LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, UŽSIIMANČIŲ NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBA, VEIKSMŲ
ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5
STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO
2012 m. birželio 6 d. Nr. 1S – 75
Vilnius
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2012 m.
birželio 6 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių naftos
produktų prekyba, 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 pradėtas Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 1S-7 „Dėl ūkio
subjektų, užsiimančių naftos produktų prekyba, ir jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“.
(2) Tyrimo terminas buvo pratęstas ir tyrimas papildytas 2010 m. birželio 10 d. nutarimu
Nr. 1S-101, tyrimo terminas pratęstas vėlesniais Konkurencijos tarybos nutarimais. 2011 m.
gegužės 19 d. nutarimu Nr. 1S-88 tyrimas dėl UAB „Lietuva Statoil“, UAB „EMSI“, UAB „Neste
Lietuva“, AB „Ventus-Nafta“, UAB „Alexela Oil“, UAB „Alauša“, UAB „Saurida“, AB „ORLEN
Lietuva“, UAB „Kvistija“, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos ir Lietuvos
verslininkų, prekiaujančių naftos produktais sąjungos veiksmų buvo nutrauktas, o kitų bendrovių
atžvilgiu tyrimo terminas pratęstas.
(3) Tyrimo metu buvo atlikti patikrinimai UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Lietuva Statoil“,
AB „Ventus-Nafta“, AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB „Baltic Petroleum“ patalpose.
(4) 2011 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1S-237 tyrimas buvo papildytas, į tyrimą įtraukiant
UAB „Okseta“, UAB „Vaizga“ ir UAB „Bendida“.
(5) Atlikus patikrinimų metu paimtos ir kitos tyrimo metu surinktos informacijos analizę,
nebuvo nustatyta įrodymų, kurie patvirtintų, kad į tyrimą įtraukti naftos produktų prekyba
užsiimantys ūkio subjektai tarpusavyje atliko veiksmus, kurie galėjo pažeisti Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnį, draudžiantį sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus tarp ūkio subjektų.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(6) Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia visus susitarimus, kuriais siekiama riboti
konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją.
(7) Įvertinus tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes, konstatuotina, kad pagal surinktus
duomenis nėra pagrindo teigti, kad naftos produktais prekiaujantys ūkio subjektai sudarė
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio draudžiamą susitarimą. Tačiau paaiškėjus naujoms
aplinkybėms, tyrimas gali būti atnaujintas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu ir 28 straipsnio 3 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
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Tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių naftos produktų prekyba, veiksmų atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.
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