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LTKonkurencija tarp bendrovių leidžia 
užtikrinti didesnį pasirinkimą vartotojams

Konkurencija tarp bendrovių skatina  
naujovių kūrimą ir ekonominį augimą

Konkurencija tarp bendrovių leidžia 
teikti geresnės kokybės prekes ir 

paslaugas

EUROPOS SĄJUNGOS TYRIMO APIE KONKURENCIJĄ REZULTATAI 
PANEIGIA MITUS APIE LIETUVIŲ „POMĖGĮ“ SKŲSTIS GYVENIMU

46%
54%

52%
42%

51%
33%

KONKURENCIJOS LAISVĖS RIBOS 
IR PRIEŽIŪRA 2015: ALTERNATYVOS 
SANKCIJOMS
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Konkurencijos laisvės ribos ir 
priežiūra 2015: alternatyvos  
sankcijoms

Vieta: ARTIS Centrum Hotels,  
Totorių g. 23, Vilnius

Laikas: balandžio 9 d. 
9:00 - 16:00

Daugiau informacijos
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Konkurencijos taryba vasario 10 d. 
leido UAB „Parket Trade“ vykdyti 

koncentraciją įsigyjant bankrutavu-
sios UAB „Volunta Parket“ kilnojamąjį ir 
nekilnojamąjį turtą.

Konkurencijos taryba vasario 3 d. lei-
do vykdyti koncentraciją UAB „Ase-

tus“ įsigyjant 50 proc. UAB „Socialiniai 
sprendimai“ akcijų ir kartu su G. Jukniu ir 
Š. Vilčiausku įgyjant bendrą pastarosios 
įmonės kontrolę.

Įvertinusi su sandoriais susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl įvykdytų 
koncentracijų nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija  
atitinkamose rinkose.

  koncentracijos
Konkurencijos taryba vasario 3 d. lei-

do vykdyti koncentraciją UAB Motis 
Shipping Lithuania Limited įsigyjant 100 
proc. UAB „Cgates“ akcijų ir įgyjant 
pastarosios įmonės kontrolę.

Šiaulių miesto savivaldybė nepagrįstai diskriminavo nepriklausomus 
šilumos gamintojus
Konkurencijos taryba  kovo 31 d. 
nutarė, kad Šiaulių m. savivaldybės ta-
rybos sprendimai užkirto kelią nepriklau-
somiems šilumos gamintojams patekti 
į Šiaulių m. šilumos gamybos rinką ir 
taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 
straipsnį.

Konkurencijos tarybos vertinimu, 
savivaldybės sprendimai sukūrė skirtin-
gas konkurencijos sąlygas ūkio subjek-
tams, norėjusiems dalyvauti Šiaulių mies-
to šilumos gamybos rinkoje ir panaikino 
konkurenciją joje. Dėl nepagrįsto Šiaulių 
m. savivaldybės delsimo ir Šilumos ūkio 
įstatymo bei Nacionalinės strategijos 
nuostatų nepaisymo, kai kurie nepriklau-
somi šilumos gamintojai buvo priversti 
stabdyti šilumos gamybos ir pardavimo 
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Šiauliuose planus ir jau pradėtus veiks-
mus. Tuo tarpu savivaldybės valdoma 
AB „Šiaulių energija“ ir toliau turėjo 
galimybę aktyviai dalyvauti Šiaulių 
m. šilumos ūkio atnaujinimo procese. 
Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį 
ir į tai, kad skirtingų konkurencijos sąlygų 
šilumos gamybos rinkoje sudarymas ne-
gali būti pateisinamas investicijų grąža. 
Tai yra pažymėjęs ir Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas, nurody-
damas, kad savivaldybės, spręsdamos 
investicijų grąžos klausimus, neturėtų 
sudaryti skirtingų konkurencijos sąlygų.

Konkurencijos taryba įpareigojo Šiaulių 
m. savivaldybę per vieną mėnesį 
nuo nutarimo paskelbimo panaikinti 
konkurenciją ribojančius Šiaulių m. 

savivaldybės tarybos sprendimus.

