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įžvalgos faktainaujienos

Prezidentė paskyrė Diną Lurje nauja Konkurencijos tarybos 
nare

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
atsižvelgusi į Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus 
teikimą, Konkurencijos tarybos nare paskyrė teisininkę 
Diną Lurje. Prieš tai Dina Lurje trejus metus vadovavo 
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriui.

Dina Lurje yra įgijusi teisės magistro laipsnius Vilniaus ir 
Karališkajame Londono universitetuose, pagal studentų 
mainų programą teisės žinias gilino Zaragosos universitete, 
Ispanijoje. Naujai paskirta Tarybos narė konkurencijos 
teisės taikymo patirties yra įgijusi privačiame sektoriuje, 
metus dirbo Federalinės Prekybos Komisijoje JAV bei 
stažavosi Europos Komisijoje.

2013 m. Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai metu Dina Lurje 
vadovavo Konkurencijos darbo grupei, kurios metu buvo 
priimta ES Direktyva dėl žalos atlyginimo.

Dina Lurje yra nuolatinė konkurencijos teisės konferencijų 
pranešėja, dėsto Šarlotės vasaros teisės mokykloje Vilniuje.

Konkurencijos tarybą sudaro pirmininkas ir keturi nariai. 
Tarybos nariai skiriami šešeriems metams, ne daugiau kaip 
dviem kadencijoms iš eilės.

kovo 10 d.
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KT pristato naują konkurencijos kultūros sklaidos projektą   
–#Atvirai su Konkurencijos taryba kovo 8 d.

Gegužės 17 dieną Konkurencijos taryba 
ir advokatų kontora SORAINEN kviečia 
į konferenciją „Konkurencijos ribojimai 
elektroninėje erdvėje ir atleidimas nuo 
baudų – revoliucija ar evoliucija?“ Tai 
pirmoji Konkurencijos tarybos inicijuoto 
konkurencijos kultūros sklaidos projekto 
#Atvirai su Konkurencijos taryba 
organizuojama diskusija.

Konferencijoje bus pristatyta 2015 m. 
Konkurencijos tarybos veikla ir atlikti 
svarbiausi tyrimai, valstybei sukurta 
ekonominė nauda bei 2016 m. laukiantys 
iššūkiai. Antrojoje konferencijos dalyje 
KT ir advokatų kontoros SORAINEN 

ekspertai kvies diskutuoti apie vis dažniau 
pasitaikančius konkurencijos teisės ribojimus 
elektroninėje erdvėje bei naująją atleidimo 
nuo baudų tvarką.

Konferencijos pabaigoje renginio dalyviai 
taip pat galės dalyvauti neformalioje 
diskusijoje su Konkurencijos tarybos 
atstovais, užduoti aktualius klausimus, 
aptarti pasitaikančias praktines situacijas.

Registracija: http://bit.ly/1WegBxQ
Laikas: gegužės 17 d. 08.30-15.00. 
Registracijos pradžia 9.30 val.
Vieta: Viešbutis „Radisson Astorija“,  
Didžioji g. 35/2, Vilnius

Nuolat siekiame dialogo su visuomene, todėl tikime, kad projektas 
#Atvirai su Konkurencijos taryba taps nuolatine Konkurencijos tarybos 

ir Lietuvos advokatų kontorų bendradarbiavimo forma, kviesianti verslininkus, 
teisininkus ir viešojo sektoriaus atstovus diskutuoti aktualiausiomis konkurencijos 
teisės temomis. 

Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas

“ “

Konkurencijos tarybos 
2015 m. veiklos pristatymas
Kada: 9.00 val., 2016 gegužės 2 d. 
Kur: Jogailos g. 14, Vilnius
Registracija: contacts@kt.gov.lt

sužinosite apie 
svarbiausius 

2015 m. sprendimus,
atliktus rinkos
tyrimus, sukurtą 
ekonominę naudą

sužinosite kokiu apdovanojimu Pasaulio bankas įvertino KT

susipažinsite su penktąja KT nare
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Kovo 15 d. Konkurencijos taryba leido UAB 
„Inventio“ įgyti 100 proc. UAB „ALGORITMŲ 
SISTEMOS“ akcijų.

Kovo 17 d. Konkurencijos taryba leido VšĮ 
Kauno technologijos universitetui įsigyti 
78,998 proc. „ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas“, UAB akcijų ir įgyjant 
vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Kovo 22 d. Konkurencijos taryba leido UAB 
„LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ įsigyti 100 
proc. UAB „EICORE“ akcijų ir įgyti vienvaldę 
pastarosios bendrovės kontrolę.

