
   

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, UŽSIIMANČIŲ VIEŠBUČIŲ IR KITA APGYVENDINIMO VEIKLA, 

BEI JŲ ASOCIACIJOS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO 

NUTRAUKIMO 

 

2011 m. gruodžio 29 d. Nr. 1S-252 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2011 m. gruodžio 

29 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių viešbučių ir kita 

apgyvendinimo veikla, bei jų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

(1) Tyrimas dėl Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos veiksmų atitikties Konkurencijos 

įstatymo 5 straipsnio reikalavimams pradėtas Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 8 d. nutarimu 

Nr. 1S-195, pratęstas 2011 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 1S-55, 2011 m. birželio 30 d. Nr. 1S-131, 

papildytas 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1S-161 (šiuo nutarimu taip pat pakeistas tyrimo 

pavadinimas), pratęstas 2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1S-199. 

(2) Tyrimo metu atliktas patikrinimas Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos (toliau – 

LVRA, Asociacija) naudojamose patalpose, patikrinimo metu atlikta Asociacijos prezidentės apklausa.  

(3) Peržiūrėjus minėto patikrinimo metu paimtą informaciją, buvo rastas susirašinėjimas 

tarp LVRA prezidentės ir LVRA valdybos nario bei „AAA“ įmonių grupei priklausančių viešbučių 

vadovo, pagal kurį buvo galima įtarti, kad Asociacijai priklausantys viešbučiai galėjo derinti veiksmus 

dėl viešbučių kainų nustatymo, keičiantis lengvatiniam pridėtinės vertės mokesčio tarifui, taikomam 

viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms. 

(4) 2011 m. rugpjūčio 25 d. tyrimas buvo papildytas, į tyrimą įtraukiant papildomus ūkio 

subjektus. 

(5) 2011 m. rugsėjo 20 d. atliktas papildomas patikrinimas LVRA patalpose, paimta 

kompiuteriuose bei darbo vietose buvusi informacija. 2011 m. rugsėjo 20 d. patikrinimas taip pat 

atliktas viešbučio UAB „AAA Astorija“ patalpose. Tyrimo metu išnagrinėta šių patikrinimų metu 

paimta informacija. 

(6) Tyrimo metu buvo nagrinėjami keli Asociacijos bei jos narių veiklos aspektai, susiję su 

viešbučių ir kita apgyvendinimo veikla (restoranų veikla tyrimo metu nebuvo nagrinėjama). Nustatyta, 

kad LVRA nariai planavo diskutuoti klausimais, susijusiais su viešbučių veikla 2011 m. Europos 

krepšinio čempionato metu, dalintis patirtimi priimant delegacijas, tačiau nebuvo rasta įrodymų, kad 

Asociacija ir jos nariai ar nariai tarpusavyje būtų diskutavę ir taręsi minėtais klausimais tokia apimtimi, 

kad tokius veiksmus būtų galima pripažinti ribojančiais ar galinčiais riboti konkurenciją. 

(7) Patikrinimų metu paimtos informacijos analizė taip pat parodė, jog Asociacija renka 

duomenis apie Asociacijos narių veiklos rezultatus, viešbučių užimtumą, vidutines apgyvendinimo 

paslaugų kainas, apyvartas ir kt. Pagal tyrimo metu surinkta informaciją matyti, kad LVRA nariams 

pateikiami duomenys nėra individualizuojami, o pateikiami susisteminti ir apibendrinti duomenys pagal 

LVRA narių veiklos sritis (viešbučiai, restoranai) bei miestus, kuriuose LVRA nariai vykdo veiklą. 

Duomenys apie viešbučių veiklą taip pat skelbiami Asociacijos interneto tinklapyje (čia skelbiama 
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mėnesio informacija apie viešbučių užimtumą bei vidutines kainas pagal kai kuriuos miestus, tačiau ji 

nėra individualizuota).  

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a : 

(8) Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu yra draudžiama sudaryti bet kokius susitarimus, 

kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. 

(9) Konstatuotina, kad tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės yra nepakankamos 

pripažinti, kad LVRA koordinavo savo narių veiksmus dėl elgesio rinkoje, planavo bei derino kainų 

viešbučiuose kėlimą 2011 m. Europos krepšinio čempionato metu, derino veiksmus dėl viešbučių kainų 

nustatymo, keičiantis lengvatiniam pridėtinės vertės mokesčio tarifui, ar organizavo neleistiną 

konfidencialios informacijos keitimąsi tarp Asociacijos narių.  

(10) Vis dėlto, atsižvelgiant į turimą informaciją (LVRA prezidentės pasisakymus 

žiniasklaidoje, kad planuojama užtikrinti, jog „kainų kilimas būtų protingas“, t. y. siekį, kad viešbučiai 

krepšinio čempionato metu netaikytų per didelių kainų), būtina akcentuoti, kad konkurencijos teisė 

draudžia bet kokius kainų derinimo veiksmus tarp konkurentų.  

