai ir
teisės bei pareigos pagal juos; darbuotojai, kolektyvinės darbo sutartys, darbuotojų skatinimo planai. Tais atvejais, kai įsigytos prekybinės patalpos yra iš esmės
pertvarkomos, rekonstruojamos, pritaikomos įgijėjo poreikiams, o tokie esminiai
verslo procesai, kaip, pvz., darbuotojų atranka ir įdarbinimas, tiekimas ir logistika,
asortimentas, informacinių technologijų sprendiniai ir jų palaikymas, rinkodara ir
pirkimų skatinimas, prekių ženklų ir pavadinimų valdymas, prekių kokybės kontrolė, yra įtraukiami į bendrą įgijėjo verslo procesų sistemą ir vienokiu ar kitokiu
lygmeniu integruojami į įgijėjo verslo procesų sistemą, vien tik nekilnojamojo turto
objekto nuosavybės ar jo nuomos teisių perėmimas nors ir iš tokią pačią veiklą jame
vykdžiusio ūkio subjekto negali būti kvalifikuojamas kaip tokio ūkio subjekto ar jo
dalies kontrolės perėmimas, nes pats savaime nekilnojamojo turto objektas nesudaro
viso ūkio subjekto ar esminės jo dalies.

4.3.2. Ūkio subjektas, kaip savarankiškas ekonominis vienetas, sudarytas iš
asmeninių, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų elementų vienos organizacijos
Ekonominio vieneto vykdomos veiklos kriterijus apima ir savarankiškumą, ekonominę autonomiją. Kitaip sakant, be gebėjimo vykdyti ūkinę veiklą, ekonominės išteklių
kontrolės ir gamybos veiksnių konsolidavimo, ekonominis vienetas dar turi tenkinti
ir trečiąjį kriterijų – būti savarankiškas, turėti tam tikrą identitetą, lemiantį savitą ir
nepriklausomą konkurencinį elgesį rinkoje. Manytina, kad konkurencijos teisės prasme
turtas gali būti laikomas savarankiškos ūkinės veiklos vienetu (ekonominiu vienetu)
tik tuo atveju, jeigu jis pats savaime ir pats iš savęs per se ir ipso facto yra vykdomos
ūkinės veiklos pagrindas, sudarantis verslo ar jo dalies kompleksą, kuris organizaciniu požiūriu gali būti laikomas savarankiškai funkcionuojančia visuma, galinčia savo
nuožiūra ir savarankiškai atlikti savo funkcijas ir, be abejo, vykdyti ūkinę veiklą. Kaip
parodoma toliau, pagrindinis kriterijus, lemiantis tai, kad atitinkamas subjektas (vienetas) savarankiškai vykdo ūkinę veiklą, yra jo finansiniai resursai, personalo ištekliai,
materialusis ir nematerialusis turtas.
ES konkurencijos teisėje laikomasi pozicijos, kad ūkio subjekto savarankiškumas
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turi būti ne teisinis, o ekonominis.91 Pagal ES teismų jurisprudenciją ūkio subjektas
privalo galėti „savarankiškai spręsti dėl savo veikimo rinkoje“.92 Ekonominio savarankiškumo sąlyga reiškia tai, kad subjektas bus laikomas ūkio subjektu, o ne ekonominio
vieneto sudėtine dalimi tuomet, kai jis bus pajėgus veikti kaip savarankiškas rinkos
dalyvis, t. y. galės pats nustatyti ir apsibrėžti savo veiklos sritis bei dalyvavimo rinkoje
perspektyvas. Toks savarankiškumas gali būti įvardijamas kaip funkcinis,93 nes jis
pasireiškia ūkio subjekto sprendimų dėl vykdomos veiklos priėmimo savarankiškumu
ir dalyvavimu konkuravimo procese. Pažymėtina, kad ūkio subjekto konkurencinio
savarankiškumo, t. y. galėjimo būti konkurencijos santykių dalyviu, prielaida yra
tam tikro turto turėjimas, o jeigu subjektas negali savarankiškai priimti sprendimų
dėl turto disponavimo, jis negali savarankiškai veikti rinkoje ir konkuruoti su kitais
ūkio subjektais.94 Būtent todėl bent jau teoriniu požiūriu koncentracija negali būti
laikoma vien tik pavienio turto, tokio kaip, pvz., gamybos įrenginių, nekilnojamųjų
daiktų, perleidimas be personalo, įvairių intelektinės nuosavybės teisių ir pan., nes
toks turtas paprastai nelaikytinas ūkio subjekto savarankiška dalimi (iš asmeninių, kilnojamų ir nekilnojamų elementų vienos organizacijos sudarytas vienetas,
vykdantis ūkinę veiklą).95 Komisijos praktikos analizė rodo, kad koncentracijomis
laikoma ne pavienio turto, o įvairaus turto kompleksų, kurie sudaro savarankiško
verslo elementus ir kurie užtikrina padėtį rinkoje, įsigijimas.96
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Tai tiesiogiai nurodyta Teisingumo Teismo 1971 m. lapkričio 25 d. sprendime byloje Nr. 22/71 Béguelin
Import Co. prieš S.A.G.L. Import Export (Rink., 1971, p. 949), pastr. 8. Kad savarankiškumas turi būti
suprantamas kaip ekonominis, akcentuojama ir generalinio advokato F. G. Jacobso 1999 m. sausio 28 d.
bendroje išvadoje byloje Nr. C-67/96 Albany International BV prieš Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, sujungtose bylose Nr. C-115/97, C-116/97 ir C-117/97 Brentjens’ Handelsonderneming BV prieš
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, ir byloje Nr. C-219/97 BV Maatschappij
Drijvende Bokken prieš Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, pastr. 215.
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Teisingumo Teismo 1972 m. liepos 14 d. sprendimas byloje Nr. 48/69 Imperial Chemical Industries Ltd.
prieš Komisiją (Rink., 1972, p. 619), pastr. 133; Teisingumo Teismo 1974 m. spalio 31 d. sprendimas byloje
Nr. 15/74 Centrafarm BV ir Adriaan de Peijper prieš Sterling Drug Inc. (Rink., 1974, p. 1147), pastr. 41;
Teisingumo Teismo 1988 m. gegužės 4 d. sprendimas byloje Nr. 30/87 Corinne Bodson prieš SA Pompes
funèbres des régions libérées (Rink., 1988, p. 2479), pastr. 19; Bendrojo Teismo 1998 m. gegužės 14 d.
sprendimas sujungtose bylose Nr. T-339/94, T-340/94, T-341/94 ir T-342/94 Metsä-Serla Oy ir kiti prieš
Komisiją (Rink., 1998, p. II-1727), pastr. 34.
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Žr.: Gerard D., [et al.]. EU Competition Law. Vol. III: Cartel Law. Eds. M. Siragusa, C. Rizza. Leuven:
Claeys & Casteels, 2007, p. 38.
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Žr.: Bos P., [et al.]. Concentration Control in the European Economic Community. London: Graham &
Trotman Limited, 1992, p. 82.
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Ten pat, p. 151.
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Bengtsson C., [et al.]. EU Competition Law. Vol. II: Mergers and Acquisitions. Eds. G. Drauz, C. Jones.
Leuven: Claeys & Casteels, 2006, p. 47.
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Savarankiškumo imperatyvas gali būti papildomai pagrindžiamas ES konkurencijos teisėje egzistuojančio visapusiškai funkcionuojančio ir bendrai kontroliuojamo
ūkio subjekto (angl. full-function joint venture) instituto analize. Reglamentas Nr.
139/2004 kaip atskirą koncentracijos formą išskiria visapusiškai funkcionuojančio
ir bendrai kontroliuojamo ūkio subjekto kūrimą (3 straipsnio 4 dalis). Viena iš šio
reglamento taikymo sąlygų yra ta, kad toks bendrai kontroliuojamas ūkio subjektas privalo nuolat vykdyti savarankiško ekonominio subjekto (angl. autonomous
economic entity) funkcijas. Bendrai kontroliuojamų ūkio subjektų savarankiškumo
reikalavimas pasižymi dviem tarpusavyje susijusiais aspektais: vidiniu, išreiškiančiu
ekonominius išteklius, ir išoriniu, reiškiančiu funkcinį (o ne teisinį) bendrai kontroliuojamo ūkio subjekto nepriklausomumą.97 Komisijos suvestinio pranešimo dėl
jurisdikcijos 94 punktas įtvirtina reikalavimą bendrai kontroliuojamam ūkio subjektui turėti vadovaujantį personalą, įgyvendinantį kasdienes funkcijas, ir prieigą prie
pakankamų išteklių, įskaitant finansines lėšas, darbuotojus ir turtą (tiek kilnojamąjį,
tiek nekilnojamąjį). Komisijos nuomone, tik subjektas, kuris turi šiuos išteklius arba
gali juos turėti, yra pajėgus vykdyti veiklą rinkoje, kaip ir visi kiti paprastai tokioje
rinkoje veikiantys ūkio subjektai. Tačiau savarankiškumas neapsiriboja pakankamų
išteklių turėjimu – savarankiškas ekonominis subjektas turi būti pakankamai nepriklausomas ne tik išteklių, bet ir ūkinės veiklos vykdymo prasme (Komisijos suvestinio
pranešimo dėl jurisdikcijos 95–102 punktai). Kitaip tariant, bendrai kontroliuojamas
ūkio subjektas bus savarankiškas, jeigu galės ne tik turėti reikiamų išteklių, bet ir
savarankiškai apsibrėžti turimų išteklių panaudojimo kryptis.
Kadangi turtas, kuris prieš įgijimą neretai nuo pat jo naudojimo pradžios ūkio
subjekte yra ekonomine, finansine ir teisine prasme integruotas į bendrą perleidžiančiojo ūkio subjekto verslo procesų sistemą, jo faktinis atskyrimas neretai
sukelia problemų nustatant, koks tiksliai turtas, teisės, įsipareigojimai priskirtini
tokiam atskiriamam, perleidžiamam turtui kaip savarankiškam veiklos kompleksui. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai tokį savarankišką veiklos kompleksą galima
identifikuoti tik teoriniu lygmeniu. Pvz., kai įmonės darbuotojai dalį savo darbo
laiko skiria kelioms įmonės veikloms (pvz., prekybinei ir nekilnojamojo turto valdymui) arba kai turtą, teises ir pareigas galima iš dalies arba visiškai priskirti kelioms
skirtingoms veikloms, arba kai vienas iš įmonės struktūrinių padalinių teikia tam
tikras centralizuotas funkcijas (pvz., buhalterinę apskaitą), aptarnaujančias visus to
ūkio subjekto verslo procesus ir veiklas. Tokiais atvejais tenka sukonstruoti teorinę
prezumpciją, padedančią a posteriori nustatyti, kaip konkrečiam turtui priskirtinas
veiklos kompleksas būtų funkcionavęs, koks būtų buvęs jo turinys, jeigu jis nuo pat
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Plačiau žr.: Butkevičius L. Jungtinė veikla Europos Bendrijos koncentracijų kontrolės sistemoje. Daktaro
disertacija: socialiniai mokslai, teisė 01S. Vilnius: [VU], 2008, p. 134–147.
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pradžių būtų de facto atskirtas nuo ūkio subjekto ir būtų funkcionavęs kaip savarankiškas vienetas (ūkio subjektas), rinkos sąlygas atitinkančiais santykiais susijęs
su nagrinėjamu ūkio subjektu.
Su ūkio subjekto savarankiškumu glaudžiai susijusi (ir susipynusi) ūkio subjekto, kaip turto, turtinių ir neturtinių teisių, pareigų komplekso samprata. Taip pat
ūkinės veiklos savarankiškumas reikšmingai siejasi su turto ir išteklių kontrolės bei
gamybos veiksnių konsolidavimo ekonominėmis kategorijomis. Turto sąsajumas su
ūkio subjektu ar verslu neapsiriboja vien tik kiekybiniu pakankamumo matu – tai
visų pirma kokybinis rodiklis, lemiantis turto, išteklių, teisių, interesų, įsipareigojimų viseto, komplekso tinkamumą ir pakankamumą tam, kad jo įgijėjas sugebėtų
šią visumą, kompleksą valdyti kaip savarankišką verslo vienetą, kuris nuolat veiktų
rinkoje ir užtikrintų ekonominės naudos gavimą investuotojams, savininkams ar pan.
Atkreiptinas dėmesys, kad turto gebėjimas būti verslu yra neabejotinai visų pirma
paties verslininko įžvalgumo ir sugebėjimo nuopelnas. Istorija kupina pavyzdžių, kai
net ir santykinai mažas kapitalas su gera idėja paklojo pamatus sėkmingam verslui.
Nustatant, ar tam tikras turto ir veiklos junginys yra verslas, turėtų būti remiamasi tuo,
ar integruotą junginį rinkos dalyvis galės valdyti kaip verslą, t. y. vienam verslininkui
įgyjamas objektas gali sudaryti verslo dalį, o kitam – ne. Taigi turto pakankamumas
(kiekybinis matas) ir funkcionalumas (kokybinis matas) turi būti įvertinti konkretaus
įgijėjo požiūriu, o ne pritaikius statistinio vidutinio protingumo ir gebėjimų verslininko standartą. Pirkėjui, kuris jau veikia atitinkamoje rinkoje ir kuris yra numatęs
įgyjamą turtą tiesiogiai integruoti į jo jau vykdomo verslo procesus, yra lengviau
išnaudoti turto komercinį potencialą, nei naujam į rinką žengiančiam žaidėjui.
Konkurencijos teisės prasme vien tik darbuotojų perkėlimas, paslaugų sutarčių
persirašymas galėtų būti laikomas turto, gebančio atlikti savarankiško ūkio subjekto
funkcijas, perleidimu, jeigu kalbama apie paslaugų verslo perleidimą, kuriame pagrindinis išteklius yra ne ilgalaikis turtas, o žmogiškieji resursai. Kita vertus, kalbant apie
patalpų ilgalaikę nuomą ar įgijimą, tam, kad toks sandoris galėtų būti kvalifikuojamas
kaip koncentracija, patalpos kaip tokios, t. y. be jokių papildymų, įrenginių ir pan., turi
būti savarankišku ūkio subjektu arba sutampančiu su koncentracijoje dalyvaujančiu
ūkio subjektu (t. y. įgyjamuoju), arba sudarančią jo esminę dalį (t. y. turi sudaryti
svarbią įgyjamojo subjekto vykdomos tos veiklos dalį (pvz., patalpų nuoma). Vis
dėlto pats įgyjamas turtas nebūtinai turi sudaryti didžią perleidėjo turto dalį. Pvz., iš
mažmeninės prekybos tinklo operatoriaus, kuris kartu užsiima ir degalinių operatoriaus veikla, perėmus visų tokių degalinių nuomos sutartis, su sąlyga, kad nuomos
sutartimis būtų nuomojamas turtas, kaip verslo kompleksas (su įranga, darbuotojais
ir pan.), būtų laikoma, kad sandoriu buvo įgyta esminė tokio ūkio subjekto vykdomos
veiklos dalis (ta veiklos dalis būtų degalinių operatoriaus veikla), nors įgytas turtas
sudarytų nedidelę viso mažmeninės prekybos operatoriaus turto dalį.
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Civilinis kodeksas nustato, kad įmonė yra nedalus daiktas, nebent sandorio šalys
susitartų kitaip (1.110, 6.402 ir 6.536 straipsnis). Būtent todėl praktikoje, kai reikia
identifikuoti kelis ūkio subjekte veikiančius ekonominius vienetus, šis principas susiduria su dvejopo pobūdžio sunkumais. Pirma, kartais iš esmės neįmanoma nustatyti,
ar tam tikras turtas yra įmonės dalis, o antra, sunkumų kyla nustatant, ar konkreti
turtinė visuma pakankama tam, kad sudarytų įmonę kaip turtinį kompleksą. Jau
minėta, kad visas turtas, sudarantis ekonominį vienetą, turi būti siejamas su jo vykdoma ūkine veikla, todėl kiekviename vienete galima rasti tą jungiamąją grandį, kuri
leidžia jį suvokti kaip nedalomą visumą. Kiekvienu konkrečiu atveju ši grandis gali
būti skirtinga. Neatsitiktinai įmonės turtinis turinys yra neretai ginčytinas klausimas.98
Paminėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog „civilinių teisių
objektu gali būti įmonė, kaip verslu užsiimančiam asmeniui priklausantis turto ir
turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visuma (CK 1.110 straipsnis).
Ši visuma priklauso nuo įmonės veiklos rūšies“.99 Matome, kad teismas pripažįsta
įmonę sudarančių elementų visumos unikalumą ir tiesioginį „visumos“ kvalifikavimo
kaip įmonės priklausomumą nuo konkrečios ūkinės veiklos ypatumų.
Šiame kontekste galima paminėti degalinės, kaip turtinio komplekso, nuomą ar
įsigijimą nuosavybėn kaip vadovėlinį turto, kuris gali atlikti savarankiško ekonominio vieneto vaidmenį, pavyzdį. Degalinės, kaip atskiro verslo komplekso, sudėtines
dalis galima pakankamai tiksliai apibrėžti: konkreti fizinė veiklos vykdymo vieta
(aikštelė, rezervuarai, prekybinė salė, kitos patalpos), darbuotojai, degalų tiekimo
sutartys, ilgalaikės sutartys su klientais, sutartys dėl įrenginių ir rezervuarų priežiūros,
sutartys dėl papildomų paslaugų pirkimo (pvz., turto ir fizinės saugos, reklamos, rinkodaros), nematerialusis turtas (pvz., prekių ženklas, pavadinimas, logotipai). Tokių
kompleksų nuoma ar įsigijimas paprastai yra kvalifikuotinas kaip koncentracija, bet
šį kvalifikavimą lemia ne atskiro nekilnojamojo turto (pastato, patalpų, aikštelės), o
būtent verslo komplekso įgijimas. Tokiame komplekse nekilnojamasis turtas (pastatas, patalpos, aikštelė) neabejotinai sudaro svarbią dalį, bet jis nėra vienintelis įgytas
objektas ir pats savaime savarankiško ekonominio vieneto funkcijų atitinkamoje
rinkoje neatlieka ir negali atlikti. Žinoma, neatmestina teorinė prielaida, kad vien
pats degalinės nekilnojamojo turto objektų kompleksas gali būti kvalifikuotas kaip
savarankiškas ekonominis vienetas, bet tam reikėtų papildomai įrodyti ir pagrįsti,
kad pats turtas ir jo geografinė vieta yra išskirtiniai (pvz., dėl specifinių techninių,
inžinerinių, sanitarinių, teritorijų planavimo ir pan. reikalavimų degalinių veiklai)
98

