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Registracija

• Žalos atlyginimas piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi ir konkurenciją ribojančių susitarimų bylose

• Žalos atlyginimo direktyvos nuostatos 
• Teisėjų vaidmuo

Klausimai ir atsakymai
 
Kavos pertrauka

• Įrodymai ir įrodymų gavimas 
• Įrodymų, įskaitant ekonominius įrodymus, vertinimas
• Žalos vertinimo principai ir etapai
• Paveiktų pardavimų vertė (angl. value of commerce)

Klausimai ir atsakymai

Pietūs

• Permoka (angl. overcharge)
• Permokos apskaičiavimo metodai (modeliai) 

Klausimai ir atsakymai

Kavos pertrauka

• Permokų perkėlimas (angl. pass-on of overcharges)
• Kiekio poveikis (angl. quantity effects)
• Palūkanų taikymas 
• Geriausios žalos atlyginimo bylų praktikos 

Klausimai ir atsakymai

Baigiamasis žodis

8.30–9.00

9.00–10.30

10.30–10.50 

10.50–12.20

12.20–13.20

13.20–14.30

14.30–14.50

14.50–16.00

16.00–16.15

PROGRAMA



PRANEŠĖJAI

Tillas Schreiberis vadovauja bendrovei „Cartel Damage Claims“ 
(CDC), atstovaujančiai žalą dėl kartelių patyrusioms įmonėms. T. 
Schreiberis atsakingas už sėkmingą vienų didžiausių Europoje ieški-
nių dėl žalos atlyginimo už konkurencijos teisės pažeidimus įgyven-
dinimą. Nuo pat karjeros pradžios minėtoje bendrovėje 2007 m. T. 
Schreiberis kontroliuoja ieškinių perėmimo iš žalą patyrusių Europos 
Sąjungos įmonių procesą. Jis taip pat vadovauja derybose ir suda-
rant susitarimus dėl žalos atlyginimo konkurencijos teisės bylose 
Vokietijoje, Nyderlanduose ir Skandinavijoje. T. Schreiberis dažnai 
kviečiamas skaityti pranešimų tarptautinėse konferencijose apie pri-
vatų konkurencijos teisės įgyvendinimą.

Prieš prisijungdamas prie CDC, T. Schreiberis šešerius metus dirbo 
vienoje žinomiausių advokatų kontorų Briuselyje, Kelne ir Madride,  ir  
atstovavo tyrimuose dėl konkurenciją ribojančių susitarimų ir pikt-
naudžiavimo dominuojančia padėtimi. 

Pranešėjas studijavo teisę Bonos, Kelno, Barselonos ir Londono uni-
versitetuose, parašė daktaro disertaciją tarptautinės konkurencijos 
teisės klausimais.

Jakobas Rüggebergas vadovauja CDC ekonominės analizės ir žalos 
nustatymo grupei. Nuo 2009 m. jis dirba su kartelių bylų aspektais, 
susijusiais su žalos nustatymui reikalingų duomenų bei įrodymų 
rinkimu, ekonomine analize ir žalos dydžio nustatymu. J. Rüggeber-
gas  turi patirties įvairiose srityse, pradedant potencialių ieškinių dėl 
žalos atlyginimo vertinimu, baigiant didelio masto žalos atlyginimo 
ieškinių valdymu teismo ir ne teismo tvarka.

Prieš pradėdamas karjerą CDC, J. Rüggebergas dirbo konkurencijos 
teisės konsultantu, taip pat Amsterdamo teisės ir ekonomikos centre. 
Pranešėjas studijavo tarptautinę ekonomiką Mastrichto, Hamburgo ir 
Tulūzos universitetuose.

TILAS SCHREIBERIS

JAKOBAS RÜGGEBERGAS



Konkurencijos taryba Jūsų asmens duomenis tvarko 2020 m. gegužės 15 d. 
seminaro organizavimo ir šio seminaro viešinimo tikslais.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos ir 
parašas bus tvarkomi seminaro organizavimo tikslais. Atsižvelgiant į tai, kad 
seminaras yra finansuojamas Europos Komisijos projekto lėšomis, šie as-
mens duomenys gali būti perduoti Europos Komisijai siekiant pagrįsti faktinį 
asmenų dalyvavimą seminare ir įrodyti patirtų išlaidų pagrįstumą.

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

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

Duomenų saugojimo terminai

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

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

INFORMACIJA APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

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

