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Š. M. GEGUŽĖS 15 D. KVIEČIAME Į DISKUSIJĄ  
 

„EKONOMIKA KONKURENCIJOS TEISĖJE: 
NAUDA IR GALIMYBĖS“ 

DISKUSIJOS PROGRAMA 
 

13:00 – 15:00 

KONKURENCIJOS TEISĖ IR EKONOMIKA: SĄVEIKA IR 
GALIMYBĖS 

 Liudas Jurkonis, „EY“ neteisėtų veiksmų tyrimų ir 
prevencijos paslaugų Baltijos regiono vadovas 

 Gediminas Laucius, „EY“ vyr. teisės konsultantas 

KONKURENCIJOS EKONOMIKA: GERIAUSIA EUROPOS 
PRAKTIKA IR TENDENCIJOS 

 Dr. Rob van der Laan, konkurencijos ekonomikos 
ekspertas, „OmniCLES“ įkūrėjas ir vadovas 

EKONOMINĖS ANALIZĖS VAIDMUO KONKURENCIJOS 
BYLOSE 

 Karina Kučaidze, LR konkurencijos tarybos 
Draudžiamų susitarimų skyriaus vyr. specialistė 

15:00 – 15:30 

KAVOS PERTRAUKA 

 
15:30 – 16:30 

EKONOMIKA KONKURENCIJOS TEISĖJE: NAUDA IR 
GALIMYBĖS 

 
Diskusiją moderuoja: 

 Dr. Lauras Butkevičius, Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto docentas, advokatas 

 
Diskusijoje dalyvauja: 

 Irmantas Jarukaitis,  Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo pirmininko pavaduotojas 

 Šarūnas Keserauskas, LR konkurencijos tarybos 
pirmininkas 

 Dr. Rob van der Laan, konkurencijos ekonomikos 
ekspertas, „OmniCLES“ įkūrėjas ir vadovas 
 Dina Lurje, LR konkurencijos tarybos  

Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėja 
 

KONKURENCIJOS 

ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

REKLAMOS ĮSTATYMO 

PRIEŽIŪRA 

TEISMŲ SPRENDIMAI 

RENGINIAI 

PUBLIKACIJOS 

TARPTAUTINĖS NAUJIENOS 

ES/EBPO 

DATA: 2014 m. gegužės 15 d. 
VIETA: „RAMADA Hotel & Suites 
Vilnius“, Subačiaus g. 2, Vilnius 

LAIKAS: 13:00 – 16:30 
KALBA: anglų  

 
RENGINYS NEMOKAMAS 

Maloniai prašome registruotis     
iki gegužės 9 d. el.paštu: 

viktorija.urbonaviciute@kt.gov.lt 
arba 

Gediminas.Laucius@lt.ey.com  

mailto:viktorija.urbonaviciute@kt.gov.lt
mailto:Gediminas.Laucius@lt.ey.com
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KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

Vykdomi tyrimai dėl viešojo
administravimo subjektų veiksmų

Vykdomi tyrimai dėl konkurenciją
ribojančių susitarimų

Vykdomi tyrimai dėl įpareigojimų
nevykdymo

Vykdomi tyrimai dėl piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi

Vykdomi tyrimai dėl koncentracijų
priežiūros procedūrų pažeidimų

2 išduoti leidimai vykdyti koncentracijas.  

REKLAMOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

5 tyrimai atliekami dėl galimai klaidinančių reklamų. 

28 
6 

skundai gauti dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. 

įspėjimai išsiųsti reklamos davėjams. 

TEISMŲ SPRENDIMAI 

20 3 nagrinėjamų bylų. laimėtos bylos. 

TEISĖKŪRA 11

t 

teisės aktų projektų įvertinta dėl jų atitikties konkurencijos 
teisės normoms. 

€ 301 639 000 

€ 30 700 000 

Europos Komisijos skirta 

bauda trims įmonėms, 

parduodančioms plieno 

šlifuoklius, už kartelinius 

susitarimus. Europos Komisijos skirta 

bauda 11 požeminių ir 

povandeninių aukštos įtampos 

elektros kabelių gamintojams 

už kartelinius susitarimus. 