Žr.: Kiršienė J., Kerutis K. Verslo perleidimas akcijų ar įmonės pardavimo būdu: teisinio reglamentavimo
ir praktikos lyginamojo analizė // Jurisprudencija, 2006, Nr., 3(81), p. 24–31.
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005 UAB „Telšių keliai“ prieš UAB „Švaresta“, kat. 36.1; 42.8; 45.7.
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ir specialiai pritaikyti degalinės veiklai, o bet kokio bendrosios paskirties nekilnojamojo turto pritaikymas degalinės veiklai reikalauja nemažų investicijų, o visi kiti
reikalavimai degalinės veiklai vykdyti yra palyginti neesminiai ir įgyvendinami tam
neskiriant didesnių investicijų (pvz., darbuotojų, tiekėjų paieška). Be abejo, tokią
išvadą galėtų lemti tik visapusiška ir išsami faktinių aplinkybių analizė.
Kaip teigiamas pavyzdys paminėtina pažangi Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnybos praktika. Ši institucija laikosi nuomonės, kad koncentracijų kontrolės
teisės normų tikslais įmonę (ūkio subjektą) gali sudaryti įvairios „sudedamosios
dalys“, nors įprastai įmonę sudaro turtas, klientų ir tiekėjų bazės, vykdytini sandorai
ir (arba) prestižas (angl. goodwill), o kai kuriais atvejais vien materialus turtas pats
savaime gali būti kvalifikuojamas kaip ūkio subjektas, pvz., perleidus patalpas ar
įrenginius, kur galima toliau tęsti tam tikrą specifinę veiklą.100
Taigi ūkio subjekto, kaip komplekso, analizė leidžia padaryti išvadą, kad prielaidas koncentracijai gali sudaryti tik tokio nekilnojamojo turto įgijimas (daiktinės ar
prievolinės teisės pagrindu), kuris sudaro verslo, kaip turtinių ir neturtinių aktyvų ir
pasyvų komplekso, gebančio savarankiškai įgyvendinti ūkinę veiklą, t. y. verslo, kaip
turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų komplekso, dalį. Atsižvelgiant į tai, savarankiško
ekonominio vieneto negali sudaryti nespecifinis turtas, o juo labiau turtas, atliekantis
atsiskaitymo funkciją (pvz., pinigai, indėliai, skolos vertybiniai popieriai), kuris gali būti
lengvai iškeičiamas į kitą, taip pat turtas, kuris gali būti naudojamas įvairiai veiklai, t. y.
pats savaime gali būti bet kurio verslo dalimi. Be to, komercinis nekilnojamasis turtas
gali funkcionuoti kaip savarankiškas ekonominis vienetas tik nekilnojamojo turto
nuomos, valdymo ar prekybos rinkoje, bet pats savaime negali lemti savarankiškos
ekonominės veiklos kitose rinkose, nes tam reikia papildomų išteklių, kurių apimtis
ir turinys gali būti skirtingi atsižvelgiant į atitinkamos rinkos ypatumus.