„Savivaldybių gan dažnai 

deklaruojamas siekis „apsau-

goti vartotojus“, dažniausiai 

tėra prastai slepiama baimė 

įsileisti konkurenciją ten, kur 

dešimtmečius „karaliauja“ 

savivaldybės įmonės. Taip 

vartotojai yra „saugomi“ nuo 

konkurencijos teikiamos naudos, 

o neretai tik dotacijų dėka 

gyvuojančios savivaldybių 

įmonės – nuo bankroto.“ 

- Šarūnas Keserauskas,

Konkurencijos tarybos 

pirmininkas
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Konkurencijos taryba kovo 24 d. 
nustatė, kad UAB „Pigu“ (toliau 

- Bendrovė), užsiimanti elektronine 
prekyba internetu, nuo 2013 kovo 
mėn. iki 2014 rugpjūčio mėn. skleidė 
klaidinančią įvairių prekių reklamą, 
kurioje nurodė nepagrįstą naudą  
vartotojams. Konkurencijos tarybos  
vertinimu, tokios reklamos klaidino  
vartotojus, galėjo sudaryti įspūdį apie 
reikšmingai sumažintą kainą ir taip 
pažeidė Reklamos įstatymo 5 str. 1 d.

Tyrimo metu buvo analizuojama  
atsitiktinai parinktų Bendrovės interneto 
parduotuvėje siūlomų prekių - kvap-
niojo vandens, miegamojo komplek- 
to, sukimosi lėkštės, detoksikacinių 
pleistrų, arkinio šiltnamio, kabelio, kirvio, 
maršrutizatoriaus, sandėliavimo lenty-
nos bei sodo žibinto reklama. Konkuren-
cijos tarybos ekspertai nustatė, 
kad Bendrovė pateikė neteisingą 
informaciją apie pasiūlymų realią 
naudą pirkėjams, nes:

• palyginimui naudojo pakankamai 
seniai, pavyzdžiui, prieš 1,5 metų 
ar net 3 metus taikytas reikšmingai 
didesnes prekių kainas;

• prekių reklamoje naudotos palygi-
namosios kainos galiojo santyki-
nai trumpai, kai kuriais atvejais vos  
kelias valandas, taip sukuriant  
vartotojui naudos iliuziją;

• Bendrovė nesugebėjo pagrįsti 
įrodymais sandėliavimo lentynos 
OBI reklamoje naudotos palygina-
mosios kainos.

Konkurencijos taryba, įvertinusi visas 
aplinkybes ir tai, kad Bendrovės elge-
sys dirbtinai padidino parduodamų 
prekių patrauklumą bei klaidino 
vartotojus apie gaunamą naudą,  

Bendrovei skyrė 7 630 eurų baudą. 

Svarbu, kad nors Konkurencijos tary-
bos ekspertai nagrinėjo tik dešimt atsi-
tiktinai parinktų prekių reklamą, tai 
nereiškia, kad likusių prekių reklama 
atitinka Reklamos įstatymo reikalavi-
mus. Konkurencijos taryba tikisi, kad 
Bendrovė atsižvelgs į tyrimo išvadas ir 
įvertins kitų savo parduodamų prekių 
reklamą, o prireikus – atitinkamai ją 
pakeis.

Konkurencijos taryba vasario  
10 d. nutarė pradėti tyrimą dėl gali-

mai klaidinančios kvepalų reklamos 
išpardavimų portale „beta.lt“.

Šis išpardavimų portalas priklauso UAB 
„Cherry Media LT“, kuri 2014 m. birželio 
12 d. jau buvo bausta už vartotojus 
klaidinusių reklamų skleidimą.

Šiuo metu Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas nagrinėja ir bendrovės 
ir Konkurencijos tarybos pateiktus  
skundus.

Vasario 24 d. Konkurencijos taryba 
už klaidinančią reklamą radijuje, 

įmonės svetainėje ir televizijoje UAB 
„Rimi“ skyrė 3 140 eurų baudą.