3 
 

 

KONKURENCIJOS  ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

BAIGTI TYRIMAI 

Balandžio 1 d. Konkurencijos taryba (KT) baigė 
du tyrimus dėl galimų konkurencijos teisės 
pažeidimų komunalinių atliekų tvarkymo srityje: 
 
 tyrimą dėl Kaišiadorių raj. savivaldybės 

sutarties sudarytos su savivaldybės įmone 
„Kaišiadorių paslaugos“ atitikties Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 
straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo 
pradėtas 2013 m. balandžio 3 d. 
 

 tyrimą dėl Molėtų raj. savivaldybės 
sprendimų pavesti UAB „Molėtų švara“ 
eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemą atitikties Konkurencijos įstatymo 4 
straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo 
pradėtas 2013 m. vasario 28 d. 

 
Atlikę tyrimą dėl Kaišiadorių raj. savivaldybės 
sprendimų KT ekspertai nustatė, kad 
komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo rinkoje 
Kaišiadorių raj. savivaldybės teritorijoje veikia 
vienintelis ūkio subjektas – savivaldybės įmonė 
„Kaišiadorių paslaugos“, kuriai savivaldybės 
administracija, neskelbdama konkurso ar kitos 
konkurenciją užtikrinančios procedūros, suteikė 
išimtines teises teikti komunalinių atliekų 
surinkimo ir vežimo paslaugas savivaldybės 
teritorijoje neribotą laikotarpį. 
 
KT ekspertai taip pat nustatė, kad yra ir daugiau 
įmonių, kurios galėtų ir norėtų teikti komunalinių 
atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas 
Kaišiadorių raj. savivaldybės teritorijoje. 
 
KT ekspertai mano, kad savivaldybė savo 
kontroliuojamai įmonei suteikusi išimtines teises 
teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 
savivaldybės teritorijoje neribotą laikotarpį be 
konkurenciją užtikrinančios procedūros 
privilegijavo ją kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir taip 
pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. 
 
Atlikę tyrimą dėl Molėtų raj. savivaldybės 
sprendimų KT ekspertai nustatė, kad yra ir 
daugiau įmonių, kurios galėtų ir norėtų teikti 
komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo 
paslaugas Molėtų raj. savivaldybės teritorijoje, 
tačiau Molėtų raj. savivaldybė bendrovei „Molėtų 
švara“ suteikė išimtines teises veikti atitinkamoje 
komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo  

 paslaugų rinkoje, neskelbdama konkurso ar kitos 
konkurenciją užtikrinančios procedūros, ir taip 
užkirto kelią kitų potencialių atitinkamos rinkos 
dalyvių galimybėms konkuruoti dėl teisės teikti 
šias paslaugas. 
 
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 29 str. KT 
posėdžiuose vyks abiejų bylų nagrinėjimas. 
Posėdžių metu bus išklausyti Konkurencijos 
įstatymo pažeidimu įtariamų savivaldybių 
atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys. 
Sprendimą KT priims apsvarsčiusi posėdžio metu 
procedūros dalyvių pateiktus paaiškinimus bei 
kitą informaciją.  
 
NUTRAUKTAS TYRIMAS 
 
Balandžio 18 d. KT nutraukė tyrimą dėl Lietuvos 
nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos 
„Linava“ veiksmų platinant TIR knygeles 
atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 7 straipsnio ir SESV 102 straipsnio 
reikalavimams. 
 
KT pradėjo tyrimą 2012 m. kilus įtarimui, kad 
„Linava“, būdama vieninteliu ūkio subjektu, iš 
kurio Lietuvos vežėjai gali įsigyti TIR knygeles, 
nuo 2011 m. birželio 8 d. padidinusi TIR knygelių 
kainas, taip pat taikydama skirtingas TIR 
knygelių kainas „Linava“ nariams ir kandidatams 
į narius galimai piktnaudžiavo dominuojančia 
padėtimi. 
 