4.4. Turtas, kaip padėtį atitinkamoje rinkoje užtikrinantis veiksnys,
ir atitinkamos rinkos apibrėžimo reikšmė
Atsižvelgiant į tai, kad pamatinė vykdomos koncentracijos prielaida yra susijusi su
ilgalaikiais ir reikšmingais pokyčiais rinkos struktūroje, koncentracija galima pripažinti
tik tokius sandorius, kurių įgyvendinimo pasekmė būtų ilgalaikis pokytis konkrečios
(!) atitinkamos rinkos struktūroje. Rinkos apibrėžimas yra būtina koncentracijos
padarinių ir jos įtakos rinkos struktūrai analizės sąlyga.101 Šis analizės elementas nors

100

Competition Commission & Office of Fair Trading. Merger Assessment Guidelines (OFT1254). September
2010, pastr. 3.2.4.
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Lindsay A. The EC Merger Regulation: Substantive Issues. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 2006, p.
95.
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ir netiesiogiai, bet siejasi su tinkamu sandorio kvalifikavimu koncentracijų kontrolės
tikslais. Nors kvalifikuojant sandorį kaip koncentraciją nėra būtina atlikti išsamaus
ir visapusiško sandorio būsimo poveikio atitinkamai rinkai tyrimo, kyla poreikis
bent preliminariai (ir, be abejo, hipotetiškai) įvertinti, ar sandoris yra pajėgus lemti
ilgalaikius pokyčius atitinkamos rinkos struktūroje. Reikia sutikti su autoriais, kurie
teigia, kad turto dalies perleidimo sandoriai gali būti vertinami kaip koncentracijos
tik tuomet, kai perleidžiamas turtas leidžia įgyti rinkos dalį ar reikšmingai sustiprinti
padėtį rinkoje.102
Rinkos dalies įgijimas kaip conditio sine qua non pabrėžiamas ir Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 27 punkte, kuris nors ir nėra skirtas specialiai
nekilnojamojo turto nuomos sandoriams, bet neabejotinai svarbus bet kokios koncentracijos analizei. Komisija neatsiejamu turto įgijimo sandorio požymiu (o kartu ir
svarbiausia pasekme) laiko tam tikros rinkos dalies priskyrimą verslui, kaip turto ir
turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų kompleksui. Kai kurių Tarybos
nutarimų analizė leidžia netiesiogiai išgryninti turto, kaip savarankiško ekonominio
vieneto ir taip pat riboto ištekliaus bei vienos iš esminių įėjimo į atitinkamą rinką
kliūties, reikšmę. Ši institucija viename iš savo nutarimų, kuriuose buvo nagrinėta
prekybinių patalpų svarba mažmeninės prekybos maisto prekėmis rinkoje, yra pažymėjusi, kad įėjimas į šią rinką yra ganėtinai ribotas dėl administracinių kliūčių
naujų centrų (parduotuvių) statybai, stipriai išaugusiomis prekybinio ploto nuomos
kainoms ir pan., o per kelerius metus nebuvo nė vieno reikšmingesnio įėjimo į šią
rinką.103 Valstybės kontrolė taip pat yra atkreipusį dėmesį į šioje rinkoje egzistuojančias konkurencijos problemas.104
Čia paminėtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuri nors ir nėra tiesiogiai susijusi su komercinės paskirties nekilnojamojo turto sandoriais, bet plačiau
paaiškina išimtinumo svarbą verslo perleidimo sandoriuose. Šis teismas yra nustatęs:
„paprastai verslo perleidimas, siekiant perimti teisės subjekto turėtos rinkos dalį
tam tikrame versle, apima ir teisių subjekto turimų išimtinių teisių, susijusių su
šio verslo vykdymu, perleidimą arba išimtinės teisės naudotis jomis suteikimą šių
102

Žr.: Bos P., [et al.]. Concentration Control in the European Economic Community. London: Graham &
Trotman Limited, 1992, p. 82; Lohrberg J., Huhtamäki M. Outsourcing Transactions and Merger Control
// European Competition Law Review, 2008, Issue 6, p. 352.
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Konkurencijos tarybos 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1S-118 „Dėl leidimo MAXIMA LT, UAB
vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias adresu Naikupės g. 18,
Klaipėdoje; Sporto g. 16, Marijampolėje; Savanorių pr. 375, Kaune; Pramonės pr. 16, Kaune; Gedvydžių
g. 17, Vilniuje; Vytauto g. 98 / Senojo turgaus g. 1, Palangoje; Gelvonų g. 35, Vilniuje, ir nuosavybės teise
įgyjant patalpas, esančias Lietuvininkų g. 58, Šilutėje, ir J.Basanavičiaus g. 53, Kėdainiuose“.
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Žr.: Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-20-10-26 „Konkurencijos
laisvės apsauga“. Vilnius, 2010, p. 38–39.
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teisių perėmėjui (pvz., franšizės, distribucijos, įmonės pirkimo–pardavimo, įmonės
nuomos ir kt. atvejais). Išimtinių teisių perdavimas kartu su verslo pardavimu yra
reikšmingas, nes užtikrina šių teisių perėmėjui, siekiančiam perimti kontrahento
verslą, galimybę teisėtai, nevaržomai ir užtikrintai veikti atitinkamoje rinkos dalyje,
turinčioje jau suformuotą reputaciją tarp vartotojų, užsakovų ir kitų rinkos dalyvių.
Tačiau išimtinių teisių neperleidimas pats savaime gali neatimti galimybės vykdyti
verslą tam tikros rinkos dalyje, o tik tam tikru mastu verslo vykdymo galimybes
riboti“.105 Matome, kad išimtinumas (bent jau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomone) per se nelaikytinas galimybių konkuruoti apribojimu.
Pavienes patalpas, kuriose galima vykdyti ūkinę veiklą (pvz., mažmeninę prekybą), galima vertinti (o tam tikrais atvejais ir reikėtų vertinti) kaip įėjimo į konkrečią
atitinkamą geografinę rinką kliūtį. Tačiau tai turėtų būti daroma ne automatiškai,
o greičiau tik išimtiniais atvejais. Ši turto kokybinė savybė būtų tenkinama, kai,
pvz., patalpos yra įrengtos (pastatytos) vietoje, kuri infrastruktūros, urbanistikos
požiūriu itin palanki mažmeninei prekybai dėl lengvo, patogaus pasiekiamumo,
patogaus automobilių statymo, nedidelio atstumo nuo viešojo transporto mazgų;106
patalpos yra teritorijų planavimo požiūriu išskirtinėje vietoje, šalia žmogiškųjų
srautų, „migracijos kelių“, transporto mazgų, šalia magistralinių kelių, pernelyg
nenutolusios nuo gyvenamųjų centrų, ypač jeigu patalpos yra gyvenamuosiuose
rajonuose, o dėl priimtų teisės aktų toje vietovėje yra apribota panašaus pobūdžio
komercinės paskirties objektų statyba ar plėtra;107 kai patalpos yra žmogiškųjų srautų
požiūriu išskirtinėje vietoje (pvz., šalia turistinių objektų, kitų traukos centrų); kai
yra kitų įėjimo į lokalią rinką kliūčių (pvz., dėl teritorijų planavimo ir statybos leidimo išdavimo procedūrų). Tokiais atvejais labai svarbu įvertinti ir koncentracijos
lokalioje rinkoje laipsnį. Pvz., mažai koncentruotoje lokalioje rinkoje mažmenine
prekyba besiverčiantis ūkio subjektas gali turėti pranašumą net ir turėdamas pre105
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis
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ir prekybos vietos pasiekiamumo automobiliu. Plačiau žr., pvz.: Office of Fair Trading. The Supply of
Groceries in the UK Market Investigation. 30 April 2008, p. 144–145; Office of Fair Trading. Land Agreements: The Application of Competition Law Following the Revocation of the Land Agreements Exclusion
Order (OFT1280a). March 2011, p. 20–21; Europos Komisijos 1998 m. vasario 6 d. sprendimas Promodes
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kybos vietas miesto pakraštyje ir žemesnes pajams gaunančių gyventojų rajonuose,
jeigu čia jis nesusiduria su intensyvia konkurencija. Ir atvirkščiai, prestižinėse,
judriose, centrinėse miesto dalyse įsikūrę prekybos centrai paprastai patiria didelį
konkurencinį spaudimą dėl kur kas aukštesnio koncentracijos atitinkamoje rinkoje
laipsnio. Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnyba yra atkreipusi dėmesį į
tai, kad mažmeninės prekybos ūkio subjektų atliekamas apsauginis žemės sklypų
kaupimas vadinamuosiuose žemės bankuose, nenumatant jų naudoti savo plėtrai, o
naudojant kaip apsauginį, rezervinį išteklių, kuriuo negalės pasinaudoti potencialūs
konkurentai, gali turėti įtakos potencialios konkurencijos ribojimui, nes taip yra
sukuriamos papildomos įėjimo į rinką kliūtys.108
Kalbant apie atitinkamą rinką, paminėtina kai kurių ES valstybių narių nacionalinių teismų jurisprudencija. Vokietijos Federalinis Teismas savo praktikoje laikosi
nuomonės, kad įgytas turtas yra reikšmingas koncentracijų kontrolės požiūriu, jeigu
jis yra tokios kokybės, kad sukuria prielaidas sustiprinti įgyjančio subjekto rinkos
galią.109 Remiantis tokiu išaiškinimu, kiekvienu konkrečiu atveju siekiant įvertinti,
ar nekilnojamojo turto įgijimas gali (turi) būti laikomas notifikuotina koncentracija,
būtina įvertinti, ar perleidžiamo turto įgijimas sukuria prielaidas turto įgijėjui perimti perleidėjo vietą rinkoje ir ar tai sukuria prielaidas sustiprinti įgyjančio subjekto
rinkos galią. Akivaizdu, kad tokia analizė neišvengiamai yra susijusi su papildomu
(ir, kaip minėta kitose šio straipsnio dalyse, esminiu) nekilnojamojo turto sandorių
kvalifikavimo etapu – įvertinimu, ar perleidžiamą turtą galima atskirti nuo perleidėjo kito turto kaip savarankišką ekonominį vienetą, nes tik tokio pobūdžio turtas
suteikia galimybes daryti įtaką konkurencinėms sąlygoms konkrečioje atitinkamoje
rinkoje.
Tokį aiškinimą pagrindžia ir Konkurencijos įstatymo nuostatų, skirtų koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio subjektams nustatyti ir jų suminėms bendrosioms
pajamoms apskaičiuoti, analizė. Šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktai,
inter alia, nustato, kad „jeigu įsigyjama ūkio subjekto (įmonės) dalis arba ūkio
subjekto turto dalis, tai bendrosios pajamos ir rinkos dalis apskaičiuojama proporcingai įsigyjamo turto daliai“, o 10 straipsnio 2 dalies 4 punktas įtvirtina, kad „jeigu
vienas ūkio subjektas suteikia teisę kitam ūkio subjektui naudoti savo turto dalį, tai
bendrosios pajamos ir rinkos dalis apskaičiuojama proporcingai naudojamo turto
daliai“. Matome, kad turto dalies įgijimo atvejais įstatymas ne tik eksplicitiškai reikalauja apskaičiuoti įgyjamos rinkos dalį proporcingai įsigyjamam turtui, bet taip
108