UAB „Rimi“ užsakymu 2014 m. rugpjūtį 
skleistoje audio reklamoje buvo aiškiai 
teigiama: „Šią savaitę su „Mano 
Rimi“ kortele visiems žaislams net 
keturiasdešimties procentų nuolai-
da“. Ši audio reklama visą savaitę 
buvo skelbiama dešimtyje regioninių 
ir nacionalinių radijo stočių. Konkuren-
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UAB „Pigu“ elgesys dirbtinai 
padidino parduodamų prekių 

patrauklumą  bei klaidino  
vartotojus apie gaunamą 

naudą.

cijos tarybos ekspertų nuomone, 
teiginys „visiems žaislams“ galėjo  
sukelti pagrįstus vartotojų lūkesčius, 
kad visus žaislus prekybos tinklo „Rimi“ 
parduotuvėse, pateikus „Mano Rimi“ 
kortelę, bus galima įsigyti su 40 proc. 
nuolaida.

Vartotojus klaidinantys teiginiai apie 
žaislams taikomą 40 proc. nuolaidą 
kurį laiką buvo skelbiami ir UAB „Rimi“ 
svetainėje bei įmonės užsakymu skleis-
toje TV reklamoje. Tyrimo eigoje įmonės 
atstovai pripažino, kad papildomos  
akcijos sąlygos įvairių televizijų kanalais 
skleistoje reklamoje buvo  nurodytos 
netiksliai.

Konkurencijos taryba skirdama baudą 
už Reklamos įstatymo pažeidimą 
atsižvelgė į tai, kad dalis UAB „Rimi“ 
užsakymu skleistos reklamos atitiko teis-
ingumo ir išsamumo kriterijus, tačiau  
priimdama sprendimą dėl pažeidimo, 

„Konkurencijos tarybos eksper-
tai puikiai supranta radijo 

specifiką ir laiko apribojimus, 
tačiau audio reklama taip pat 

turi būti pakankamai išsami 
ir negali sukelti vartotojams 

nepagrįstų lūkesčių“

- Šarūnas Keserauskas

reklama

šiuo metu vykdomi 
tyrimai dėl 

galimai klaidinančių 
reklamų.

skundai gauti dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų vasario - kovo mėn.

įspėjimai išsiųsti 
reklamos davėjams 
vasario - kovo mėn.

įspėjimai išsiųsti dėl 
reklamos neatitikimo  euro 

įvedimo reikalavimams 
vasario - kovo mėn.

2 84 26 53

vadovavosi Lietuvos vyriausiojo ad-
ministracinio teismo išvada: tai, kad  
vienoje iš reklamos sklaidos priemonių 
vartotojams pateikiama išsami infor-
macija, nepaneigia to, kad kitomis 
sklaidos priemonėmis skleista reklama 
galėjo klaidinti vartotojus.



   teismų sprendimai
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Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas (toliau – LVAT) kovo  

6 d. patvirtino, kad ir laivų agenta-
vimo bendrovė „VPA Logistics” kartu 
su dar 31 bendrove ir Lietuvos laivybos 
maklerių ir agentų asociacija (LLMAA) 
dalyvavo kartelyje.

Ši LVAT nutartis padėjo tašką daugiau 
nei trejus metus trukusiame laivų agen-
tavimo bendrovių ir Konkurencijos tary-
bos teisminiame ginče.

2011 m. gruodžio 8 d. Konkurencijos 
taryba priėmė nutarimą, kad LLMAA 
ir 32 laivų agentavimo bendrovių vei-
ksmai pažeidė Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnį   ir  Sutarties  dėl   Europos  Sąjungos 
veikimo 101 straipsnį. Konkurencijos ta-
rybos ekspertai tyrimo metu nustatė, 
kad daugiau nei dešimtmetį dalis  
LLMAA narių per asociaciją buvo 
susitarę taikyti minimalius laivų agenta-
vimo paslaugų tarifus. Susitarimo daly-
viai savo paslaugų kainas skelbė bu-
kletuose, o LLMAA visuotiniame narių 
susirinkime priimtame Etikos kodekse 
buvo numatytos ir drausminės sankcijos 
už žymiai mažesnių tarifų nei nustatyti 
LLMAA taikymą.

2014 m. balandžio 7 d. LVAT patvirtino 
Konkurencijos tarybos išvadas, kad 
LLMAA ir jos narės, laivų agentavimo 
bendrovės, iš tiesų sudarė draudžiamą 
susitarimą dėl minimalių laivų agenta-
vimo paslaugų tarifų.