KT ekspertai nustatė, kad „Linava“ tyrimo metu 
ne kartą mažino TIR knygelių kainas, o nuo 2013 
m. rugsėjo 1 d. „Linava“ nariams ir kandidatams į 
narius pradėjo taikyti ir šiuo metu taiko 
mažesnes TIR knygelių kainas, nei tyrimo metu 
nagrinėtos atitinkamos rūšies TIR knygelių 
kainos.  
 
Be to, reaguodama į KT kilusias abejones bei 
siekdama geranoriškai pašalinti galimą 
konkurencijos ribojimą, „Linava“ kreipėsi į 
KT su prašymu nutraukti tyrimą ir pateikė 
rašytinį įsipareigojimą suvienodinti 
atitinkamos rūšies TIR knygelių kainas 
„Linava“ nariams ir kandidatams į narius. 
 
KT apsvarsčiusi pateiktą įsipareigojimą ir 
nustačiusi, kad jis yra tinkamas ir pakankamas 
nagrinėtam konkurencijos teisės pažeidimui 
pašalinti, tyrimą nuraukė. 
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Vykdydama savo įsipareigojimą, nuo 2014 m. 
balandžio 1 d. „Linava“ suvienodino atitinkamos 
rūšies TIR knygelės kainą nariams ir 
kandidatams į narius. 
 
„Konkurencijos taryba baigė reikšmingą tyrimą 
dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi nustatant galimai per dideles TIR 
knygelių kainas. Šis tyrimas – puikus 
Konkurencijos tarybos ir verslo 
bendradarbiavimo pavyzdys, sukūręs 
apčiuopiamą naudą vartotojams: Konkurencijos 
tarybos tyrimo metu „Linava“ įsipareigojo 
suvienodinti TIR knygelių kainas asociacijos 
nariams ir kandidatams į narius ir savo pažadą 
tęsėjo“ – sako Elonas Šatas, KT pirmininko 
pavaduotojas. 
 
ATNAUJINTAS TYRIMAS  
 
Balandžio 22 d. KT, vadovaudamasi Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 
sprendimu, atnaujino tyrimą dėl susitarimų 
pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje atitikties 
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 
straipsnio ir SESV 101 straipsnio reikalavimams. 

LVAT balandžio 8 d. nutarimu patvirtino, kad 
UAB „G4S Lietuva“ (G4S) susitarimai su AB 
SEB banku, „Swedbank“, AB, AB DNB banku 
ribojo konkurenciją pinigų tvarkymo 
paslaugų rinkoje ir bankų klientų galimybes 
rinktis inkasavimo paslaugų teikėją. LVAT 
panaikino KT 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimu 
bankams skirtas baudas, nes, teismo vertinimu, 
bankai nėra kalti dėl konkurencijos ribojimo, 
kilusio iš jų sudarytų sutarčių. 
 
Tiesa, LVAT vertinimu, KT nepakankamai 
įvertino G4S tyrimo metu pateiktus 
įsipareigojimus, todėl grąžino bylą papildomam 
tyrimui atlikti. Papildomo tyrimo metu KT 
ekspertai vertins G4S pateiktų įsipareigojimų 
atitiktį Konkurencijos įstatymo reikalavimams. 
 
LEIDIMAI VYKDYTI KONCENTRACIJAS 
 
Balandžio 22 d. KT leido UAB “Selentė” įsigyti 
visą AB “Tauragės maistas” kilnojamąjį ir 
nekilnojamąjį turtą.  
 
Balandžio 1 d. KT leido Baltic Champs Group, 
UAB įsigyti 50,2 % AB „Agrowill Group“ akcijų ir 
įgyti vienvaldę jos kontrolę. 

REKLAMOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

Balandžio 1 d. KT nutarė nepradėti 
nagrinėjimo procedūros (tyrimo) dėl UAB 
„TELE2“ reklamos atitikties Lietuvos 
Respublikos reklamos įstatymo 
reikalavimams. 
 