(11) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad konkurencija suponuoja tai, 

kad kiekvienas ūkio subjektas privalo nepriklausomai apsispręsti dėl savo elgesio. Nors šis 

nepriklausomybės reikalavimas neatima iš ūkio subjektų teisės patiems protingai prisitaikyti prie esamo 

arba numatomo konkurentų elgesio, tačiau jis draudžia atsirasti bet kokiam tiesioginiam ar 

netiesioginiam kontaktui tarp tokių subjektų, jeigu šio kontakto tikslas arba padarinys yra daryti poveikį 

esamo arba potencialaus konkurento elgesiui rinkoje ar atskleisti tokiam konkurentui elgesio kryptį, 

kurią jie patys nusprendė pasirinkti arba ketina pasirinkti rinkoje
1
. Ūkio subjektų nepriklausomo 

apsisprendimo dėl savo elgesio ir kontaktų tarp konkurentų nebuvimo svarbą ne kartą yra akcentavęs ir 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2
.  

(12) Taigi, bet kokia konkurentų veiksmų, susijusių su paslaugų kainų nustatymu, 

koordinavimo forma, įskaitant ir maksimalios kainos nustatymą, reikštų, kad kaina formuojasi dėl 

susitarimo, o ne savarankiškų ūkio subjektų sprendimų pagrindu. Tai pažeistų veiksmingą konkurenciją 

bei apribotų vartotojams konkurencijos teikiamą naudą. Taigi, nors šiuo atveju nebuvo nustatyta 

faktinių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą dėl konkurenciją ribojančio susitarimo egzistavimo, 

tačiau LVRA bei jos nariai ateityje turėtų vengti bet kokių veiksmų ir teiginių, galinčių daryti įtaką 

atitinkamų ūkio subjektų sprendimų savarankiškumui.  

(13) Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į tai, kad LVRA renka ir sistemina narių veiklos 

rezultatus, bei siekdama užtikrinti, kad tokie duomenys nebūtų atskleisti tokia apimtimi, kad galėtų būti 

ribojama konkurencija, atkreipia dėmesį į kelis keitimosi informacija aspektus. 

(14) Keičiantis rinkos informacija gali būti ribojama konkurencija, ypač, jei keisdamiesi 

informacija ūkio subjektai gali sužinoti apie savo konkurentų rinkos strategijas. Keitimosi informacija 

poveikis konkurencijai priklauso nuo rinkos, kurioje keičiamasi informacija, savybių (pvz., 

koncentracijos, skaidrumo, stabilumo, simetrijos, sudėtingumo ir kt.), taip pat nuo informacijos, kuria 

keičiamasi, rūšies, nes dėl jų gali pasikeisti atitinkamos rinkos sąlygos ir sudarytos sąlygos derinti 

elgesį
3
.  

(15) Rinkoje, kurioje veikia daug dalyvių, rizika dėl strateginių veiksmų tarp šių dalyvių yra 

nedidelė, tačiau iškyla grėsmė, kad veiksmai gali būti koordinuojami per profesines organizacijas 

(nagrinėjamu atveju – per Asociaciją). Keisdamiesi konfidencialaus pobūdžio informacija, ūkio 

subjektai gali padidinti rinkos skaidrumą, tuo sudarydami sąlygas nuspėti vieni kitų elgesį rinkoje bei  

derinti savo komercinę strategiją pagal gautą konkurentų konfidencialaus pobūdžio informaciją. Tokiu 

                                                 
1
 Europos Teisingumo Teismo 1975 m. gruodžio 16 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 40-48, 50, 54-56, 111, 113 ir 

114/73 (Cooperatieve Vereniging „Suiker Unie“ UA ir kt. v Europos Komisija) (1975), ECR 1663. 
2
 Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartis byloje Nr. A

525
-2577/2011 KOMAA v 

Konkurencijos taryba. 
3
 Europos Komisijos komunikatas „Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio taikymo horizontaliesiems 

bendradarbiavimo susitarimams gairės“ Tekstas svarbus EEE, OL C 011, 14/01/2011 p. 0001–0072, para. 58. Prieiga per 

internetą: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XC0114(04):EN:NOT.  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XC0114(04):EN:NOT
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būdu derinant veiksmus rinkoje pažeidžiami Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, kuris, kaip minėta, 

draudžia sudaryti bet kokius susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali 

riboti konkurenciją, reikalavimai. 

(16) Pažymėtina ir tai, kad keitimasis informacija neturėtų užkirsti patekimo į rinką tiems 

ūkio subjektams, kurie tuose mainuose nedalyvauja. Be to, atsižvelgiant į tai, kad LVRA teikia metines 

ataskaitas, kuriose pateikiami narių metinės veiklos rezultatai, reikėtų atkreipti dėmesį, kad turėtų būti 

renkami tik istoriniai duomenys, kad konkurentai negalėtų identifikuoti vieni kitų veiklos atitinkamoje 

rinkoje duomenų (tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai) bei vieni kitų komercinės strategijos ir pritaikyti savo 

strategijai realiu laiku.  

(17) Taigi, nors tyrimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą dėl 

konkurenciją ribojančių ar galinčių riboti LRVA ir jos narių veiksmų, LRVA bei jos nariai turėtų 

atkreipti dėmesį bei užtikrinti, kad informacijos rinkimo ir atskleidimo vieni kitiems procesas, 

klausimų, susijusių su taikomomis kainomis, bei kitų klausimų sprendimas nesudarytų sąlygų 

tiesioginiam ar netiesioginiam ūkio subjektų veiksmų derinimui ir atitiktų konkurencijos teisės 

reikalavimus. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

1. Tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių viešbučių ir kita apgyvendinimo veikla, bei jų 

asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams 

nutraukti. 

2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tyrimas gali būti atnaujintas. 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

 

 

Pirmininkas                                                                            Šarūnas Keserauskas 