LVAT taip pat pažymėjo, kad laisvas 
konkuravimas kainomis yra viena 
iš pagrindinių sąžiningos konkuren-
cijos formų, o kainų fiksavimas  
tiesiogiai įsiterpia ir kliudo formuotis 
konkurencingų procesų rezultatams.

30 iš 32 kartelio dalyvių vis tik skundė 
teismams Konkurencijos tarybos 

nutarimą. LVAT sprendimas dėl „VPA 
Logistics“ patvirtino, kad ir trisdešimtoji 
KT nutarimą apskundusi bendrovė 
dalyvavo kartelyje. Nors LVAT daliai 
bendrovių skirtas baudas sumažino, vis 
dėlto teismas palaikė griežtą Konkuren-
cijos tarybos poziciją dėl asociacijos ir 
jos narių susitarimo nustatyti minimalius 
paslaugų tarifus neteisėtumo.

Kovo 5 d. Konstitucinis Teismas 
paskelbė nutarimą, kuriuo išaiškino, 

kad Atliekų tvarkymo įstatymo 
nuostata, numačiusi galimybę 
savivaldybėms ne konkurso būdu 
parinkti komunalinių  atliekų tvarkymo 
sistemą eksploatuojančią vienos ar 
kelių savivaldybių įsteigtą bendrovę 
galėjo būti taikoma tik išskirtiniu atveju 

– jei rinkos sąlygomis nebuvo įmanoma 
užtikrinti  atliekų tvarkymo viešųjų 
paslaugų teikimo nepertraukiamumo, 
geros kokybės ir prieinamumo.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad 
savivaldybės yra saistomos šalies ūkio 
konstitucinį pagrindą sudarančių 
principų: sąžiningos konkurencijos 
laisvės, privačios nuosavybės, asmens 
ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos, 
draudimo monopolizuoti rinką. Taigi 
atliekų tvarkymo srityje savivaldybės 
turi užtikrinti sąžiningos konkurenci-
jos laisvę ir atliekų tvarkytojus atrinkti 
konkurso būdu pagal jų galimybes 
teikti nepertraukiamas, geros kokybės 
ir prieinamas paslaugas gyventojams. 
Konstitucinis Teismas pabrėžė: net jei 

savivaldybė yra įsteigusi savo įmonę 
atliekų tvarkymo srityje, tai nėra pagrin-
das pažeisti sąžiningos konkurencijos 
laisvės principą.

„Komunalinių atliekų tvarkymo sek-
torius vis dar išlieka aktuali sritis, kuriai 
Konkurencijos taryba skiria itin didelį 
dėmesį. Vien per 2014 metus nus-
tatyti 3 tokie pažeidimai, per kelis šių 
metų mėnesius – vienas. Toks Konstitu-
cinio teismo palaikymas itin svarbus, 
keičiant ydingą savivaldybių praktiką 
atliekų tvarkymo sektoriuje, ribojančią 
gyventojų galimybes gauti kokybiškas 
paslaugas už prieinamas kainas“,  sako 
Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos 
pirmininko pavaduotoja.

Konstitucinio teismo išaiškinimas pateik-
tas LVAT prašymu byloje, kurioje LVAT 
vertino Konkurencijos tarybos nutarimo 
teisėtumą. Šiuo nutarimu Konkurenci-
jos taryba pripažino, kad Klaipėdos, 
Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybės, 
be konkurso pavesdamos regioniniams 
atliekų tvarkymo centrams išimtinėmis 
teisėmis teikti komunalinių atliekų tvar-
kymo paslaugas, nesudarė vienodų 
konkurencijos sąlygų ir taip pažeidė 
Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Atliekų tvarkymo srityje 
savivaldybės turi užtikrinti 

sąžiningos konkurencijos laisvę.

