Išrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELMELIT“ KLIUDYMO ATLIKTI
TYRIMĄ
2015 m. spalio 15 d. Nr. 2S-14/2015
Vilnius
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2015 m. spalio 15 d. posėdyje išnagrinėjo
klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „ELMELIT“ (kodas Juridinių asmenų registre
111703435, registracijos adresas Minijos g. 180, Klaipėda) (toliau – UAB „ELMELIT“) kliudymo
atlikti tyrimą.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė :
(2) Atsižvelgusi į 2014 m. kovo 5 d. patikrinimo UAB „ELMELIT“ patalpose aplinkybes,
2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 1S-48/2014 Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl
UAB „ELMELIT“ kliudymo atlikti tyrimą.
(3) Tyrimo metu nustatytos aplinkybės bei padarytos išvados buvo išdėstytos
Konkurencijos tarybos Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus 2015 m.
birželio 8 d. pranešime apie atliktą tyrimą Nr. 5S-12/2015.
(4) Remiantis Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalimis, UAB „ELMELIT“ buvo
supažindinta su tyrimo išvadomis ir informuota apie galimybę susipažinti su bylos medžiaga bei
pateikti paaiškinimus dėl tyrimo išvadų.
(5) UAB „ELMELIT“ 2015 m. birželio 23 d. raštu pateikė paaiškinimus dėl tyrimo išvadų.
Taip pat UAB „ELMELIT“ buvo sudarytos galimybės pateikti paaiškinimus žodžiu ir būti
išklausytai Konkurencijos tarybos 2015 m. rugsėjo 15 d. bylos nagrinėjimo posėdžio metu
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a :
(6) Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta Konkurencijos tarybos
įgaliotų pareigūnų teisė įeiti ir atlikti patikrinimą ūkio subjekto patalpose, to paties straipsnio
3 punkte, be kita ko, nurodyta, kad Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai turi teisę peržiūrėti
tyrimui reikalingus dokumentus (neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi), taip pat juos
bei kompiuteriuose esančią informaciją kopijuoti. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies
5 punkte įtvirtinta Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisė gauti žodinius ir rašytinius
paaiškinimus iš asmenų, susijusių su tikrinamų ūkio subjektų veikla, o 6 punkte nurodyta pareigūnų
teisė gauti iš ūkio subjektų duomenis ir kitą informaciją, reikalingą tyrimui atlikti.
(7) Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir UAB „ELMELIT“ pateiktus
paaiškinimus, siekiant tinkamai įvertinti UAB „ELMELIT“ veiksmus, reikia atlikti papildomą
tyrimą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5 ir 6 punktais ir
30 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

2
Konkurencijos taryba n u t a r i a :
1.
2.

Atlikti papildomą tyrimą dėl UAB „ELMELIT“ kliudymo atlikti tyrimą.
<...>.

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, šis nutarimas neskundžiamas.
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