Žr.: Office of Fair Trading. The Supply of Groceries in the UK Market Investigation. 30 April 2008, p.
138–139.
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pat implicitiškai nustato, kad įsigyjama turto dalis privalo „turėti“ tam tikrą rinkos
dalį. O šį reikalavimą gali tenkinti tik toks turtas, kuris gali būti charakterizuojamas
rinkoje gaunamomis pajamomis.
Įdomus ir svarbus yra Bulgarijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. vasario 5 d. sprendimas dėl šios valstybės nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo.110 Mažmeninės prekybos operatorius 2007 m., nepranešęs apie koncentraciją Bulgarijos konkurencijos priežiūros
institucijai, išsinuomojo prekybines patalpas parduotuvėms. Ši institucija nusprendė,
kad ilgalaikės nuomos sutartimis ūkio subjektas iš esmės perėmė nuomotojų turtą,
todėl jas prilygino verslo dalies perėmimui ir konstatavo, kad tokiu būdu ūkio subjektas padidino savo dalį atitinkamoje rinkoje. Vyriausiasis administracinis teismas
patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą, kad konkurencijos priežiūros
institucijos išvada, jog sudarydamas nuomos sutartis ūkio subjektas įvykdė koncentraciją įgydamas kitos įmonės turto kontrolę ir taip padidindamas savo rinkos
dalį, yra nepagrįsta, nes tam, kad sandoris būtų pripažintas koncentracija, reikia,
jog būtų įgyjama verslo, kuriam priklauso nekilnojamasis turtas, kontrolė. Taip pat
teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nors turto kontrolė ir buvo perimta, bet
nebuvo įgyta nuomotojų (t. y. kito ūkio subjekto) kontrolė. Be to, teismas konstatavo,
kad nuomotojai nedalyvauja mažmeninės prekybos rinkoje, todėl jų turto nuoma
nelemia to, kad perimama mažmeninės prekybos rinkos dalies kontrolė. Teismo
nuomone, kadangi nuomotojai veikė skirtingose rinkose, patalpų nuoma iš kito
ūkio subjekto negali būti laikoma mažmeninės prekybos verslo įgijimu, sukuriančiu
pokyčius mažmeninės rinkos struktūroje.
Atitinkamos rinkos nustatymo ir apibrėžimo tikslais nekilnojamojo turto nuomos
sandorius tikslinga išskirti į dvi atskiras kategorijas: 1) kai buvęs ir naujasis patalpų
naudotojas (nuomininkas) veikia skirtingose rinkose; ir 2) kai tiek buvęs, tiek ir
naujasis patalpų naudotojas (nuomininkas) veikia toje pačioje rinkoje.
Pirmuoju atveju būtų galima kalbėti nebent apie nuomotojo (patalpų savininko)
rinkos dalies įgijimą, bet tik tais atvejais, kai nuomininkas įgyja teisę dalį patalpų
naudoti pats, o dalį – subnuomoti kitiems naudotojams, taip de facto tapdamas tam
tikros pastato dalies valdytoju (administratoriumi). Vis dėlto šiuo atveju vargu ar būtų
tenkinamas ilgalaikio ir reikšmingo pokyčio atitinkamos rinkos struktūroje testas.
Patalpų nuomos atveju kitu ūkio subjektu pripažinus jų savininką, koncentracijos
vertinimas turinio (galbūt sukeliamų konkurencijos pasekmių) požiūriu kokybiškai
skirtųsi nuo vertikalių ar horizontalių koncentracijų, nes tokia koncentracija paprastai
būtų laikoma konglomeratine – taigi ir sukeliančia kur kas švelnesnius padarinius,
110
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palyginti su horizontalia ar vertikalia rinkos konsolidacija. Visais kitais atvejais
komercinio nekilnojamojo turto nuoma, kai buvęs ir naujasis patalpų naudotojas
(nuomininkas) veikia skirtingose rinkose, nesukuria sąlygų vienam ūkio subjektui
perimti kito ūkio subjekto dalies atitinkamoje rinkoje ir taip padidinti savo galią
atitinkamoje rinkoje.
Tuo tarpu antruoju atveju teorinės prielaidos naujajam nuomininkui perimti
buvusio patalpų naudotojo dalį atitinkamoje rinkoje ir taip padidinti savo galią atitinkamoje rinkoje egzistuoja jau vien dėl to, kad abu ūkio subjektai veikia toje pačioje
rinkoje, t. y. egzistuoja tiesioginis ryšys tarp sandorio ir abiejų ūkio subjektų padėties
bei elgesio toje pačioje rinkoje. Vis dėlto tam, kad aptariamu atveju komercinės paskirties turto (patalpų) nuomos sandoris būtų kvalifikuotas kaip koncentracija, būtina
nustatyti, kad nuomojamas nekilnojamasis turtas gali būti laikomas savarankiškos
ūkinės veiklos vienetu, kuriai aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje
rinkoje. O šiuo tikslu, kaip minėta, turi būti atlikta išsami visų koncentracijos ir
ūkio subjekto požymių analizė, t. y. turi būti visapusiškai ir išsamiai įgyvendintas
minėtas kvalifikavimo procesas.

4.5. Bendrųjų pajamų apskaičiavimas
Koncentracijoje dalyvaujančių asmenų (ūkio subjektų) bendrosios pajamos yra antroji
kumuliatyvi sąlyga, kurios patenkinimas lemia tai, ar kyla pareiga apie sandorį pranešti Tarybai ir gauti jos leidimą. Pirminis bendrųjų pajamų apskaičiavimo proceso
etapas yra koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų nustatymas. Paskui seka šių
subjektų pajamų skaičiavimas. Koncentracijoje dalyvaujančių asmenų, kaip atskiros
koncentracijų kontrolės sistemos kategorijos, paskirtis yra išimtinai jurisdikcinio pobūdžio, nes būtent šių asmenų identifikavimas leidžia apskaičiuoti bendrąsias pajamas
ir nustatyti, ar sandoris tenkina teisės aktuose įtvirtintus bendrųjų pajamų kriterijus.
Kita vertus, ši koncepcija neturi reikšmės tam, kas privalo pranešti konkurencijos
priežiūros institucijai apie numatomą įgyvendinti koncentraciją, taip pat nėra svarbi
koncentracijos poveikio analizei.111

4.5.1. Koncentracijoje dalyvaujančių asmenų nustatymas
Pagal Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalį koncentracijoje turi dalyvauti bent du
ūkio subjektai. Kontrolės įgijimo atveju tai būtų ūkio subjektas, kuris įgyja kontrolę, ir
ūkio subjektas, kurio atžvilgiu kontrolė yra įgyjama. Kalbant apie nekilnojamojo turto
nuomos atvejus, kyla klausimas, ar įstatymo įtvirtinta jurisdikcinių slenksčių sistema
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reiškia tai, kad koncentracijoje dalyvaujančiu asmeniu reikėtų laikyti ir nuomojamą
turtą iki tol tiesiogiai savo veikloje naudojusį ūkio subjektą, ar vis dėlto savarankišku
koncentracijos dalyviu laikytinas tik pats ūkio subjekto turtas. Manytina, kad koncentracijos dalyviu reikėtų laikyti turtą savo veikloje iki tol naudojusio ūkio subjekto
dalį, kuri perleidžiamą turtą naudojo savarankiškai ekonominei veiklai. Tokią poziciją
pagrindžia taip pat ES ir Lietuvos teisėje galiojanti nuostata, pagal kurią ūkio subjekto
ar turto dalies įgijimo atvejais koncentracijoje dalyvaujančiais asmenimis laikomi kontrolę įgyjantis ūkio subjektas ir įsigyjamo ūkio subjekto dalis. Kaip jau buvo minėta,
ūkio subjekto dalis turi būti suprantama kaip savarankiškas, per rinkoje gaunamas
pajamas identifikuojamas ekonominis vienetas.
Reglamento Nr. 139/2004 5 straipsnio 2 dalis, inter alia, nustato, kad tais atvejais,
kai įsigyjama ūkio subjekto dalis, neatsižvelgiant į tai, ar tokia dalis sudaro teisinį
vienetą, turi būti skaičiuojamos tik su tokia įsigyjama dalimi susijusios pajamos, o
kitos pardavėjo pajamos nėra skaičiuojamos. Šią nuostatą detalizuoja Komisijos Suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 136 punktas, kuris nustato, kad sandorio poveikis
rinkai priklauso tik nuo sandorio objektu esančių ekonominių ir finansinių resursų
suvienijimo su kontrolę įgyjančio ūkio subjekto resursais, o ne nuo pardavėjo verslo,
likusio po sandorio; todėl nėra prasmės vertinti pardavėjo po sandorio įgyvendinimo
liekančio verslo. Ši pozicija papildomai pagrindžia ekonominį koncentracijos ir ūkio
subjekto sampratos pobūdį. Analogiškas aiškinimas gali būti taikomas ir Lietuvos
koncentracijų kontrolės teisės normų atžvilgiu, nes Pranešimo apie koncentraciją
pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarka aiškiai ir nedviprasmiškai nustato, kad ūkio subjekto ar jo turto dalies įgijimo atvejais koncentracijoje dalyvaujančiu asmeniu laikytina „įsigyjamo ūkio subjekto dalis“ (6.1.1, 7 ir 8
punktai), o Konkurencijos įstatymas nurodo, kad tokiais atvejais bendrosios pajamos
ir rinkos dalis apskaičiuojama proporcingai įsigyjamo ar naudojamo turto daliai (10
straipsnio 2 dalies 2–4 punktai). Atkreiptinas dėmesys, kad Konkurencijos įstatyme
esanti nuoroda į rinkos dalį taip pat (nors ir netiesiogiai) reikalauja įsigyjamo turto
atitinkamo savarankiškumo rinkoje.
Taigi tais atvejais, kai vienas ūkio subjektas pats pasitraukia iš patalpų, kuriose
vykdė veiklą, ir po kurio laiko šias patalpas savininkas išnuomoja kitam ūkio subjektui, kuris tose patalpose vykdys tokią pat ar iš esmės panašią veiklą, akivaizdžiai
negali būti tenkinamas reikalavimas, kad patalpas išsinuomojęs ūkio subjektas būtų
kaip nors perėmęs iš patalpų pasitraukusio ūkio subjekto verslo dalį toje vietoje.
Žinoma, tokiu atveju turi būti tenkinamos kelios sąlygos. Pirma, tokia veiksmų seka
reiškia įprastinę, organinę verslo sąlygų kaitą (pvz., persikėlimas į naujas patalpas)
ir tai nėra ūkio subjektų susitarimo ar koordinuotų veiksmų padarinys. Antra, iš
patalpų pasitraukiantis ūkio subjektas pats tiesiogiai neperleidžia patalpas įgyjančiam
subjektui savo rinkos dalies, o šis atitinkamai jos neįgyja, nes pasitraukiantis ūkio
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subjektas neperkelia, o įsigyjantis neperima verslo, vykdytos ūkinės veiklos, t. y. jis
neperima tose patalpose dirbusių darbuotojų, įrenginių, sutarčių, prekių ženklų ir
pan. Trečia, įgyjantysis subjektas tokiais veiksmais gali padidinti savo rinkos dalį,
bet ne koncentruodamas rinką, o natūraliai joje plėsdamasis. Kita vertus, tuo atveju,
jeigu iš patalpų pasitraukęs ūkio subjektas pradeda veikti kitoje vietoje, priklausomai
nuo geografinės rinkos apibrėžimo (pvz., pradeda veikti kitoje tos pačios geografinės
rinkos vietoje), patalpas įgyjantysis subjektas gali ir nepadidinti savo rinkos dalies.
Visa tai leidžia teigti, kad formali sandorio struktūra neturėtų būti laikoma
veiksniu, lemiančiu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų skaičių ir jų konkurencinės elgsenos rinkoje vertinimą. Net ir netiesioginis verslo bei su juo susijusios
naudos perleidimas iš vieno subjekto kitam galėtų būti pripažįstamas sandoriu tarp
dviejų ūkio subjektų koncentracijų kontrolės teisės normų tikslais.