-Konstitucinis teismas

„Konstitucinio teismo 
palaikymas itin svarbus, 

keičiant ydingą savivaldybių 
praktiką atliekų tvarkymo 

sektoriuje, ribojančią 
gyventojų galimybes gauti 

kokybiškas paslaugas už 
prieinamas kainas.“

-Jūratė Šovienė,
Konkurencijos tarybos 

pirmininko pavaduotoja
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soje apie prekybos tinklų ir tiekėjų ben-
dradarbiavimo aspektus dalyvavo 82 iš 
120 respondentų.

Tiekėjai, atsakydami į KT klausimynus, 
pažymėjo kad pradeda jausti Įstatymo 
naudą: prekybos tinklai rečiau skiria bau-
das; derybose dėl sąlygų atsižvelgia ir į 
tiekėjų interesus. 2015 m. sausio mėnesį 
Seime buvo įregistruotas MPĮNVDĮ pa-
keitimo projektas, kuriuo, Konkurencijos 
tarybos pasiūlymų pagrindu, siekiama 
pagerinti mažmeninės prekybos įmonių 
ir tiekėjų interesų pusiausvyrą:

• sumažinti administracinę naštą 
įmonėms ir stebėseną vykdyti kas 2 
metus;

• apsaugoti tiekėjus nuo prekybos 
tinklų spaudimo dėl tretiesiems as-
menims taikomų tiekimo kainų ir 
sąlygų;

• sudaryti galimybę užslaptinti skundą 
Konkurencijos tarybai pateikusių 
tiekėjų tapatybę.

Vertindami savo padėtį, 20 proc. 
tiekėjų nurodė, kad 2014 m. jų padėtis 
derybose su prekybos tinklais pagerėjo.  
2013 m. taip jautėsi tik 10 proc. tiekėjų.

„Vienas iš apklausoje dalyvavusių 
tiekėjų nurodė, kad efektyvi mažmeninių 

prekybos įmonių priežiūra padėjo jam 
išsilaikyti rinkoje, o gautos pajamos 
buvo skirtos naujų produktų kūrimui. Šis 
įvertinimas liudija, kad Įstatymas pri-
sideda prie tikslų, kurių siekė įstatymo 
leidėjas, įgyvendinimo.“ - sako Elonas 
Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko 
pavaduotojas.

Atsakydami į KT klausimyną apie 
mažmeninių prekybos įmonių skiriamas 
baudas tiekėjai įvardino šias pagrin-
dines problemas:

• prekybos tinklai baudas ir sankcijas 
tiekėjams nustato vienašališkai;

• baudos už sutarčių pažeidimus 
tiekėjų vertinamos kaip nepropor-
cingai didelės.

Mažmeninės prekybos įmonės griežtą 
sankcijų tiekėjams politiką teisina 
poreikiu užtikrinti tinkamą prekių tiekimą, 
disciplinuoti sutarčių nesilaikančius 
tiekėjus, o taip pat vartotojų interesais.

Konkurencijos taryba primena, kad 
Įstatymo tikslas – riboti didelę rinkos 
galią turinčių mažmeninės prekybos 
įmonių rinkos galios panaudojimą ir 
užtikrinti tiekėjų ir didelę rinkos galią 
turinčių mažmeninės prekybos įmonių 
interesų pusiausvyrą.

Konkurencijos taryba, vado-
vaudamasi Lietuvos Respu- 

blikos mažmeninės prekybos įmonių 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu 
(toliau – Įstatymas arba MPĮNVDĮ) 
parengė kasmetinę Įstatymo stebėsenos 
pažymą. 2010 m. priimtas MPĮNVDĮ yra 
taikomas įmonėms, turinčioms didelę 
rinkos galią mažmeninėje prekyboje 
Lietuvos Respublikoje. Šiuo metu Lietu-
voje mažmeninės prekybos įmonių, 
turinčių didelę rinkos galią, kriterijus ati-
tinka 4 mažmeninės prekybos įmonės: 
UAB MAXIMA LT, UAB „PALINK“, UAB 
„RIMI LIETUVA“ bei UAB „NORFOS 
MAŽMENA“.

Analizuodami prekybos tinklus 
valdančių įmonių ir tiekėjų santykius, 
Konkurencijos tarybos ekspertai 2014 m. 
atliko dvi apklausas:

• domėjosi prekybos tinklų tiekėjams 
taikomomis baudomis, jų skyrimo 
dažnumu ir priežastimis;

• gilinosi į tiekėjų ir didžiųjų prekybos 
tinklų santykius, nustatant esmines 
prekių tiekimo procedūras bei kitus 
bendradarbiavimo aspektus.

