KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS VIEŠINIMO
POLITIKOS GAIRĖS
Konkurencijos taryba, vykdydama valstybinę konkurencijos politiką, prižiūri, kaip verslas ir viešojo administravimo institucijos laikosi Konkurencijos įstatymo, kitų įstatymų, kurių priežiūra jai pavesta, bei Europos Sąjungos konkurencijos teisės reikalavimų.
Siekdama užtikrinti institucijos veiklos skaidrumą, informuoti visuomenę ir kitas tikslines grupes apie
institucijos veiklą bei priimamus sprendimus, didinti supratimą apie konkurencijos naudą ir vykdydama
pažeidimų prevenciją, Konkurencijos taryba skelbia aktualią informaciją savo interneto puslapyje bei
socialinių tinklų paskyrose.

Informacija apie priimtus nutarimus
Konkurencijos tarybos nutarimai, priimti atlikus tyrimus ir nustačius Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, taip pat išnagrinėjus įmonių prašymus vykdyti koncentraciją (susijungimą), skelbiami
interneto svetainės www.kt.gov.lt skiltyje „Nutarimai“.
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Esminė informacija apie Konkurencijos tarybos nutarimus, priimtus dėl minėtų įstatymų pažeidimų ir
dėl ūkio subjektų prašymų vykdyti koncentraciją, įprastai pateikiama pranešimuose spaudai, kurių nuorodos skelbiamos ir institucijos paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“, „LinkedIn“.

Informacija apie tyrimus
Informacija apie Konkurencijos tarybos vykdomus tyrimus skelbiama institucijos interneto svetainės
skiltyje „Vykstantys tyrimai“.

Informacija apie vykdomus tyrimus nėra skelbiama tais atvejais, kai toks skelbimas neužtikrintų atliekamo tyrimo efektyvumo ar pažeistų įtariamų ūkio subjektų nekaltumo prezumpciją. Todėl Konkurencijos taryba paprastai neskelbia pranešimų spaudai ir neteikia detalesnės informacijos apie vykdomus
ir naujai pradėtus tyrimus konkrečių ūkio subjektų atžvilgiu, kol nėra priimtas galutinis sprendimas dėl
įtariamo pažeidimo, išskyrus, jeigu tyrimas pradedamas dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų
arba jei tyrimo pradėjimo faktą paviešina pats įstatymo pažeidimu įtariamas ūkio subjektas.
Jeigu tyrimas nutraukiamas nepasitvirtinus įtarimams, Konkurencijos tarybos nutarimas skelbiamas institucijos svetainės skiltyje „Nutarimai“. Detalesnė informacija pranešime spaudai apie nutrauktą tyrimą
gali būti skelbiama, jeigu tyrimo pradėjimo faktas buvo paviešintas anksčiau.

Informacija apie viešas konsultacijas dėl ūkio subjektų prisiimamų įsipareigojimų
Konkurencijos taryba savo interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose skelbia pranešimus spaudai
apie ūkio subjektų pasiūlytus ir prisiimtus įsipareigojimus, turinčius pašalinti Konkurencijos tarybos įtariamą pažeidimą.
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Prieš priimdama sprendimą dėl siūlomų įsipareigojimų, Konkurencijos taryba savo interneto svetainės
informaciniame langelyje „Vieša konsultacija“ paskelbia ūkio subjektų siūlomų įsipareigojimų nekonfidencialią versiją ir pranešimuose spaudai informuoja apie galimybę suinteresuotiems asmenims per
nustatytą terminą pateikti argumentuotą nuomonę dėl siūlomų įsipareigojimų.

Informacija apie posėdžius ir sprendimų priėmimą
Konkurencijos tarybai baigus tyrimą dėl įtariamo pažeidimo, informacija apie būsimo nutarimo skelbimo laiką pateikiama institucijos interneto svetainės skiltyje „Posėdžiai ir sprendimų skelbimas“.

Šioje skiltyje, kaip numato Konkurencijos įstatymas, skelbiamos ir suplanuotų viešų posėdžių, kurių
metu suinteresuotos šalys yra išklausomos, datos. Konkurencijos taryba savo iniciatyva, procedūros
dalyvių arba kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali paskelbti posėdį uždarą, jeigu tai būtina siekiant
apsaugoti valstybės ar tarnybos paslaptis arba ūkio subjektų komercines paslaptis.

Informacija apie ūkio subjektų patikrinimus
Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į vykdomų tyrimų specifiką ir siekdama nepakenkti tyrimų eigai,
viešai neskelbia informacijos ir neteikia komentarų visuomenės informavimo priemonėms apie vykdomus patikrinimus ūkio subjektų patalpose nei prieš, nei po patikrinimų atlikimo. Institucija gali tik
patvirtinti patikrinimo atlikimo faktą, jeigu apie tai viešai informaciją paskelbė ūkio subjektas, kurio
patalpose vyko patikrinimas.
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Informacija apie nagrinėjamas koncentracijas
Konkurencijos taryba, gavusi teisės aktų reikalavimus atitinkantį pranešimą apie koncentraciją, apie tai
paskelbia savo svetainės skiltyje „Nagrinėjamos koncentracijos“ nurodydama, kaip numatyta Konkurencijos įstatyme, koncentracijos pobūdį ir sandorio šalis, pranešimo gavimo ir paskelbimo svetainėje
datas.

Teismų sprendimai
Institucija pranešimuose spaudai viešina informaciją apie tiek pirmosios, tiek aukštesnės instancijos
teismų priimtus sprendimus, susijusius su Konkurencijos tarybos nutarimais, dėl kurių anksčiau buvo
skelbti pranešimai spaudai.
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Informacija apie institucijos priimtus teisės aktus
Konkurencijos taryba, parengusi jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, juos skelbia viešai konsultacijai ir apie tai informaciją pateikia pranešimuose spaudai. Iš suinteresuotų asmenų gauta
nuomonė ir siūlymai skelbiami institucijos svetainės skiltyje „Teisės aktų projektų ir viešų konsultacijų
archyvas“.
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Gairės ir informaciniai leidiniai
Konkurencijos taryba, siekdama informuoti, šviesti vartotojus, privačius ūkio bei viešojo administravimo
subjektus, ugdyti jų sąmoningumą konkurencijos srityje, teikia rinkos dalyviams įvairias informacinio
pobūdžio gaires, kuriose nurodo informaciją ir gerosios praktikos pavyzdžius, padėsiančius nepažeisti
įstatymų reikalavimų ar atpažinti galimą pažeidimą. Gairės ir informaciniai leidiniai skelbiami institucijos
svetainėje, skiltyje „Ūkio subjektų priežiūra“.
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Informaciniai filmukai, skirti supažindinti visuomenę apie konkurencijos naudą, kartelių žalą, valstybės
pagalbą, viešinami institucijos svetainėje, informacinėje juostoje „Video galerija“ ir „Youtube“ kanale.

Paklausimai dėl informacijos pateikimo
Paklausimai dėl informacijos viešinimo Konkurencijos tarybos svetainėje ir informacijos teikimo žiniasklaidos priemonėms siunčiami el. p. contacts@kt.gov.lt.
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