KT vasario 19 d. gavo UAB „Eurocom“ ir UAB 
„Bitė Lietuva“ skundą (toliau – Pareiškėjai) dėl 
galimai klaidinančios UAB „TELE2“ reklamos. 
Pareiškėjų nuomone, UAB „TELE2“ reklama 
pažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnyje 
numatytus lyginamosios reklamos leistinumo 
kriterijus ir galimai klaidino vartotojus. 
 
 

KT įvertino visų įmonių pateiktą informaciją bei 
argumentus ir, vadovaudamasi Reklamos 
įstatymo 25 straipsnio 7 dalimi dėl veiklos 
prioriteto, nutarė tyrimo nepradėti. KT nuomone, 
šiuo atveju galimas komercinę veiklą vykdančių 
subjektų interesų pažeidimas nereiškia vartotojų 
teisių ir jų teisėtų interesų pažeidimo. Be to, 
Pareiškėjai niekaip nepagrindė, kodėl apie „BITĖS 
grupę“ reklamoje pateikiama informacija, net jei 
ji būtų klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji 
reklama, galėtų paveikti vartotojų ekonominį 
elgesį ir tuo reikšmingai pažeisti jų teises ir 
teisėtus interesus. 

TEISMŲ SPRENDIMAI 

Balandžio 8 d. LVAT patvirtino, kad UAB „G4S 
Lietuva“ (G4S) susitarimai su AB SEB banku, 
„Swedbank“, AB, AB DNB banku ribojo 
konkurenciją pinigų tvarkymo paslaugų 
rinkoje ir bankų klientų galimybes rinktis 
inkasavimo paslaugų teikėją. 
 
Nepaisant to, LVAT panaikino 2012 m. gruodžio 
20 d. KT bankams skirtas baudas, nes, teismo 
vertinimu, bankai nėra kalti dėl konkurencijos 

kilusio iš jų sudarytų sutarčių. 
 
„Gerbiame LVAT sprendimą. Tuo pačiu 
pažymime, kad visos sutarties šalys turėtų 
užtikrinti tai, kad jų sudaromos sutarys neribotų 
konkurencijos ir vartotojų pasirinkimo. 
 
KT atliktas tyrimas paskatino įmones nutraukti 
konkurenciją ribojančius veiksmus, padidino 
konkurenciją pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje 
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o bankų klientams suteikė galimybę pasinaudoti 

konkurencijos teikiama nauda renkantis 

inkasavimo paslaugų teikėją“ – sako KT 

pirmininkas Šarūnas Keserauskas. 

Be to, LVAT vertinimu, KT nepakankamai įvertino 
G4S tyrimo metu teiktus įsipareigojimus, todėl 
grąžino bylą KT papildomam tyrimui atlikti. 
 
Balandžio 7 d. LVAT patvirtino KT išvadas, 
kad Lietuvos laivybos maklerių ir agentų 
asociacija (LLMAA) ir jos narės, laivų 
agentavimo bendrovės, iš tiesų sudarė 
draudžiamą sutarimą dėl minimalių laivų 
agentavimo paslaugų tarifų. Nors LVAT savo 
nutartimi daliai bendrovių skirtas baudas 
sumažino, vis dėlto teismas palaikė griežtą KT 
poziciją dėl asociacijos ir jos narių susitarimo 
nustatyti minimalius paslaugų tarifus 
neteisėtumo. 
 
2011 m. gruodžio 8 d. KT priėmė nutarimą, kad 
LLMAA ir 32 laivų agentavimo bendrovių 
veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 
straipsnį ir SESV 101 straipsnį. KT ekspertai 
tyrimo metu nustatė, kad daugiau nei dešimtmetį 
dalis LLMAA narių per asociaciją buvo susitarę 
taikyti minimalius laivų agentavimo paslaugų 
tarifus. Susitarimo dalyviai savo paslaugų kainas 
skelbė bukletuose, LLMAA internetiniame 
tinklalapyje, o LLMAA visuotiniame narių 
susirinkime priimtame Etikos kodekse buvo 
numatytos ir drausminės sankcijos už žymiai 
mažesnių tarifų, nei nustatyti LLMAA, taikymą. 
 