4.5.2. Pajamų priskyrimas nekilnojamajam turtui
Minėta, kad turtas kvalifikuotinas savarankišku ūkio subjektu tik tuo atveju, kai sudaro verslą, kuriam galima priskirti bendrąsias pajamas rinkoje, o tai iš esmės atitinka
vieną iš jau aptarto ūkinę veiklą vykdančio ekonominio vieneto požymį, t. y. prekių
ir paslaugų siūlymą rinkoje. Nors apyvartos rinkoje generavimas pats savaime ir nėra
pakankamas verslo finansinės padėties, veiklos ir efektyvumo rodiklis (mat apyvartai
augant įmonė gali dirbti nuostolingai), bet konkurencijos teisės prasme šis požymis yra
itin svarbus, nes apyvartos rinkoje turėjimas reiškia ir tam tikros atitinkamos rinkos
dalies priskirtinumą turtui, kaip atskiram ekonominiam vienetui. Pačia bendriausia
prasme bendrųjų pajamų priskyrimas turtui yra ne tiek formali turto gebėjimo būti
savarankišku ūkio subjektu pasekmė, kiek reikšminga turto gebėjimo apskritai būti
ūkio subjektu prielaida.
Bendrųjų pajamų priskyrimas turtui padeda atskleisti konkurencijos požiūriu
svarbiausią turto požymį, kuris kaip conditio sine qua non sąlygoja tolesnį turto
įgijimo sandorio kvalifikavimą, t. y. tik toks turtas gali būti laikomas savarankiškai
veikiančiu ekonominiu vienetu, kuriam galima priskirti tam tikrą rinkos dalį. Šis
požymis sujungia ekonominio vieneto ir ūkinės veiklos požymius su veikimu atitinkamoje rinkoje. Kaip pavyzdį galima paminėti jau analizuotą Komisijos bylą Blokker
/ Toys ‘R’ Us, kurioje koncentracija buvo pripažintas turto ir kartu teisių parduoti
žaislus pagal franšizės sutartį įsigijimas. Komisija šioje byloje konstatavo, kad pagal
minėtas sutartis įgytam verslui galėjo būti priskirta aiški apyvarta (pajamos) rinkoje,
todėl tai buvo kvalifikuota kaip koncentracija.
Kalbant apie komercinį nekilnojamąjį turtą, kuriame vykdoma prekybinė veikla,
dažnai yra gana sunku nustatyti bendrųjų vykdomos prekybinės veiklos pajamų dalį
atitinkamoje rinkoje, kurią generuoja būtent nekilnojamasis turtas, kaip vienas iš ūkio
subjekto komplekso elementų. Pajamas uždirba visas nedalus ūkio subjekto turtinis
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kompleksas. Taigi, pvz., nekilnojamojo turto objekte tiesiogiai generuojama apyvarta
(t. y. apyvarta, gaunama iš veiklos, vykdomos tokiame objekte) negali būti tapatinama
su tokiam turtui tenkančia apyvarta, jeigu turtas nuomojamas ar įgyjamas tik kaip
nekilnojamojo turto objektas be jokio kito apyvartą jame generuojančio turto, t. y.
be komercinių sutarčių, darbuotojų, intelektinės nuosavybės teisių ir pan. Matome,
kad bendrosios pajamos gali būti priskiriamos tik ūkinei veiklai, vykdomai su turtu,
jo pagalba (pvz., pervežimo veikla ir automobiliai), bet ne turtui kaip tokiam. Kitaip
tariant, pajamų priskyrimas turtui, atsietam nuo veiklos, negali būti laikomas pagrįstu. Pvz., nekilnojamasis turtas pats savaime suteikia galimybę gauti jo pardavimo
ar nuomos pajamų, todėl jam aiškiai gali būti priskirtos tik tokios pajamos. Galima
pateikti ir tokį pavyzdį: išsinuomojus keleivinius autobusus su teise jais vykdyti tam
tikrą maršrutą, veiklos licencija, darbuotojais (vairuotojais), prekės ženklu, sutartimis su klientais ir pan., būtų sukuriamos prielaidos rinkos koncentracijai, tuo tarpu
išsinuomojus autobusus vien tik kaip transporto priemones be minėtų papildomų
teisių ir objektų koncentracija nebūtų vykdoma. Toks aiškinimas nuosekliai išplaukia
iš rinkos dalies priskirtinumo ne kokiam nors formaliam dariniui, o ūkio subjektui
(ūkinei veiklai).
Aiškaus apyvartos priskyrimo turtui kriterijus nuosekliai išplaukia iš visų
analizuotų turto gebėjimo atlikti savarankiško ūkio subjekto vaidmenį požymių.
Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 24 punktas aiškų (angl. clear)
apyvartos priskyrimą turtui išskiria kaip vieną iš kontrolės įgijimo kriterijų. Aiškios
apyvartos priskyrimo kriterijų automatiškai patenkina ūkio subjektas, savarankiškai
veikiantis tam tikroje rinkoje, todėl minėtame 24 punkte akcentuojami ne techniniai
ar finansiniai apyvartos nustatymo sunkumai, o aiški ekonominio vieneto padėtis
rinkoje. Pažymėtina, kad turto, kuris rinkoje veikia kaip atskiras ekonominis vienetas,
bendrųjų pajamų nustatymas nei formos, nei turinio požiūriu neturėtų skirtis nuo
bendrųjų pajamų nustatymo taisyklių, taikomų ūkio subjektams.
Pagal Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 18 ir 24 punktus patalpų
nuomos atvejais reikia skaičiuoti tokių patalpų, kurios funkcionuoja kaip savarankiškas verslas, generuojamas pajamas. Tuo tarpu nuomininko, kaip kontrolę įgyjančio
subjekto, pajamos turėtų būti skaičiuojamos pagal bendrą taisyklę – skaičiuojant
visas jo bendrąsias pajamas. Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo
ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos 20 punktas atitinką tokią poziciją: „kai
<...> įsigyjantis ūkio subjektas įsigyja kito ūkio subjekto (įmonės) dalį arba ūkio
subjekto turto dalį arba gauna teisę ilgą laiką naudoti kito ūkio subjekto turto dalį,
kurios gali būti laikomos savarankiškos ūkinės veiklos vienetu ir kurioms aiškiai
priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, tai skaičiuojamos įsigyjamo ūkio
subjekto daliai tenkančios bendrosios pajamos“. Be to, ir Konkurencijos įstatymas
imperatyviai nustato, kad ūkio subjekto dalies ar ūkio subjekto turto dalies kontrolės
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įgijimo atveju turi būti skaičiuojamos bendrosios pajamos proporcingai įsigyjamo
turto daliai, o pats turtas turi būti toks, kuris užtikrintų tam tikrą rinkos dalį. Kitaip
tariant, įstatymas aiškiai ir nedviprasmiškai reikalauja skaičiuoti ne turto vertę per
se, bet įsigyjamo turto rinkoje generuojamas pajamas.112
Atrodytų, kad egzistuojantis teisinis reguliavimas yra pakankamas ir nekelia
problemų. Vis dėlto kai kurios Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo
ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos nuostatos ir Tarybos praktika sukelia nemažai painiavos ir neaiškumo. Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo
ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos 19 punktas nustato: „kai <...> įsigyjantis
ūkio subjektas įsigyja kito ūkio subjekto (įmonės) dalį arba ūkio subjekto turto dalį
arba gauna teisę naudoti kito ūkio subjekto turto dalį, tai įsigyjamo ūkio subjekto
bendrosios pajamos skaičiuojamos proporcingai įsigyjamo turto daliai. Turto (jo
dalies) įvertinimas, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, privalo būti patvirtintas
turto vertinimo dokumentais: turto vertės nustatymo pažyma (sertifikatu), turto
įvertinimo aktu, turto įvertinimo ataskaita (aiškinamuoju raštu)“. Atkreiptinas
dėmesys, kad šiame punkte jau nebėra minimas „savarankiškos ūkinės veiklos
vienetas“, taip nebereikalaujant turto atitikties ūkio subjekto požymiams ir į šio
punkto taikymo sritį įtraukiant iš esmės bet kokį turtą. Šio punkto nuostata gali
būti aiškinama kaip reiškianti, kad tuo atveju, kai išsinuomojamos (ar įsigyjamos)
patalpos nesudaro atskiro verslo, kuriam gali būti priskiriama konkreti apyvarta,
turėtų būti skaičiuojama patalpų vertė. Vis dėlto tai būtų neteisinga ir nepagrįsta
– jeigu patalpoms negali būti priskirta konkreti apyvarta rinkoje, jų nuoma negali
būti vertinama kaip koncentracija. Atsižvelgiant į minėto 19 punkto formuluočių
dviprasmiškumą ir akivaizdų prieštaravimą Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 2
dalies 2–4 punktų nuostatoms, taip pat neatitikimą ES teisėje įtvirtintiems bendrųjų
pajamų apskaičiavimo principams, siūlytina šį punktą apskritai panaikinti.
Praktikoje aiškaus bendrųjų pajamų priskyrimo komerciniam nekilnojamajam
turtui principas neišvengiamai susiduria su keliomis problemomis. Visų pirma pavienio turto išskyrimas į atskirą „verslo kompleksą“ neretai yra paremtas teoriniu
modeliu ir prezumpcijomis, todėl aiškus bendrųjų pajamų priskyrimas tokiam teoriškai sukonstruotam „verslo kompleksui“ yra sąlyginis ir hipotetinis. Tais atvejais,
kai įgyjama tik dalies turto ar dalies „verslo komplekso“ kontrolė, tikslus ir aiškus
bendrųjų pajamų apskaičiavimas dar labiau pasunkėja. Pažymėtina, kad tikslus
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pajamų apskaičiavimas yra susijęs su gana sudėtinga rinkos sąlygas atitinkančių
santykių rekonstrukcija tarp teoriškai iš ūkio subjekto verslo komplekso išskirto
turto ir likusios ūkio subjekto visumos. Visa tai leidžia abejoti, kad išnuomojamas
komercinis nekilnojamasis turtas (be jokių papildomų teisių perleidimo) apskritai
gali tenkinti minėtus kriterijus (t. y. rinkoje generuojamų pajamų aiškaus priskyrimo
savarankiškam ūkiniam vienetui reikalavimą).
Taryba savo praktikoje taiko (arba neatmeta galimybės taikyti) ir kitus pajamų
skaičiavimo būdus – skaičiuojamos patalpas išsinuomojančio ūkio subjekto pajamos,
gautos iš panašaus turto; tikėtinos (prognozuojamos) pajamos, kurios bus ar gali
būti gaunamos iš išsinuomojamo turto; anksčiau patalpose ūkinę veiklą vykdžiusio
ūkio subjekto pajamos.113 Viename iš savo nutarimų114 Taryba padarė išvadą, kad
atsižvelgiant į tai, jog paskutiniais prieš kiekvieną atitinkamą koncentraciją ūkiniais
metais ūkio subjekto bendrosios pajamos bei turtui (šiuo atveju – negyvenamosios
komercinės paskirties patalpos), kuris, kaip nurodyta pranešime apie koncentraciją,
sudaro atskirus ekonominius vienetus ir kurio kontrolė buvo įgyta, priskiriamos
pajamos viršijo Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, todėl prieš įvykdant koncentraciją buvo privaloma apie tai pranešti Tarybai bei gauti
jos leidimą. Į koncentracijoje dalyvavusio ūkio subjekto argumentus, kad jis neturi
ir negali turėti realių duomenų, kokias pajamas turėjo tose patalpose veikę ūkio
subjektai, Taryba atsakė, kad pranešimą teikiantis ūkio subjektas privalo pateikti
visus koncentracijai nagrinėti reikalingus duomenis, įskaitant ir informaciją apie
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų pajamas. Tokia bendrųjų pajamų skaičiavimo praktika vertintina kaip neatitinkanti galiojančio teisinio reguliavimo, taip
pat kaip bandymas į koncentracijų kontrolės teisės normų reguliavimo sritį įtraukti
kuo daugiau sandorių, paneigiant pačios koncentracijos sampratą.
Paminėtina ir tai, kad Taryba yra svarsčiusi, ar nevertėtų Konkurencijos įstatyme
įtvirtinti išimtį dėl bendrųjų pajamų skaičiavimo mažmeninės prekybos sektoriui,
siūlant net ir naujos statybos / po rekonstrukcijos objekto įsigijimą / nuomą vertinti
kaip koncentraciją, o užuot skaičiavus bendrųjų pajamų rodiklį, skaičiuoti hipotetines
būsimas pajamas iš mažmeninės prekybos.115 Toks siūlymas dėl įstatymo tobulinimo
negalėtų būti laikomas pagrįstu. Visų pirma hipotetinių būsimųjų pajamų skaičiavimas neatitinka teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principų reikalavimų. Tuo tarpu
113