Kovo 22 d. Konkurencijos taryba leido AB 
„Swedbank“ ir UAB „Swedbank lizingas“ 
įsigyti dalį Danske Bank A/S Lietuvos filialo 
turto, teisių ir įsipareigojimų.

Kovo 29 d. Konkurencijos taryba leido UAB 
„CGP Management“ įsigyti 50 proc. (kartu 
su turimomis akcijomis iš viso – 60 proc.) 
UAB „Kardiolita“ akcijų ir įgyti vienvaldę 
pastarosios bendrovės kontrolę.

Kovo 1 d. Konkurencijos taryba leido UAB 
„Senukų prekybos centras“ įsigyti 51 proc. 
komanditinės ūkinės bendrijos „RAZFin“ ir 
51 proc. UAB „Penktoji projekto bendrovė“ 
akcijų ir kartu su komanditine ūkine 
bendrija ZIP ir Artūru Rakausku įgyti bendrą 
KŪB „RAZFin“ ir UAB „Penktoji projekto 
bendrovė“ kontrolę.

Kovo 1 d. Konkurencijos taryba leido UAB 
Danpower Baltic įsigyti 100 proc. UAB 
„Marivas“ akcijų.

Kovo 8 d. Konkurencijos taryba leido Laurus 
S.a.r.l. netiesiogiai įsigyti komanditines 
ūkines bendrijas „Geneba NT“, „Geneba LT 
Baltijos investicijos 1“ ir „Geneba LT Baltijos 
investicijos 2“ visas tikrųjų narių bei narių 
komanditorių teises ir taip įgyti vienvaldę 
minėtų bendrovių kontrolę.

Kovo 15 d. Konkurencijos taryba leido UAB 
Medicinos paslaugų grupei įsigyti 52,67 
procentų UAB „Endemik“ akcijų ir įgyti 
vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.
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Konkurencijos taryba: UAB „Akcija tau“ skleistos 
reklamos klaidino vartotojus

Konkurencijos taryba (toliau – ir Taryba) 
nustatė, kad UAB „Akcija Tau“ savo 
interneto svetainėje www.akcijatau.lt 
skleidė reklaminius pasiūlymus, kurie klaidino 
vartotojus ir taip pažeidė Reklamos įstatymo 
5 straipsnį.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo savo 
iniciatyva įtarusi, kad UAB „Akcija Tau“ 
interneto svetainėje prekių reklamose 
nurodyti kainų palyginimai galimai 
yra klaidinantys. Konkurencijos taryba 
nustatė, kad bendrovės reklaminiuose 
pasiūlymuose šalia plaukų džiovintuvo 
ir plaukų tiesinimo žnyplių pardavimo 
kainos nurodyta palyginamoji (nubraukta) 
kaina bei vartotojo gaunama nauda 
procentine išraiška neatitiko tikrovės. 
Tarybos vertinimu, bendrovės skleistose 
reklamose nuolaidos dydis minėtoms 
prekėms svyravo nuo 20 iki 29 procentų, 

tačiau UAB „Akcija Tau“ nesugebėjo pateikti 
įrodymų, kad nubraukta prekių kaina iš tiesų 
buvo anksčiau bendrovės taikyta kaina. 
Konkurencijos taryba už skleistą ir pirkėjus 
klaidinančią reklamą bendrovei skyrė 
5400 eurų baudą. Skirdama baudą Taryba 
atsižvelgė į tai, jog bendrovė pripažino 
padariusi pažeidimą. Kitu atveju jai būtų 
buvusi paskirta didesnė bauda.

Konkurencijos tarybos ekspertai 2015 m. 
išnagrinėjo 427 pranešimus dėl galimai 
klaidinančios reklamos ir išsiuntė reklaminės 
veiklos subjektams net 159 įspėjimus.

kovo 3 d.

Praėjusiais metais skyrėme 
ypatingą dėmesį reklamoms su 

nurodytomis palyginamosiomis kai-
nomis, iš 43 atvejų 29 vertinome savo 
iniciatyva. Palyginamosios kainos 
gali būti naudingos, nes vartotojai 
gauna informaciją apie itin patrau-
klius pasiūlymus, tačiau labai svarbu, 
kad pasiūlymuose nurodoma nauda 
atitiktų tikrovę. Kaip rodo praktika, 
pardavėjai kartais reklamoje nurodo 
netikras nuolaidas, taip siekdami var-
totojus paskatinti pirkti prekes. Todėl 
norime paraginti ir pirkėjus būti bu-
dresniais bei kiekvieną kartą atidžiai 
išnagrinėti reklaminį pasiūlymą prieš 
įsigyjant prekę.

“
“

Elonas Šatas,
Tarybos pirmininko pavaduotojas
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LVAT patvirtino: „OmegaMarine Forte+“ maisto papildų 
pirkėjai buvo suklaidinti kovo 15 d.