LVAT pažymėjo, kad laisvas konkuravimas 
kainomis yra viena iš pagrindinių sąžiningos 
konkurencijos formų, o kainų fiksavimas 
tiesiogiai įsiterpia ir kliudo formuotis 
konkurencingų procesų rezultatams. 
 
Ši LVAT nutartis dar kartą patvirtino, kad įmonių 
bei asociacijų sprendimai dėl prekių ar paslaugų 
įkainių nustatymo riboja konkurenciją ir yra vieni 
iš pavojingiausių pažeidimų. Susitarusios dėl 
minimalių paslaugų tarifų, laivų agentavimo 
paslaugas teikiančios bendrovės neleido laivų 
savininkams pasinaudoti konkurencijos 
teikiamais privalumais. 
 
LVAT dar kartą patvirtino, kad priklausymas 
asociacijai (įstojimas į ją) pats savaime reiškia 
sutikimą su jos taisyklėmis ir priimtais 
sprendimais, todėl faktas, kad ūkio subjektas 
nedalyvavo asociacijos susirinkime ar į asociaciją 
įstojo vėliau, t. y. po sprendimo priėmimo, dar  
 

įstojo vėliau, t. y. po sprendimo priėmimo, dar 
nereiškia, kad toks ūkio subjektas nedalyvavo 
konkurenciją ribojančiame susitarime. 
 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis ir SESV 101 
straipsnis draudžia susitarimus dėl kainų, 
gamybos ar prekybos apimčių, rinkos 
pasidalinimą ir kitus konkurenciją ribojančius 
susitarimus. SESV 101 straipsnio pažeidimas 
buvo nustatytas įvertinus Klaipėdos jūrų uosto 
svarbą tarptautinei prekybai. Pažeidimo 
pavojingumas ir ilga jo trukmė buvo esminiai 
faktoriai, lėmę KT skirtų baudų dydžius. 
 
Tačiau daliai bendrovių LVAT sumažino baudas, 
atsižvelgęs į naują Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintą baudų skaičiavimo 
aprašą, kuris įsigaliojo KT jau priėmus nutarimą 
dėl pažeidimo, į nustatytą trumpesnę nei KT 
nutarime nurodytą pažeidimo trukmę bei labiau 
individualizuodamas baudų dydžius. 
 
Balandžio 3 d. LVAT pripažino teisėtu KT 
2013 m. gegužės 21 d. nutarimą, kuriuo KT 
skyrė 24 800 Lt baudą UAB „Komeksimas“ už 
klaidinančios reklamos skleidimą. 
 
2013 m. gegužės 21 d. Konkurencijos taryba 
nutarė, kad UAB „Komeksimas“ internetinėje 
parduotuvėje įvairiais laikotarpiais skleista 
reklama, kurioje siūlomų prekių kainos buvo 
lyginamos su tikrovės neatitinkančiomis tų pačių 
prekių rinkos ar buvusiomis kainomis yra 
klaidinanti reklama. 
 
LVAT pažymėjo, kad minimoje reklamoje buvo 
sudaroma kainų sumažinimo regimybė, skirta 
vartotojų reakcijai sužadinti, tačiau UAB 
„Komeksimas“ neįrodė, kad šią paklausos 
skatinimo priemonę taikė realiai, t. y. kad jos 
elgesys nebuvo apsimestinis. 
 
Teismas taip pat patvirtino, kad KT, 
apskaičiuodama baudą, teisingai įvertino 
pažeidimo trukmę, bei mastą. 
 
Balandžio 1 d. LVAT panaikino Vilniaus 
apygardos administracinio teismo (VAAT) 
2013 m. gruodžio 12 d. nutarties dalį, 
ribojusią KT galimybes tęsti tyrimą dėl galimo 
Konkurencijos įstatymo pažeidimo UAB 
„Lukoil Baltija“ įgyvendinus koncentracijas 
(įgijus 16 degalinių kontrolę) nepranešus KT 
ir negavus leidimo. 
 