Žr.: Konkurencijos tarybos 2008 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 2S-21 „Dėl Maxima LT, UAB veiksmų
atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 2 dalies
reikalavimams“.
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Ten pat.
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Žr.: Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-20-10-26 „Konkurencijos
laisvės apsauga“. Vilnius, 2010, p. 38.
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naujos statybos objekto statyba, rekonstrukcija ar įsigijimas apskritai jokiais atvejais
negali būti vertinama kaip koncentracija, nes neatitinka nė vieno iš koncentracijai
būdingų požymių. Toks požiūris rodo, kad Taryba, deja, kartais yra linkusi mechaniškai taikyti ES konkurencijos teisės konstruktus, o koncentracijos ir ekonominio
vieneto samprata nėra išimtis. Tenka apgailestauti, kad perimant ES konkurencijos
teisės institutus, kartais pamirštama perimti jų aiškinimo ir taikymo praktiką, kuri
rodo, kad koncentracijų atvejais privaloma atlikti labai išsamią konkretaus sandorio
ir jo šalių elgesio analizę.
Kaip neigiamą praktikos pavyzdį galima paminėti Latvijos konkurencijos priežiūros institucijos 2010 m. liepos 20 d. išaiškinimą.116 Ši institucija nurodė, kad
taikant Latvijos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnį (kuriame, inter
alia, apibrėžta, kada turto valdymo teisės įgijimas laikomas koncentracija) reikia
vadovautis taisykle, kad vertinant, ar yra vykdoma koncentracija išsinuomojus
prekybines patalpas, kuriose prieš tai prekybinę veiklą vykdė kitas prekybininkas,
reikia skaičiuoti ne nuomotojo iš turto per paskutinius metus gautas pajamas, o prieš
tai veikusio prekybinininko paskutinių finansinių metų pajamas. Šis išaiškinimas
akivaizdžiai neatitinka analizuotų ir ES konkurencijos teisėje įtvirtintų bendrųjų
pajamų priskyrimo nekilnojamajam turtui principų ir tenka tikėtis, kad jis netaps
ilgalaikės ydingos praktikos simptomu.

5. Išvados ir pasiūlymai
Atlikta teisės aktų, teismų jurisprudencijos, neteisminių institucijų praktikos ir specialiosios literatūros analizė leidžia daryti šias pagrindines išvadas ir jų pagrindu teikti
keletą siūlymų dėl tinkamo teisės normų aiškinimo ir taikymo, o kartu – ir teisinio
reguliavimo tobulinimo:
1. Teoriniu požiūriu koncentracijų kontrolės režimas apima tik tuos sandorius,
kurie gali lemti ilgalaikį ir reikšmingą pokytį rinkos struktūroje. Tai – pamatinis
koncentracijų kontrolės sistemos principas, kuris kaip aksioma turi būti taikomas
kvalifikuojant kiekvieną sandorį koncentracijų kontrolės teisės normų tikslais.
Atsižvelgiant į tai, nekilnojamojo turto nuomos atvejais į koncentracijų kontrolės
sistemą turėtų patekti ne pats formalus nuomos teisės įgijimas, o tik kito ūkio subjekto
kontrolės įgijimas. Nekilnojamojo turto nuomos sandorių kvalifikacija koncentracijų
kontrolės sistemoje grindžiama trijų esminių pakopų procedūra. Pirmasis ir esminis
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Konkurences padome. Skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas). Konkurences likuma 15. panta interpretacija [interaktyvus]. 2010 m. rugsėjo mėn. Prieiga per internetą: <http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/
KPPP063AktivuNoma.pdf>, [žiūrėta 2011 m. lapkričio 8 d.].
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požymis, leidžiantis apskritai imtis nekilnojamojo turto nuomos kvalifikavimo koncentracijų kontrolės požiūriu, yra nekilnojamojo turto ir kito pagal nuomos sutartį
įgyjamo turto visumos gebėjimas apskritai būti verslu (ūkio subjektu). Antrame
etape įvertinamas identifikuoto ūkio subjekto (ekonominio vieneto) gebėjimas būti
savarankiškam ir vykdyti savarankišką ūkinę veiklą, t. y. įvertinamas ekonominis
vieneto savarankiškumas. Galiausiai pats ūkio subjekto turto įgijimas (nuomos
sutarties ar kt. pagrindu) yra tik kontrolės įgijimo prielaida, bet ne pakankama sąlyga, nes pats toks įgytas turtas (ar teisė juo naudotis) per se nelaikytinas kontrolės
objektu. Todėl trečiajame etape, kuriuo yra užbaigiamas nekilnojamojo turto nuomos
kvalifikavimas, būtina identifikuoti iš tokio turto gaunamas pajamas ir nustatyti jų
pagrindu turimą rinkos galią. Tam, kad minima analizė leistų pereiti prie galutinės
kvalifikavimo išvados, visi minėtieji požymiai turi būti papildomai patikrinti, t. y.
turi būti atsakyta į klausimą, ar ištirtas kontrolės įgijimas yra pakankamas tam, kad
lemtų ilgalaikius pokyčius rinkos struktūroje. Praktikoje nekilnojamojo turto ilgalaikės nuomos sandoriai šių požymių sistemą gali tenkinti tik itin retais atvejais, t. y.
tik tuomet, kai išnuomojamas ne pavienis nekilnojamasis turtas, o kartu su vykdyta
veikla susijusiu turtu, darbuotojais, sutartimis ir pan.
2. Nekilnojamojo turto priskyrimas ūkinei veiklai yra kur kas sudėtingesnis
uždavinys, nei atsakymas į klausimą, kokia veikla yra vykdoma konkrečiame nekilnojamojo turto objekte. Turtas gali tapti sudėtiniu tokiame objekte vykdomos
veiklos elementu, bet tam, kad pačios patalpos ar pastatas taptų susiję su verslu ar
ūkine veikla, pvz., parduotuve, būtinas papildomų elementų visetas, atskirus verslo
komponentus sujungiantis į vientisą ir nedalomą ekonominį vienetą – parduotuvę,
kaip savarankišką ūkio subjektą. Būtų nepagrįsta teigti, kad vien dėl to, jog viena
ar kita ūkinė veikla fiziškai vykdoma nekilnojamojo turto objekte, pastarasis tampa
tokios veiklos subjektu ar objektu. Nekilnojamasis turtas gali būti tiesiogiai susietas
su atitinkama ūkine veikla tik tais atvejais, kai toks turtas yra lemiantis ir svarbiausias
prekių ir paslaugų siūlymo rinkoje veiksnys. Tais atvejais, kai įsigytos prekybinės
patalpos po įgijimo yra iš esmės pertvarkomos, rekonstruojamos, o esminiai verslo
procesai yra įtraukiami ir integruojami į bendrą įgijėjo verslo procesų sistemą,
vien tik nekilnojamojo turto objekto nuosavybės ar jo nuomos teisių perėmimas,
net jei atliekamas iš tokią pačią veiklą jame vykdžiusio ūkio subjekto, negali būti
kvalifikuojamas tokio ūkio subjekto ar jo dalies kontrolės perėmimu. Visais atvejais
sprendžiant, ar tam tikras turto ir veiklos junginys yra verslas, turėtų būti remiamasi tuo, ar integruotą junginį rinkos dalyvis galės valdyti kaip verslą. Be to, turto
pakankamumas (kiekybinis matas) bei funkcionalumas (kokybinis matas) turi būti
įvertinti konkretaus įgijėjo požiūriu.
3. Įgyjamo turto gebėjimas būti savarankišku ūkio subjektu (ekonominiu vienetu)
laikytinas vienu svarbiausiu požymiu, leidžiančiu kvalifikuoti ilgalaikę turto nuo52
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mą kaip sukuriančią prielaidas įgyti kito ūkio subjekto (ar jo savarankiško verslo)
kontrolę. Taip pat tai sunkiausiai identifikuojamas kriterijus, turto įgijimo sandorį
siejantis su kontrolės įgijimu. Turtas gali būti laikomas savarankiškos ūkinės veiklos
vienetu (ekonominiu vienetu) tik tuo atveju, jeigu jis pats savaime, per se ir ipso facto
yra vykdomos ūkinės veiklos pagrindas, sudarantis verslo ar jo dalies kompleksą,
kuris organizaciniu požiūriu gali būti laikomas savarankiškai funkcionuojančia
visuma, galinčia savo nuožiūra ir savarankiškai veikti rinkoje, vykdyti ūkinę veiklą.
Būtent todėl teoriniu požiūriu koncentracija negali būti laikoma vien tik pavienio
turto perleidimas be personalo, įvairių intelektinės nuosavybės teisių ir pan., nes
toks turtas paprastai nelaikytinas ūkio subjekto savarankiška dalimi. Savarankiško
ekonominio vieneto negali sudaryti nespecifinis turtas, o komercinis nekilnojamasis
turtas gali veiksmingai funkcionuoti kaip savarankiškas ekonominis vienetas tik
siauroje – nekilnojamojo turto nuomos, valdymo ar prekybos – rinkoje, tačiau pats
savaime paprastai negali lemti savarankiškos ekonominės veiklos kitose rinkose.
4. Sandorio objekto sudėtis ir įgyjamo turto kokybinės savybės (galimybė įgyti
rinkos dalį) taip pat yra svarbūs siekiant konkretų nuomos sandorį kvalifikuoti kaip
koncentraciją. Turto dalies perleidimo sandoriai gali būti vertinami kaip koncentracijos tik tuomet, kai perleidžiamas turtas leidžia įgyti rinkos dalį ar reikšmingai
sustiprinti jau turimą padėtį rinkoje. Šis reikalavimas gali būti tenkinamas tik
tuomet, kai perleidžiamas ne pavienis nekilnojamasis turtas, bet kartu su papildomomis teisėmis ir kitu turtu. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju siekiant įvertinti, ar
nekilnojamojo turto įgijimas gali būti laikomas koncentracija, būtina įvertinti, ar
perleidžiamo turto įgijimas sukuria prielaidas turto įgijėjui perimti perleidėjo vietą
rinkoje ir ar tai sukuria prielaidas sustiprinti įgyjančio subjekto rinkos galią. Šis
vertinimas neišvengiamai susijęs su papildomu nekilnojamojo turto sandorių kvalifikavimo etapu – įvertinimu, kiek ir ar perleidžiamą turtą apskritai galima atskirti
nuo perleidėjo kito turto kaip savarankišką ekonominį vienetą.
5. Aiškaus apyvartos priskyrimo turtui kriterijus nuosekliai išplaukia iš visų turto gebėjimo atlikti savarankiško ūkio subjekto vaidmenį požymių. Nors apyvartos
generavimas pats savaime nėra pakankamas verslo finansinės padėties, veiklos ir
efektyvumo rodiklis, konkurencijos teisės prasme jis indikuoja tam tikros rinkos
dalies priskirtinumą turtui, kaip atskiram ekonominiam vienetui. Pačia bendriausia
prasme bendrųjų pajamų priskyrimas turtui yra ne tiek formali turto gebėjimo būti
savarankišku ūkio subjektu pasekmė, kiek reikšminga turto gebėjimo apskritai būti
ūkio subjektu prielaida, nes turtas susiejamas su tam tikra rinkos dalimi, kuri savo
ruožtu lemia atitinkamą ūkio subjekto padėtį ir elgesį rinkoje. Bendrųjų pajamų
priskyrimas turtui padeda atskleisti konkurencijos požiūriu svarbiausią turto požymį,
kuris kaip conditio sine qua non lemia tolesnį turto įgijimo sandorio kvalifikavimą,
t. y. tik toks turtas gali būti laikomas savarankiškai veikiančiu ekonominiu vienetu,
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kuriam galima priskirti tam tikrą rinkos dalį. Kalbant apie komercinį nekilnojamąjį
turtą, kuriame vykdoma prekybinė veikla, dažnai yra gana sunku nustatyti bendrųjų
vykdomos prekybinės veiklos pajamų dalį atitinkamoje rinkoje, kurią generuoja
būtent nekilnojamasis turtas, kaip vienas iš ūkio subjekto komplekso elementų,
nes pajamas uždirba visas nedalus ūkio subjekto turtinis kompleksas. Tuo tarpu
bendrosios pajamos gali būti priskiriamos tik ūkinei veiklai, vykdomai su turtu, jo
pagalba, bet ne turtui kaip tokiam. Taigi ūkio subjekto dalies ar ūkio subjekto turto
dalies kontrolės įgijimo atveju turi būti skaičiuojamos bendrosios pajamos proporcingai įsigyjamo turto daliai, o pats turtas turi būti toks, kuris užtikrintų tam tikrą
rinkos dalį. Kitaip tariant, turi būti skaičiuojama ne turto vertė, o įsigyjamo turto
rinkoje generuojamos pajamos. Šia prasme Pranešimo apie koncentraciją pateikimo,
nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos 19 punktas vertintinas kaip
prieštaraujantis Konkurencijos įstatymui, todėl siūlytina jo atsisakyti.
6. Tarybos praktika, kai nuomos sandoriai iš esmės per se laikytini koncentracija,
yra skirtas bene išimtinai vienam ūkinės veiklos sektoriui – mažmeninei prekybai,
tiksliau – didžiųjų prekybos centrų valdytojams, todėl teisinis sandorio kvalifikavimas
paprastai priklauso ne nuo sandorio požymių atitikties koncentracijos požymiams,
o nuo sandorį sudarančio ūkio subjekto vykdomos veiklos. Tokia praktika yra kritikuotina kaip nesiderinanti su pamatiniais koncentracijų kontrolės sistemos principais. Komercinės paskirties patalpos, kurias savo veiklai įsigyja arba išsinuomoja
ūkio subjektas, pačios savaime negali būti laikomos ūkio subjektu (savarankišku
ekonominiu vienetu), o jų įgijimas arba ilgalaikė nuoma negali būti pakankamu
kito ūkio subjekto kontrolei įgyti. Prezumpcija, kad nekilnojamasis turtas pats iš
savęs atitinka visus nekilnojamojo turto kaip ūkio subjekto ar jo dalies požymius,
yra nepateisinama vien jau dėl to, kad turto, kaip ūkinę veiklą vykdančio savarankiško ekonominio vieneto, identifikavimas yra sudėtingas uždavinys, reikalaujantis
kruopščios konkrečių tokio vieneto dalies ekonominių elgsenos rinkoje aplinkybių
ir kitų būtinųjų ekonominio vieneto požymių analizės. Konkurencijos teisės požiūriu gali būti prasminga tik priešinga prezumpcija – kad konkretus, pavienis turto
objektas pats savaime, be kitų elementų, paprastai negali būti laikomas savarankiškai
funkcionuojančiu ūkio subjektu ar jo dalimi, išskyrus tuos atvejus, kai pagrindžiamas
turto gebėjimas tenkinti savarankiško ūkio subjekto požymius.
7. Lietuvoje egzistuojanti praktika, kai įgyjamam komerciniam nekilnojamam
turtui tiesiogiai priskiriamos visos jame iki sandorio veikusių ūkio subjektų pajamos,
taip pat reikalaujant pateikti pranešimą apie koncentraciją net ir tada, kai įgyjama
tik turto kontrolė be jame vykdyto verslo, vertintina kaip neatitinkanti galiojančio
teisinio reguliavimo, taip pat kaip bandymas į koncentracijų kontrolės teisės normų
reguliavimo sritį įtraukti kuo daugiau sandorių, kompromituojant pačios koncentracijos sampratą. Aptariamai praktikai galbūt padėjo formuotis ir patys ūkio subjektai,
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pradėję teikti pranešimus apie tokias turtines „koncentracijas“ ir prašyti Tarybos
leidimų iš esmės visais patalpų, kuriose yra ar bus vykdoma ūkinė veikla, nuomos
ar įsigijimo atvejais. Viena pagrindinių priežasčių, lėmusių tokios ydingos praktikos
susiformavimą, buvo ir išlieka teisinio aiškumo ir nuspėjamumo stoka, taip pat ūkio
subjektų nenoras prisiimti sunkiai išmatuojamą riziką ir galbūt sužlugdyti patį sandorį. Vis dėlto šis faktas nepaneigia aktyvesnės, kompleksiškesnės ir progresyvesnės
Tarybos praktikos lūkesčio. Taigi straipsnyje apibendrintos problemos turėtų būti
sprendžiamos ne priimant naujus teisės aktus ar keičiant šiuo metu galiojančius
(išskyrus minėtą išimtį), o teisės aiškinimo ir taikymo pokyčių keliu. Tarybai taip pat
vertėtų peržiūrėti savo administracinę praktiką priimant nutarimus dėl koncentracijų, juose pateikiant daugiau faktinės, teisinės ir ekonominės analizės, taip pat viešai
atskleidžiant savo poziciją nekilnojamojo turto nuomos sandorių atžvilgiu.
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prieš SA Pompes funèbres des régions libérées (Rink., 1988, p. 2479).
19. Teisingumo Teismo 1984 m. liepos 12 d. sprendimas byloje Nr. 170/83 Hydrotherm
Gerätebau GmbH prieš Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas. (Rink., 1984,
p. 2999).
20. Teisingumo Teismo 1974 m. spalio 31 d. sprendimas byloje Nr. 15/74 Centrafarm BV
ir Adriaan de Peijper prieš Sterling Drug Inc. (Rink., 1974, p. 1147).
21. Teisingumo Teismo 1972 m. liepos 14 d. sprendimas byloje Nr. 48/69 Imperial Chemical
Industries Ltd. prieš Komisiją (Rink., 1972, p. 619).

