BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS.
Kaip sumažinti konkurencijos teisės pažeidimo riziką?

Vien tai, kad konkurentų susitarimai yra sudaromi su valstybės institucijų žinia ar jų
paskatinimu, savaime nereiškia, kad tokie susitarimai nėra draudžiami ir už juos negali būti
skiriamos piniginės baudos.
Ši atmintinė atsakys į pagrindinius klausimus apie konkurentams ar juos atstovaujančioms asociacijoms taikomas taisykles
bendraujant su valstybės institucijomis bei padės valstybės institucijoms įvertinti, ar jų siūlymai ir veiksmai nesudarys palankių
sąlygų konkurenciją ribojančių susitarimų sudarymui.
Ką draudžia Konkurencijos įstatymas ir kas aktualu įmonėms?
Visus susitarimus tarp įmonių, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją (Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnis).
Už Konkurencijos įstatymo pažeidimus yra skiriamos baudos, kurios gali siekti iki 10 proc. įmonės bendrųjų metinių pajamų.
Be to, nustačius, jog įmonės vadovas prisidėjo prie konkurenciją ribojančio susitarimo sudarymo, jam gali būti skirta ir individuali sankcija - nuo trejų iki penkerių metų apribota teisė eiti vadovaujančias pareigas bei skirta piniginė bauda.
Ar tai reiškia, jog rinkos dalyviai negali bendradarbiauti tarpusavyje?
Ne, draudžiami tik tie susitarimai, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, pavyzdžiui, bendras kainų nustatymas, rinkos
pasidalijimas ar suderintas gamybos kiekių nustatymas. Tokie susitarimai yra laikomi savaime ribojančiais konkurenciją nepriklausomai nuo to, ar jie yra įgyvendinti.
Kartu su kitomis rinkoje veikiančiomis įmonėmis planuojame kreiptis/kreipėmės į valstybės instituciją dėl rinkoje egzistuojančių
problemų bei, mūsų manymu, ydingo ar nepakankamo teisinio reguliavimo. Ar toks bendradarbiavimas yra draudžiamas?
Ne, įmonės turi teisę išsakyti savo nuomonę ir atstovauti savo interesams. Visgi, konkurentų bendradarbiavimas yra dažnai
susijęs su didesne konkurencijos taisyklių pažeidimo rizika, todėl visais atvejais būtina atidžiai įsivertinti tokio bendradarbiavimo
apimtį, pavyzdžiui, kokių priemonių imamasi, kokia informacija ir kam yra atskleidžiama (keičiamasi), kokie sprendimai yra
priimami.

TIKĖTINAS PAŽEIDIMAS

MAŽAI TIKĖTINAS PAŽEIDIMAS

Alkoholinių gėrimų gamintojai kreipiasi į valstybės
instituciją dėl naujų reikalavimų pakuotėms, kuriuos ketinama įvesti artimiausiu metu. Jų nuomone, nauji reikalavimai gaminių pakuotėms yra per griežti, dėl ko padidės
sąnaudos, o tai lems parduodamos produkcijos įkainių
augimą. Susitikimų metu gamintojai tiek vieni kitiems, tiek
valstybės institucijai atskleidžia individualią informaciją,
susijusią su kainodara, taip pat nurodo, kiek procentų dėl
naujų reikalavimų vidutiniškai gali kilti gaminių kainos.
Valstybės institucija nurodo, jog naujo mokesčio įvedimas
yra neišvengiamas bei pasiūlo gamintojams įsivesti naują
„pakuotės“ mokestį, kuris kompensuotų jų patiriamas
išlaidas. Gamintojai susitaria nuo tam tikros datos įvesti
naują mokestį.

Analogiškoje situacijoje alkoholinių gėrimų gamintojai
išreiškia susirūpinimą dėl naujų reikalavimų pakuotėms.
Susitikimų metu bandoma valstybės instituciją įtikinti, jog
nauji reikalavimai yra neproporcingi siekiamam tikslui, o
jų įvedimas neigiamai paveiks rinką bei vartotojus. Gamintojai pateikia alternatyvius siūlymus, kurie užtikrintų
analogiškus pakuočių kokybės, saugumo, ekologijos reikalavimus. Diskusijų metu nėra atskleidžiama komerciškai
jautri informacija. Valstybės institucijai priėmus naujus reikalavimus kiekvienas gamintojas individualiai
nusprendžia dėl savo būsimo elgesio rinkoje.
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„Asociacijų veikla: kaip nepažeisti konkurencijos teisės
nuostatų“.