Į klausimus apie taikomas baudas 
atsakė 70 iš 100 apklaustų tiekėjų ir 4 
mažmeninės prekybos įmonės. Apklau-

Efektyvi mažmeninių prekybos įmonių priežiūra padėjo išsilaikyti rinkoje, o gautos pajamos buvo skirtos naujų produktų kūrimui.
- KT apklausoje dalyvavęs tiekėjas

Kovo 17 d. Seimas pritarė siūlymui svarstyti Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo  
pakeitimo projektą.

Nauja įstatymo redakcija numato galimybę Konkurencijos tarybai užslaptinti tiekėjo skundą, atlikti įstatymų stebėseną 
kas du metus bei gauti jos atlikimui reikalingą informaciją ir duomenis iš mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų. Įstatymo 
projektas Seime bus svarstomas balandžio 23 d.

Seimas svarstys Mažmeninės prekybos įmonių 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pataisas

Tiekėjai jaučia konkurencijos tarybos paramą, tačiau prekybos 
tinklų spaudimas vis dar didelis

©
 p

ixa
ba

y.
co

m



-6-

   draudžiami susitarimai
Konkurencijos taryba vasario  

11 d. pripažino, kad UAB „Lukrida“ 
ir UAB „Manfula“ nuo 2010 metų ri-
bojo konkurenciją kogeneracinių 
jėgainių statybos rinkoje. Bendrovės 
susitarė nustatyti iš bendrovės UAB „En-
vija“ perkamų vidaus degimo variklių 
(toliau – varikliai) kainos dalį. Tokie 
bendrovių veiksmai yra draudžiami pa-
gal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio  
1 dalį bei Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 101 straipsnio 1 dalį.

Konkurencijos taryba nustatė, kad 
bendrovę UAB „Envija“ įsteigė UAB „Lukri-
da“ ir UAB „Manfula“ vadovaujančias 
pareigas užimantys asmenys. Taip 

konkuruojančios bendrovės sudarė 
sąlygas derinti tarpusavio elgesį rinkoje. 
Konkurencijos tarybos ekspertų verti-
nimu, surinkti įrodymai pagrindžia, kad 
minėtų bendrovių atstovai dalyvavo 
UAB „Envija“ akcininkų susirinkimuose, 
aktyviai keitėsi informacija ir suderino, 
kad, perkant variklius iš bendrovės 
UAB „Envija“, ši taikys ne mažesnę nei  
10 proc. maržą.

Nubaustų bendrovių teigimu,  susita-
rimu dėl vienodos minimalios 10 proc. 
pelno maržos buvo siekiama užtikrinti, 
kad „kainodaros klausimas būtų 
sprendžiamas teisingai, neribojant 
rinkos ir konkurencijos“. Vertindami tokį 

bendrovių argumentą Konkurencijos 
tarybos ekspertai atkreipia dėmesį, 
kad tiek pirkimo, tiek pardavimo kainas 
turi lemti savarankiški su konkurentais 
nederinti bendrovių sprendimai. Tik to-
kiu būdu rinkoje užtikrinama veiksminga 
konkurencija.

Už 2,5 metų trukusį draudžiamą 
susitarimą Konkurencijos taryba UAB 
„Manfula“ skyrė - 333 900  eurų, UAB 
„Envija“ – 303 600 eurų baudas. UAB 
„Lukrida“, prisipažinusi apie dalyvavimą 
kartelyje, atleista nuo 656 600 eurų  bau-
dos, remiantis  „Draudžiamų susitarimų 
dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų 
sumažinimo taisyklėmis“.

Džiaugiamės, kad tai vienas iš atvejų, kai tyrimą pradėjome gavę vienos iš kartelyje dalyvavusių 
įmonių prisipažinimą. Todėl kviečiame visas įmones, visų pirma, nepažeisti Konkurencijos įstatymo, 

o jau dalyvaujančias kartelyje, bet siekiančias apsaugoti įmonių reputaciją ir ekonominius interesus –  
susisiekti su mumis ir pasinaudoti galimybe išvengti baudos. 