Viešas KT posėdis, kuriame UAB „Lukoil Baltija“  
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atstovai būtų turėję galimybę išsakyti savo 
argumentus dėl tyrimo išvadų turėjo įvykti dar 
2013 m. gruodžio mėnesį, tačiau VAAT nutartis 
apribojo KT veiksmus, įskaitant ir posėdžių šios 
bylos klausimais organizavimą. 
 
LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos 
teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, o 
UAB „Lukoil Baltija“ prašymas, kad būtų 
sustabdyti KT veiksmai nagrinėjant galimą 
Konkurencijos įstatymo pažeidimą, buvo 
nepagrįstas. LVAT teisėjų kolegija taip pat 
pabrėžia, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių 

taikymas turi būti adekvatus siekiamam tikslui ir 
nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių 
interesų pusiausvyros principų bei viešojo  

intereso, kurį savo veikla KT ir saugo. LVAT taip 
pat akcentavo, kad UAB „Lukoil Baltija“ prašymas 
neproporcingai apribotų KT veiksmus 
įgyvendinant Konkurencijos įstatymo priežiūrą bei 
pabrėžė KT atliekamo tyrimo ir jo užbaigimo 
svarbą viešojo intereso užtikrinimui. 
 
„Ši LVAT nutartis darkart patvirtino – viešasis 
interesas, t.y. vartotojų gerovė, o ne konkretūs 
įmonių interesai yra svarbiausi. Tikiuosi, kad ūkio 
ir viešojo administravimo subjektai, įtariami 
konkurencijos teisės pažeidimu, ateityje 
bendradarbiaus su Konkurencijos taryba užuot 
bandę vilkinti tyrimą procedūrinėmis 
priemonėmis“ – sako Šarūnas Keserauskas, 
Konkurencijos tarybos pirmininkas. 

RENGINIAI 

Balandžio 22 – 25 d. KT pirmininkas dalyvavo 
13-oje ICN (Tarptautinis konkurencijos tinklas) 
konferencijoje Marakeše, Maroke. Konferencijos 
metu viso pasaulio konkurencijos institucijų, 
teismų, akademinės visuomenės bei 
nevyriausybinių organizacijų atstovai diskutavo ir 
dalinosi patirtimi apie tai, kaip veiksmingai 
įgyvendinti konkurencijos politiką, taikyti 
konkurencijos įstatymą valstybės valdomoms 
įmonėms ir skleisti konkurencijos kultūrą. 
 
Balandžio 17 d. įvyko KT kartu su „Verslo 
žiniomis“, Lietuvos verslo konfederacija bei 
advokatų kontora SORAINEN surengta 
konferencija „Konkurencijos laisvės ribos ir 
priežiūra 2014: viešasis ir privatus konkurencijos 
teisės normų įgyvendinimas“. 
 
Jau ketvirtą kartą surengtos konferencijos tikslas – 
apžvelgti bei įvertinti konkurencijos laisvės ribų ir 
kylančių rizikų aktualumą kiekvienam verslui, 
kartu ieškoti rizikos prevencijos būdų bei  

pasidalinti gerąją praktika. 
 
KT pirmininkas Š. Keserauskas pristatė KT 2014 
m. veikos prioritetus, KT pirmininko pavaduotoja 
J. Šovienė kalbėjo apie valdžios pareigą užtikrinti 
sąžiningos konkurencijos laisvę, KT pirmininko 
pavaduotojas E. Šatas supažindino su 
klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios 
reklamos priežiūros aktualijomis, KT Draudžiamų 
susitarimų skyriaus vedėja D. Lurje aptarė ES 
direktyvos dėl žalos atlyginimo už konkurencijos 
teisės pažeidimus pagrindinius aspektus. 
 
