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Kopija 

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

 

 

DĖL 2022 M. LIEPOS 13 D. EUROPOS SĄJUNGOS BENDROJO TEISMO SPRENDIMO BYLOJE ILLUMINA 

INC. PRIEŠ EUROPOS KOMISIJĄ NR. T-227/21 

 

Lietuvos ekonomikos investuotojų verslo asociacija Investor‘s Forum siekdama padėti Lietuvai 

tapti palankiausia investicijoms valstybe Europoje, sėkmingai pritraukiančia tarptautinį kapitalą šalies 

gerovei kurti, nori atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos dėmesį į Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – ESTT) vykstantį teisminį 

procesą Dėl 2022 m. liepos 13 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo  priimto sprendimo byloje Illumina 

Inc. prieš Europos Komisiją Nr. T-227/21 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX:62021TJ0227) (toliau – Illumina byla). Manome, kad ESTT sprendimas 

minėtoje byloje turės reikšmingos įtakos investicinei aplinkai Europos Sąjungoje ir atitinkamai 

Lietuvoje.  

Illumina bylos esmė yra Europos Komisijos sprendimas uždrausti Illumina Inc. (toliau – 

Illumina), JAV įmonei, įgyti GRAIL Inc. (toliau – Grail), kitos JAV įmonės, kurią 2016 m. įkūrė pati 

Illumina ir vystė kaip atskirą bendrovę, kontrolę, vadovaujantis Tarybos 2004-01-20 reglamentu (EB) 

Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (toliau – Susijungimų reglamentas). Europos 

Komisijos nuomone, tokia koncentracija būtų suvaržiusi inovacijas ir sumažinusi pasirinkimą 

besiformuojančioje ankstyvosios vėžio diagnostikos testų, atliekamų naudojant kraują, rinkoje. 

Pažymėtina, kad šiuo metu nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje laukiančioje Illumina byloje 

nėra keliamas klausimas dėl pačio Illumina įvykdyto Grail įsigijimo teisėtumo Europos Sąjungos 

reguliavimo kontekste, tačiau dėl Europos Komisijos kompetencijos nagrinėti konkrečius įmonių 

susijungimus pagal Susijungimų reglamento 22 straipsnį. Europos Komisija Illumina atveju nusprendė, 

kad šis straipsnis jai leidžia tikrinti koncentraciją ir tais atvejais, kai įmonių susijungimas nei vienoje 

valstybėje narėje nesiekia slenksčių, nustatytų Susijungimų reglamente, ir nei vienos valstybės narės 
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kompetentinga institucija neturi kompetencijos tokio susijungimo tikrinti. Būtent šio Susijungimų 

reglamento straipsnio nauja taikymo interpretacija, kurią pasirinko Europos Komisija, ir kurią 

patvirtins arba atmes ESTT, turės ypač didelį neigiamą poveikį susijungimų priežiūrai Europos 

Sąjungoje. Taip pat svarbu pažymėti, kad Europos Komisijos ketinamas taikyti ex post sandorio 

vertinimas bei laisvas terminų interpretavimas Illumina byloje sukurtų neapibrėžtumą verslui, nes iš 

teisės aktų nebūtų aišku, koks sandoris būtų Europos Komisijos vertinamas, kiek truktų ir kada 

prasidėtų koncentracijos klausimo svarstymas. Tokia situacija turėtų neigiamų pasekmių Europos 

Sąjungos ekonomikos skatinimui. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad Europos Komisijos 

ketinama atlikti ex post kontrolė koncentracijoms, kurios net nesiekia nacionalinių kontrolės ribų, 

sukurtų tokią situaciją, kai ateityje susijungimus vykdysiančios įmonės (net ir neveikiančios Europos 

Sąjungoje), tam, kad išvengtų ex post susijungimo vertinimo ir potencialių iš to galinčių kilti nuostolių, 

apsidrausdamos turėtų informuoti visų Sąjungos valstybių narių kompetentingas institucijas apie savo 

planuojamą susijungimą ir laukti jų išvadų, ar jos mato tokiame susijungime grėsmę, ar ne.  

Siekiant išvengti neadekvačių biurokratinių ribojimų Europos Sąjungos investuotojams bei 

stiprinti Lietuvos, kaip investicine aplinka besirūpinančios šalies, įvaizdį pasauliniame kontekste, 

Investor’s Forum prašo įvertinti situaciją bei imtis priemonių, kad Lietuva, kaip valstybė narė, įstotų į 

vykstantį teisminį procesą ir išdėstytų savo poziciją dėl ydingos Europos Komisijos praktikos laisvai 

interpretuoti Susijungimų reglamento 22 straipsnį.  
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