- Šarūnas Keserauskas

Kas yra pagrindiniai kogeneracinių jėgainių pagamintos energijos vartotojai?
Kogeneracinės jėgainės yra alternatyvios energetikos šaltinis. Jos ypatingos tuo, kad vienu metu gamina ir elektros ir 
šilumos energiją. Kogeneracinių jėgainių sukuriamą energiją vartoja ir įvairaus dydžio gamybinės įmonės, ir gyventojai. 
Kogeneracinių jėgainių sukurtą energiją naudoja vartotojai Alytuje, Jonavoje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kituose Lietu-
vos miestuose.

Ar vartotojai galėjo nukentėti nuo KT nustatyto kartelio?
Taip, vartotojai visada nukenčia nuo kartelių. Šiuo konkrečiu atveju buvo susitarta dėl variklių, naudojamų kogeneracinių 
jėgainių statyboje, kainų. Todėl tikėtina, kad sudarytas kartelis padidino kogeneracinių jėgainių statybos darbų kainas. Var-
totojai dėl tokio susitarimo galėjo nukentėti netiesiogiai, pirkdami energiją į kurios savikainą buvo įskaičiuoti didesni jėgainių 
statybos kaštai.

Koks įmonės UAB „Envija“ vaidmuo kartelyje?
UAB „Envija“ dalyvavimas kartelyje buvo aktyvus. Bendrovę UAB „Envija“ įsteigė UAB „Lukrida“ ir 
UAB „Manfula“ vadovaujančias pareigas užimantys asmenys. Taip konkuruojančios bendrovės 
sudarė sąlygas derinti tarpusavio elgesį rinkoje. Vieno UAB „Envija“ valdybos posėdžio metu 
minėtų bendrovių atstovai suderino, kad, perkant variklius iš bendrovės UAB „Envija“, ši taikys ne 
mažesnę nei 10% maržą. Šio sprendimo priėmime aktyviai dalyvavo ir UAB „Envija“ vadovas.
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Kodėl yra blogai fiksuoti pelno maržą?
Ekonomistai ir teisininkai vieningai sutaria, kad bet koks kartelis, pirmiausiai, daro ekonominę žalą, apsunkina sąžiningai 
konkuruojančių įmonių patekimą į rinką ir apriboja vartotojų galimybę rinktis. Kelių konkurentų suderinta perkamų prekių 
kainos dalis (pelno marža) apriboja galimybę savarankiškai derėtis dėl palankesnių sąlygų ir gauti geresnę kainą.

Kodėl UAB „Lukrida“ buvo atleista nuo 656 600 eurų  baudos?
Konkurencijos taryba gali visiškai atleisti nuo baudos draudžiamo susitarimo dalyvį, jei šis:
• pirmasis praneša Konkurencijos tarybai apie draudžiamą susitarimą iki tyrimo pradėjimo ir pateikia turimus tokio 

susitarimo įrodymus;
• nėra draudžiamo susitarimo iniciatoriumi;
• bendradarbiauja su Konkurencijos taryba.

Jei draudžiamo susitarimo dalyvis yra ir jo iniciatorius – atleidimas nuo baudos negali būti taikomas, tačiau bauda gali 
būti sumažinta iki 50 procentų.

Jeigu tyrimas dėl draudžiamo susitarimo jau yra pradėtas, o ūkio subjektas yra šio susitarimo dalyviu, pranešus mums 
apie šį draudžiamą susitarimą ir dalyvavimą jame, bauda gali būti sumažinta iki 75 procentų.

Tyrimo metu UAB „Lukrida“ operatyviai reagavo į prašymus pateikti reikalingą informaciją, geranoriškai bendradarbiavo 
su tyrėjais. Taip pat nebuvo nustatyta, kad bendrovė būtų pažeidimo iniciatorė ar skatintų kitas bendroves dalyvauti 
kartelyje.

   parengta nauja atmintinė
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http://kt.gov.lt/naujienos/Kaip_sumoketi_bauda.pdf