Balandžio 10 – 11 d. KT pirmininkas dalyvavo 
tradiciniame pirmininkavimo ES Tarybai renginyje 
- Europos konkurencijos dienoje, vykusioje 
Graikijoje. Renginio dalyviai diskutavo aktualiais 
konkurencijos taisyklių įgyvendinimo klausimais 
bei aptarė valstybės pagalbos taisyklių 
modernizavimą ir valstybės pagalbos svarbą 
efektyviam ekonomikos vystymuisi. 

PUBLIKACIJOS 

„Verslo žinios“ (2014-04-28) 
 
ĮMONIŲ KONKURENCIJOJE, KAIP IR SPORTE, 
GALIOJA TIK SĄŽININGO ŽAIDIMO TAISYKLĖS 
 
Jolanta Ivanauskienė 
Konkurencijos tarybos narė 
 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
paskelbė neskundžiamą nutartį laivų agentavimo 
bendrovių kartelio byloje. Teismas patvirtino, 
kad Lietuvos laivybos maklerių ir agentų 

asociacijos (LLMAA) nariai buvo susitarę dėl 
bendrų agentavimo paslaugų tarifų: „Susitarimo 
tikslas buvo nustatyti aukštesnes laivų 
agentavimo kainas, taip ribojant konkurenciją 
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“. LVAT ne tik 
patvirtino KT išvadas dėl LLMAA ir jos narių 
padaryto pažeidimo, tačiau taip pat pateikė 
keletą reikšmingų konkurencijos teisės 
išaiškinimų. Į šiuos išaiškinimus turėtų atkreipti 
dėmesį ne tik LLMAA, kurios vadovas net ir po 
galutinio teismo sprendimo kaltinimą karteliniais 
susitarimais vadina absurdišku, bet ir kitos 
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įmonės, dalyvaujančios įvairių asociacijų veikloje. 
 
<...> 
 
Įmonių konkurencinėje kovoje, kaip ir sporte, 
laimi stipriausi. Tačiau ne jėga ar apgaulė, o 
sąžiningas žaidimas padeda pelnyti visuotinį 
aistruolių palankumą. Vienas iš KT veiklos tikslų - 

padėti įmonėms ir asociacijoms perprasti ir 
taikyti sąžiningo žaidimo taisykles (gairės ir 
nemokami seminarai asociacijoms jau tapo 
neatsiejama KT veiklos dalimi), nes tik žaidžiant 
sąžiningai, įmanoma garbingai laimėti. 
 
Visas straipsnis skelbiamas www.kt.gov.lt 
skiltyje „Veiklos viešinimas/Publikacijos“. 
 

ES NAUJIENOS KONKURENCIJOS TEISĖJE 

Balandžio 17 d. Europos Parlamentas pritarė 
pasiūlymui priimti direktyvą dėl žalos atlyginimo 
už konkurencijos teisės pažeidimus, tokius kaip 
karteliai ir piktnaudžiavimas dominuojančia 
padėtimi. Kreiptis į teismą ir reikalauti žalos 
atlyginimo galės ir fiziniai ir juridiniai asmenys, 
nukentėję nuo tokių pažeidimų. 
 
Direktyva įsigalios, kai jai pritars ES Taryba. 
Įsigaliojus direktyvai valstybės narės per 2 metus 
ją turės perkelti į savo nacionalinę teisę. 
 
Balandžio 9 d. EK priėmė naujas viešosios 
paramos aplinkosaugos ir energetikos projektams 
taisykles. Šios taisyklės padės valstybėms narėms 
įgyvendinti 2020 m. klimato kaitos ir tvarios 
energetikos tikslus, o taip pat išspręsti galimo 
rinkos iškraipymo, galinčio atsirasti dėl suteiktų 
subsidijų atsinaujinantiems energijos šaltiniams, 
problemas. 
 
Balandžio 2 d. EK nutarė, kad įmonės „Ervin“, 
„Winoa“, „Metalltechnik Schmidt ir „Eisenwerk 
Würth“ sudarė kartelinį susitarimą ir koordinavo 

plieno šlifuoklių kainas ilgiau kaip 6 metus. Už šį 
pažeidimą EK įmonėms skyrė didesnę nei 106 mln. 
litų (€ 30 707 000) baudą. Įmonė „Ervin“ išvengė 

baudos pagal galiojančią atleidimo nuo baudų 
programą, nes būtent ši įmonė pranešė EK apie 
kartelį.  
 