Pirmadienį Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas (LVAT) patvirtino 
Konkurencijos tarybos 2014 m. spalio 28 d. 
nutarimą ir pripažino, kad Konkurencijos 
taryba tinkamai nustatė pažeidimą ir 
pagrįstai paskyrė 5792 eurų baudą UAB 
„Natural Pharmaceuticals“ už klaidinančių 
reklaminių teiginių skleidimą.

Prieš pusantrų metų Konkurencijos 
taryba nustatė, kad UAB  „Natural 
Pharmaceuticals“ skleisti reklaminiai teiginiai 
pvz: „Taip, mes NEMOKAMAI* dalijame 
100 000 aukštos kokybės norvegiškų 
omega – 3 žuvų taukų pakuočių...*Jums 

tereikės susimokėti pakavimo ir pristatymo 
išlaidas, kurios sudaro 9.95 Lt” turėjo 
nesąžiningos komercinės veiklos požymių. 
Bendrovė skleidė reklaminius teiginius apie 
galimybę nemokamai įsigyti maisto papildą 
„OmegaMarine Forte+“, tačiau vartotojai 
turėjo sumokėti 9,95 Lt, kad padengtų 
ne tik NKVVDĮ 7 straipsnio 18 dalyje 
nurodytas leistinas išlaidas, bet ir įvairias 
išlaidas, pavyzdžiui, už kokybiškai suteiktas 
paslaugas, kurios nėra leistinos įstatymo 
pristatant produktą kaip nemokamą.

LVAT sprendime pažymėjo, kad minėti 
reklaminiai teiginiai klaidino vartotojus ir 

Teismas: Konkurencijos tarybos UAB „Lukoil Baltija“ 
skirta sankcija - ir teisėta, ir proporcinga, bendrovės 
pažeidimas - pavojingas kovo 14 d.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 
(toliau – VAAT, Teismas) 2016 m. kovo 14 
d. konstatavo, kad UAB „Lukoil Baltija“, 
be Konkurencijos tarybos leidimo įgijusi 15 
degalinių kontrolę, pažeidė Konkurencijos 
įstatymą, o Konkurencijos tarybos už 
pavojingą konkurencijos teisės pažeidimą 
bendrovei paskirta 3 297 700 eurų (11 
386 300 Lt) bauda – teisėta, adekvati ir 
proporcinga.

Tiesa, Teismas, nagrinėdamas UAB „Lukoil 
Baltija“ skundą, atsižvelgė į Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 

17 d. nutartyje pateiktą išaiškinimą, kad 
bendrąsias degalinės pajamas, nagrinėjant 
2008 m. įvykdytą koncentraciją, reikėjo 
skaičiuoti be PVM. Atsižvelgus į tai, kad UAB 
„Lukoil Baltija“ 2008 m. įgytos degalinės 
bendrosios pajamos be PVM neviršijo 
įstatyme nustatytos 5 milijonų litų ribos, 
teismas panaikino KT nutarimo dalį, pagal 
kurią bendrovei buvo skirta 124 942 eurų 
bauda.

Teismas taip pat pripažino, kad UAB „Lukoil 
Baltija“ atstovų argumentai dėl neva tyrimo 
eigoje padarytų procedūrinių pažeidimų – 
nepagrįsti.
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sukūrė apgaulingą įspūdį apie nemokamą 
prekės pobūdį, kai faktiškai buvo mokama 
9,95 Lt ne tik už pristatymo išlaidas, bet ir 
kitas išlaidas, kurios susijusios su UAB „Natural 
Pharmaceuticals“ veikla. Teismas pažymėjo, 
kad vartotojai sumokėjo daugiau nei 
leidžiama laikant prekę nemokama, o 
teisėtos išlaidos sudarė tik trečdalį visos 
sumos.

Ši LVAT nutartis yra galutinė ir 
neskundžiama.

Tai jau  trečias šiais metais teismų  patvir-
tintas Konkurencijos tarybos nutarimas. 2015 
m. įvairių instancijų teismai patvirtino apie 
90 proc. KT nutarimų ir sprendimų.

Pieno kainas reguliuojantis įstatymas prieštarauja 
Konstitucijai, yra žalingas ir pieno gamintojams, ir 
vartotojams kovo 29 d.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 
nepritaria Lietuvos Respublikos ūkio 
subjektų, perkančių – parduodančių žalią 
pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 
Nr. XII-1907 papildymo 31 straipsniu ir 12 
straipsnio pakeitimo įstatymo projektui 
Nr. XIIP-4158 (toliau – Įstatymo projektas). 
Konkurencijos tarybos nuomone, Įstatymo 

projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje įtvirtintiems konkurencijos 
principams, o jo įgyvendinimas galėtų 
padaryti žalos vartotojams, pieno 
gamintojams ir kitiems pieno sektoriaus 
dalyviams. Apie tai Konkurencijos taryba 
išsamiai paaiškino šiandien Lietuvos 
Respublikos Seimui išsiųstame rašte.