56

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriai...
22. Teisingumo Teismo 1971 m. lapkričio 25 d. sprendimas byloje Nr. 22/71 Béguelin Import
Co. prieš S.A.G.L. Import Export (Rink., 1971, p. 949).
23. Bendrojo Teismo 2010 m. liepos 6 d. sprendimas byloje Nr. T-411/07 Aer Lingus prieš
Komisiją (dar nepaskelbtas Rinkinyje).
24. Bendrojo Teismo 2006 m. vasario 26 d. sprendimas byloje Nr. T-282/02 Cementbouw
Handel & Industrie BV prieš Komisiją (Rink, 2006, p. II-319).
25. Bendrojo Teismo 2005 m. birželio 15 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. T-71/03,
T-74/03, T-87/03 ir T-91/03 Tokai Carbon Co. Ltd ir kiti prieš Komisiją (Rink., 2004,
p. II-1181).
26. Bendrojo Teismo 1998 m. gegužės 14 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. T-339/94,
T-340/94, T-341/94 ir T-342/94 Metsä-Serla Oy ir kiti prieš Komisiją (Rink., 1998, p.
II-1727).
27. Bendrojo Teismo 1991 m. gruodžio 17 d. sprendimas byloje Nr. T-6/89 Enichem Anic
SpA prieš Komisiją (Rink., 1991, p. II-1623).
28. Generalinio advokato M. Poiareso Maduro 2005 m. lapkričio 10 d. išvada byloje Nr.
C-205/03 P FENIN prieš Komisiją.
29. Generalinio advokato F. G. Jacobso 2003 m. gegužės 22 d. išvada sujungtose bylose Nr.
C-264/01, C-306/01, C-354/01 ir C-355/01 AOK-Bundesverband ir kiti.
30. Generalinio advokato F. G. Jacobso 1999 m. sausio 28 d. bendra išvada byloje Nr.
C-67/96 Albany International BV prieš Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie,
sujungtose bylose Nr. C-115/97, C-116/97 ir C-117/97 Brentjens’ Handelsonderneming
BV prieš Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, ir byloje
Nr. C-219/97 BV Maatschappij Drijvende Bokken prieš Stichting Pensioenfonds voor
de Vervoer- en Havenbedrijven.
31. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarimas (Valstybės
žinios, 2009, Nr. 36-1390).
32. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas (Valstybės
žinios, 2003, Nr. 53-2361).
33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio
31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2008 (S) UAB „Reklamos laikraštis“ prieš UAB
„Vilniaus skelbimai“ ir UAB „Norekso valdos“, kat. 21.4.1.1; 35.1; 42.11.1; 42.6; 42.8.
34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005 UAB „Telšių keliai“ prieš UAB
„Švaresta“, kat. 36.1; 42.8; 45.7.
35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario
17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2003 UAB korporacija „Lietverslas“ prieš
E. G., kat. 15.2.1.1;15.2.2.8; 21.2.2.1; 21.6; 22.1; 41; 94.1; 103.
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36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės kolegijos 2009 m. spalio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009 UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti
prieš Konkurencijos tarybą, kat. 7.2, 7.4, 7.6, 37.1.
37. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-45/2008 Policijos departamentas prieš Konkurencijos tarybą,
kat. 7.1 (S).
38. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6-414-04 AB „Lietuvos telekomas“ prieš Ryšių reguliavimo
tarnybą, kat. 27.
39. Bulgarijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimas byloje Nr. 1509.