Balandžio 2 d. EK nusprendė, kad 11 požeminių 
ir povandeninių aukštos įtampos elektros kabelių 
gamintojų sudarė kartelinį susitarimą ir už tai 
jiems skyrė 1,04 mlrd. Lt (€ 301 639 000) baudą. 
Beveik 10 metų šios įmonės tarpusavyje dalinosi 
rinkomis ir vartotojais beveik visame pasaulyje. 
Susitarimas taip pat apėmė aukštos įtampos 
elektros kabelių projektų Europos ekonominėje 
erdvėje pasiskirstymą, įskaitant didelius 
infrastruktūros ir atsinaujinančios energijos 
projektus. Šiame neteisėtame susitarime dalyvavo 
didžiausi aukštos įtampos elektros kabelių 
gamintojai pasaulyje: ABB, Nexans, Prysmian 
(buvusi Pirelli), J-Power Systems (buvusi 
Sumitomo Electric ir Hitachi Metals), VISCAS 
(buvusi Furukawa Electric ir Fujikura), EXSYM 
(buvusi SWCC Showa ir Mitsubishi Cable), Brugg, 
NKT, Silec (buvusi Safran), LS Cable ir Taihan. 
 
Daugiau informacijos EK svetainėje 
http://europa.eu/rapid/search-
result.htm?query=45&locale=en. 
 
 

EBPO (OECD) NAUJIENOS KONKURENCIJOS POLITIKOS SRITYJE 

Balandžio 15 d. EBPO interneto svetainėje 
http://www.oecd.org/daf/competition/guide
-impact-assessment-competition-
activities.htm paskelbtas naujas Konkurencijos 
institucijų veiklos poveikio vertinimo vadovas 
(ang. Guide for assessing the impact of 
competition authorities' activities). 
 
Viešojo sektoriaus institucijų veiklos vertinimas 
padidina jų atliekamų funkcijų skaidrumą ir 
atskaitomybę, o taip pat padeda išmatuoti jų 
indėlį socialinei gerovei. 
 
Šiame vadove pateikiama konkurencijos 
institucijų veikla sukuriamos naudos vartotojams 

nustatymo paprasta metodika. Vadove taip pat 
pateikiama nemažai patarimų kaip pateikti tokio 
vertinimo rezultatus, kad jie būtų suprasti 
teisingai.  
 
Balandžio 4 d. EBPO interneto svetainėje 
http://www.oecd.org/competition/competiti
on-issues-in-waste-management.htm 
paskelbtas suvestinis dokumentų rinkinys 
“Konkurencija atliekų tvarkymo paslaugų 
sektoriuje” (ang. Competition in Waste 
Management Services). 
 
Technologijų ir politikos pokyčiai pakeitė atliekų 
surinkimą ir apdorojimą. Sąvartynai yra toliau 
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nuo miestų ir jie yra didesni, vis daugiau atliekų 
panaudojama dar kartą, perdirbama, ar tampa 
energijos šaltiniu. Visi šie pokyčiai lemia 
problemas konkurencijos srityje. Pirmoji 
diskusija šiuo klausimu įvyko 1999 m., 2013 m. 
 

spalio mėnesį ji buvo atnaujinta. Visi šių diskusijų 
dokumentai dabar yra skelbiami viename 
rinkinyje: trumpas reziumė, EBPO sekretoriato 
parengta medžiaga, 26 valstybių informacija bei 
diskusijos apibendrinimas. 

Jūs gavote Konkurencijos tarybos naujienlaiškį. Iškilus klausimams, arba norėdami atsisakyti 
naujienlaiškio rašykite: 

rima.kaulenaite@kt.gov.lt arba marija.grybauskaite@kt.gov.lt 