Konkurencijos tarybos nuomone, tiesioginį 
kainų reguliavimą pieno supirkimo srityje 
numatantis Įstatymo projektas nepagrįstai 
riboja konkurenciją, varžo asmenų ūkinę 
laisvę ir galimai prieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 
reikalavimams.

Tiesiogiai įstatymu nustatyti minimalias 
pieno supirkimo kainas (net ir laikinai) būtų 
galima tik tada, jei išsamus ir objektyvus 
rinkos vertinimas parodytų neišvengiamą 
konkurencijos ir ūkinės veiklos ribojimų 
būtinybę.

Konkurencijos taryba 2015 m. atlikusi pieno 
ir pieno produktų sektoriaus rinkos tyrimą 
(toliau – Pieno rinkos tyrimas) nustatė 
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pagrindinius konkurencijos sąlygas šiame 
sektoriuje lemiančius veiksnius. Pieno rinkos 
tyrimo išvadose Konkurencijos taryba 
pateikė galimus būdus pieno sektoriaus 
problemoms spręsti – dauguma jų 
sėkmingai taikomi kitose ES šalyse.

Konkurencijos taryba 2015 m. atlikusi pieno 
ir pieno produktų sektoriaus rinkos tyrimą 
(toliau – Pieno rinkos tyrimas) nustatė 
pagrindinius konkurencijos sąlygas šiame 
sektoriuje lemiančius veiksnius. Pieno rinkos 
tyrimo išvadose Konkurencijos taryba 
pateikė galimus būdus pieno sektoriaus 
problemoms spręsti – dauguma jų 
sėkmingai taikomi kitose ES šalyse.

Pagrindinės pieno sektoriuje egzistuojančios 
problemos – per maži pieno ūkiai, lemiantys 
žemą jų efektyvumą ir derybinės galios 
tarp rinkos dalyvių disbalansą. Pieno rinkos 
tyrime Konkurencijos taryba nustatė, kad 
pieno gamintojų efektyvumą paskatintų 
jų derybinės galios didinimas, o tam reikia 
padidinti parduodamo pieno kiekius. 
Veiksmingiausias būdas padidinti pieno 
kiekius – burtis į stambius kooperatyvus 
arba gamintojų organizacijas. Kooperacija 

taip pat leistų užsitikrinti sutartinių santykių 
su pieno perdirbėjais stabilumą, sustiprintų 
pieno gamintojų atsparumą rinkos 
svyravimams bei padidintų eksporto 
galimybes.

Pieno rinkos tyrime Konkurencijos taryba 
taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę:
• užtikrinti, kad paramą gaunantys 

kooperatyvai būtų steigiami 
realios narystės pagrindu, o į tokius 
kooperatyvus žalią pieną tiekiantiems 
pieno gamintojams būtų užtikrinta 
maksimali nauda;

• peržvelgti esamus kooperatyvams 
teikiamos paramos tikslingumo kontrolės 
mechanizmus ir, esant reikalui, juos 
sustiprinti.

Tik išvardintais būdais, o ne kainų 
reguliavimu, įmanoma paskatinti pieno 
gamintojų bendradarbiavimą, padidinti 
pieno ūkių efektyvumą ir sustiprinti pieno 
gamintojų derybines galias. Deja, Įstatymo 
projekto autoriai pasirinko Konstitucijai 
prieštaraujančią alternatyvą, galinčią turėti 
ilgalaikį neigiamą poveikį visam pieno 
sektoriui.

Konkurenciją ribojantys teisės aktai dažniausiai priimami apeliuojant 
į tariamą naudą vartotojams ar rinkos dalyviams. Šio Įstatymo 

projekto nuostatos ir jo aiškinamajame rašte pateiktas abstraktus teiginys 
apie besitęsiančios pasaulinės pieno krizės poveikį Lietuvos pieno sektoriui 
nepagrindžia nei siūlomų įtvirtinti ribojimų būtinybės bei proporcingumo, nei 
numatomų minimalių supirkimo kainų dydžio. Jei šis Įstatymo projektas įsigaliotų, 
tikėtina, jog ilgalaikėje perspektyvoje jo pasekmės būtų žalingos visam pieno 
sektoriui ir pirmiausiai tiems, kuriuos siekiama apsaugoti – vartotojams ir pieno 
gamintojams

 Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

“ “