Neteisminių institucijų praktika
40. Europos Komisijos 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas Allianz / Corio / Porta di Roma
(bylos Nr. M.5893).
41. Europos Komisijos 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimas ECS / IEH (bylos Nr.
M.2857).
42. Europos Komisijos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimas Vattenfall / Elsam and E2 Assets
(bylos Nr. M.3867).
43. Europos Komisijos 2005 m. birželio 10 d. sprendimas Fortune Brands / Allied Domecq
(bylos Nr. M.3813).
44. Europos Komisijos 2004 m. spalio 8 d. sprendimas Total / Gaz de France (bylos Nr.
M.3410).
45. Europos Komisijos 2000 m. spalio 23 d. sprendimas Ahold / Superdiplo (bylos Nr.
M.2161).
46. Europos Komisijos 2000 m. sausio 25 d. sprendimas Carrefour / Promodes (bylos Nr.
M.1684).
47. Europos Komisijos 1999 m. vasario 3 d. sprendimas Rewe / Meinl (bylos Nr. M.1221).
48. Europos Komisijos 1998 m. vasario 6 d. sprendimas Promodes / Catteau (bylos Nr.
M.1085).
49. Europos Komisijos 1997 m. birželio 26 d. sprendimas Blokker / Toys ‘R’ Us (bylos Nr.
M.890).
50. Europos Komisijos 1996 m. gruodžio 4 d. sprendimas Saint-Gobain / Wacker-Chemie
/ NOM (bylos Nr. M.774).
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51. Europos Komisijos 1996 m. balandžio 9 d. sprendimas Bosch / Allied Signal (bylos Nr.
M.726).
52. Europos Komisijos 1996 m. kovo 20 d. sprendimas Unilever / Diversey (bylos Nr.
M.704).
53. Europos Komisijos 1991 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Delta Air Lines / Pan Am (bylos
Nr. M.130).
54. Europos Komisijos 1991 m. rugsėjo 2 d. sprendimas Digital / Philips (bylos Nr.
M.129).
55. Konkurencijos tarybos 2011 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 1S-123 „Dėl leidimo vykdyti
koncentraciją UAB „Palink“ išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias
Sukilėlių pr. 84, Kaune“.
56. Konkurencijos tarybos 2011 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. 1S-4 „Dėl leidimo UAB
„Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias
Ateities g. 48, Vilniuje“.
57. Konkurencijos tarybos 2011 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. 1S-3 „Dėl leidimo UAB
„Norfos mažmena“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant prekybinės paskirties patalpas,
esančias Taikos pr. 81, Kaune“.
58. Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1S-218 „Dėl leidimo UAB
„Palink“ vykdyti koncentraciją UAB „Palink“ išsinuomojant komercinės paskirties
patalpas, esančias Kosmonautų g. 1, Jonavoje“.
59. Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1S-197 „Dėl leidimo
UAB „Palink“ vykdyti koncentraciją UAB „Palink“ išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias Krėvės g. 13, Kaune, Partizanų g. 134, Kaune, Tvirtovės
al. 12A, Kaune, Panevėžio g. 16, Rokiškyje, Krymo g. 28, Šiauliuose, Gegučių g. 13,
Kėdainiuose, bei įsigyjant nuosavybės teise komercinės paskirties patalpas, esančias
Bazilijonų g. 3, Vilniuje“.
60. Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1S-196 „Dėl leidimo UAB
„Forum Cinemas“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas,
esančias Taikos pr. 61, Klaipėdoje“.
61. Konkurencijos tarybos 2010 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 1S-21 „Dėl leidimo UAB
„Topo centras“ vykdyti koncentraciją išsinuomojus komercinės paskirties patalpas,
esančias Aido g. 8, Šiauliuose“.
62. Konkurencijos tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1S-198 „Dėl leidimo
UAB „Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas,
esančias Sukilėlių pr. 84, Kaune, Šilalės g. 83A, Tauragėje, Lėvens g. 10, Panevėžyje,
Džiaugsmo g. 28A, Vilniuje, Parko g. 14, Vilniuje, Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k.,
Vilniaus r., Juodojo kelio g. 35, Vilniuje, Šeškinės g. 22, Vilniuje, Pagirių k., Vilniaus
r., Kleboniškio g. 27B / Vaistariškių g. 2, Kaune“.
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63. Konkurencijos tarybos 2009 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 1S-111 „Dėl leidimo MAXIMA
LT, UAB vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias
adresu Verkių g. 29, Vilniuje“.
64. Konkurencijos tarybos 2009 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 1S-38 „Dėl leidimo UAB
„Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias
Laisvės pr. 31, Vilniuje, ir J. Basanavičiaus g. 23, Palangoje“.
65. Konkurencijos tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1S-166 „Dėl leidimo
UAB „Palink“ vykdyti koncentraciją nuosavybės teise įsigyjant komercinės paskirties
patalpas, esančias Butkų Juzės g. 9, Klaipėdoje“.
66. Konkurencijos tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1S-159 „Dėl leidimo
UAB „Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas,
esančias Kauno g. 1A, Vilniuje, Savanorių pr. 51, Vilniuje, Kalvarijų g. 124, Vilniuje,
Gedimino pr. 31, Vilniuje, Švitrigailos g. 40A / Marijampolės g. 8, Vilniuje, Laisvės
al. 24, Panevėžyje, Nemuno g. 29A, Panevėžyje, Dariaus ir Girėno g. 35, Panevėžyje,
J. Basanavičiaus al. 10, Marijampolėje, Žuvininkų g. 5, Šiauliuose, Gvazdikų tako g.
1, Šiauliuose, bei nuosavybės teise įsigyjant komercinės paskirties patalpas, esančias
Gardino g. 2, Merkinėje“.
67. Konkurencijos tarybos 2008 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 2S-21 „Dėl MAXIMA LT,
UAB veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1
dalies ir 11 straipsnio 2 dalies reikalavimams“.
68. Konkurencijos tarybos 2008 m. spalio 2 d. nutarimas 1S-132 „Dėl leidimo UAB „Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės patalpas, esančias Vaidoto g. 1,
Šiauliuose, J. Basanavičiaus g. 54, Šiauliuose, Tilžės g. 250A, Šiauliuose, Vytauto g. 67,
Garliavoje, L. Asanavičiūtės g. 20 / V. Druskio g. 2, Vilniuje, ir nuosavybės teise įgyjant
patalpas, esančias Pupinės g. 6, Vilniuje, ir Dariaus ir Girėno g. 1, Ramygaloje“.
69. Konkurencijos tarybos 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1S-118 „Dėl leidimo MAXIMA LT, UAB vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas,
esančias adresu Naikupės g. 18, Klaipėdoje; Sporto g. 16, Marijampolėje; Savanorių pr.
375, Kaune; Pramonės pr. 16, Kaune; Gedvydžių g. 17, Vilniuje; Vytauto g. 98 / Senojo
turgaus g. 1, Palangoje; Gelvonų g. 35, Vilniuje, ir nuosavybės teise įgyjant patalpas,
esančias Lietuvininkų g. 58, Šilutėje, ir J.Basanavičiaus g. 53, Kėdainiuose“.
70. Konkurencijos tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. 1S-113 „Dėl leidimo UAB
„Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias
adresu Uostupio g. 9, Marijampolė“.
71. Konkurencijos tarybos 2007 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 1S-50 „Dėl leidimo UAB
„Palink“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant komercinės paskirties patalpas“.
72. Konkurencijos tarybos 2006 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1S-116 „Dėl leidimo UAB
„Lietuva Statoil“ vykdyti koncentraciją įsigyjant UAB „Okseta“ turto dalį (naftos
produktų terminalą)“.
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73. Konkurencijos tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1S-146 „Dėl leidimo
UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ vykdyti koncentraciją įsigyjant AB „Klaipėdos jūrų
krovinių kompanija“ dalį – konteinerių terminalą“.
74. Konkurencijos tarybos 2004 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 1S-102 „Dėl leidimo UAB
„Baltisches Haus“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant iš UAB „Atvanora“ patalpas,
esančias adresu: Žirmūnų g. 106, Vilnius“.
75. Konkurencijos tarybos 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 91 „Dėl leidimo UAB
„Baltisches Haus“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant iš UAB „Retail Properties LIT“
patalpas, esančias adresu: Erfurto g. 30, Vilnius; A. Mickevičiaus g. 26-21, Vilnius; Didlaukio g. 80A, Vilnius; Sėlių g. 54 / Žalioji g. 6, Vilnius; Vivulskio g. 15 / Švitrigailos
g., Vilnius; Architektų g. 214, Vilnius“.
76. Konkurencijos tarybos 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 62 „Dėl leidimo UAB „Ekovalda“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant prekybinės paskirties patalpas, esančias
adresu: Taikos pr. 101, Klaipėdoje“.
77. Konkurencijos tarybos 2001 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 141 „Dėl leidimo UAB
„Baltisches Haus“ vykdyti koncentraciją sudarant negyvenamųjų patalpų nuomos
sutartį su UAB „Jūros aidas“ dėl patalpų nuomos Debreceno g. 54, Klaipėda; steigiant
bendrą įmonę su UAB „Rokana“ ir sudarant negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį
su UAB „Rokana“ dėl patalpų nuomos Jaunystės g. 1, Rokiškis; steigiant bendrą įmonę
su Utenos rajono vartotojų kooperatyvu ir sudarant negyvenamųjų patalpų nuomos
sutartį su Utenos rajono vartotojų kooperatyvu dėl patalpų nuomos Basanavičiaus g.
53, Utena“.
78. Konkurencijos tarybos 2001 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 101 „Dėl leidimo UAB „Ekovalda“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant prekybinės paskirties patalpas, esančias
adresu: Aukštakalnio g. 32, Utenoje“.
79. Konkurencijos tarybos 2001 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 53 „Dėl leidimo UAB „Baltisches Haus“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant UAB „Merda“ patalpas“.
80. Konkurencijos tarybos 2001 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 3 „Dėl leidimo UAB „Norfos
mažmena“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant UAB „Justiniškės“ patalpas, išsinuomojant UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Šiaulių jaunystė“ patalpas“.
81. Konkurencijos tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 139 „Dėl leidimo UAB
„Baltisches Haus“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant patalpas, esančias Taikos g.
68A, Palangoje, įsigyjant patalpas, esančias Rasos g. 1 ir J. Basanavičiaus g. 80, Kėdainiuose“.
82. Konkurencijos tarybos 2000 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 111 „Dėl leidimo UAB „Ekovalda“ vykdyti koncentraciją išsinuomojant prekybinės paskirties patalpas, esančias
adresu: Laisvės pr. 125A, Vilniuje, Vingio g. 29, Klaipėdoje“.
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83. Konkurencijos tarybos 2000 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 77 „Dėl leidimo UAB „Ekovalda“ vykdyti koncentraciją“.
84. Konkurencijos tarybos 2000 m. birželio 29 nutarimas Nr. 70 „Dėl leidimo UAB „Ekovalda“ vykdyti koncentraciją“.
85. Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 15 „Dėl leidimo UAB „Ekovalda“ išsinuomojant UAB „Trojina“ priklausančias prekybinės paskirties patalpas“.
86. Konkurencijos tarybos 1995 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 31 skirti baudą UAB
„Urdžia“.
87. Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnybos 2008 m. kovo 17 d. sprendimas
CineWorld / Standard Life (bylos Nr. ME/3390/07).
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Summary
This article discusses conceptual as well as practical questions pertaining to qualification of
commercial real estate lease transactions in the framework of merger (concentration) control system. The topic was mainly inspired by two mounting concerns over the long-lasting
practice as well as the stance tacitly reserved by the Lithuanian Competition Council. The
first concern is that the said uncontested administrative practice may undermine the legal
certainty and predictability, i.e. those principal virtues, which are guiding over the merger
control system and its overall functionality as a whole, and over the relatively routine transactions, such as commercial real estate leases, in particular. The second concern is that the
said practice may compromise the legal diligence, accuracy and purity, when accepting and
domestically applying certain fundamental concepts of EU competition law in Lithuania. In
the first chapter of the article basic concepts pertaining to qualification of commercial real
estate lease transactions in the framework of merger control system are analysed, such analysis
leading to principal conclusions as to the particular location of the said transactions within
the domestic legal system of merger control. The second chapter displays the principal characteristics of the resilient practice, which has been tacitly accepted by Lithuanian Competition
Council when qualifying commercial real estate lease transactions under the merger control
regime. Such analysis enables to identify the problems of legal interpretation and application
as well as to articulate certain proposals, which could initiate general improvements to the
current administrative practice of Lithuanian Competition Council in the field of merger
control. Thus, on the basis of specific analysis conducted over the commercial real estate lease
transactions, all-embracing and comprehensive recommendations for positive advancement
of the whole domestic merger (concentration) control framework may be extrapolated. The
third chapter concentrates on the exhaustive and complex conceptual examination of the
problems, identified in the second chapter of the essay. On the footing of such all-embracing
study, the “three-layer analysis” rule is synthesised and further developed. The main objective
of such analysis is to factualise the concept of concentration, which is inherently intended to
relate to operations which bring about a lasting change in the structure of the market. Thus,
it is demonstrated, how the “three-layer analysis” may contribute to proper qualification of
commercial real estate lease transactions in the framework of merger control in Lithuania:
first, identification of particular undertaking shall be performed; the acquisition of control
over assets can only be considered a concentration if those assets constitute the whole or a
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part of an undertaking; as a second step, it should be assessed, to which extent the business
acquired may enable independent exercise of economic activities; as a final step, it should
be evaluated, to which extent the business acquired may be linked (actually or potentially)
to a market presence, to which a market turnover can be clearly attributed. Namely this
“three-prone“ rule paves down sufficient grounds for systematic analysis of the questions
posed by virtue of this study.
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