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(1) Konkurencijos taryba 2020 m. spalio 27 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. viešai konsultacijai paskelbė nutarimo dėl Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo (toliau – Darbo reglamentas) projektą.  

(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 2020 m. lapkričio 4 d. raštu ir 2021 m. sausio 14 d. raštu nurodė, kad pagal 

kompetenciją pastabų Darbo reglamento projektui neturi. Lietuvos advokatūra pastabas pateikė 2020 m. gruodžio 7 d.  

(3) Žemiau pateikiamas gautų pastabų ir pasiūlymų vertinimas. 

Darbo reglamento punktas 

(lyginamasis variantas) 

Pastabos ir pasiūlymai 

(pateikti lyginamuoju variantu) 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimas 

52. Asmens žodinius paaiškinimus 

įgaliotas pareigūnas užfiksuoja 

paaiškinimų protokole, kuriame turi 

būti atskleistas teisingas duotų 

paaiškinimų turinys. Įgaliotas 

pareigūnas gali pasiūlyti 

paaiškinimus duodančiam asmeniui 

pačiam surašyti savo paaiškinimus į 

paaiškinimų protokolą. Jei reikia, prie 

protokolo pridedami su paaiškinimų 

turiniu susiję dokumentai ar kiti 

priedai. Įgaliotas pareigūnas, 

informavęs asmenį ir pažymėjęs 

paaiškinimų protokole, turi teisę 

daryti paaiškinimų garso ar vaizdo 

įrašą. Paaiškinimus davusiam 

asmeniui po paaiškinimų davimo 

suteikiama paaiškinimų protokolo, 

išskyrus protokolo priedus, kopija. 

 

Siūlomas toks 52 punkto pakeitimas: 

“52. Asmens žodinius paaiškinimus 

įgaliotas pareigūnas užfiksuoja 

paaiškinimų protokole, kuriame turi būti 

atskleistas teisingas duotų paaiškinimų 

turinys. Įgaliotas pareigūnas gali 

pasiūlyti pPaaiškinimus duodantisčiam 

asmuoeniui pačiam turi teisę raštu 

surašyti savo paaiškinimus į paaiškinimų 

protokolą. Jei reikia, prie protokolo 

pridedami su paaiškinimų turiniu susiję 

dokumentai ar kiti priedai. Įgaliotas 

pareigūnas, informavęs asmenį ir 

pažymėjęs paaiškinimų protokole, turi 

teisę daryti paaiškinimų garso ar vaizdo 

įrašą. Paaiškinimus davusiam asmeniui 

po paaiškinimų davimo suteikiama 

paaiškinimų protokolo, išskyrus 

protokolo priedus, kopija.” 

Neatsižvelgta. 

Darbo reglamento 52 punktas reglamentuoja Konkurencijos įstatymo 

25 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintos Konkurencijos tarybos 

įgaliotų pareigūnų teisės gauti žodinius paaiškinimus įgyvendinimą. 

Konkurencijos įstatymas suteikia teisę Konkurencijos tarybos 

įgaliotiems pareigūnams gauti žodinius paaiškinimus, kurios 

įgyvendinimo tvarka numatyta Darbo reglamente. Paaiškinimus 

duodantys asmenys patys pateikia (surašo) žodinius paaiškinimus tuo 

atveju, jeigu taip jiems Konkurencijos įstatymo suteiktą teisę 

nusprendžia įgyvendinti įgalioti pareigūnai. Priešingu atveju, t. y. 

jeigu paaiškinimus duodantys asmenys turėtų teisę spręsti dėl įgaliotų 

pareigūnų teisių įgyvendinimo tvarkos ir paaiškinimų, kurie turi būti 

užfiksuoti paaiškinimų protokole, būtų neužtikrinamas tinkamas 

Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio įgyvendinimas.  

Bet kuriuo atveju, net kai paaiškinimus užfiksuoja Konkurencijos 

tarybos įgaliotas pareigūnas, duodantis paaiškinimus asmuo turi teisę 

į paaiškinimų protokolą įrašyti savo pastabas, jeigu, jo vertinimu, tam 

tikri aspektai buvo užfiksuoti netinkamai ar jie reikalauja papildomo 

paaiškinimo. Be to, pagal Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 

1 dalies 6 punktą, asmenys paaiškinimus ir kitą informaciją gali teikti 

savo iniciatyva. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo manyti, kad 
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neįtvirtinus teisės paaiškinimus duodantiems asmenims patiems 

surašyti paaiškinimų Konkurencijos tarybos paaiškinimų protokole, 

būtų neužtikrinama jų teisių ar interesų apsauga.  

 

54. Prašyme pateikti informaciją 

nustatomas informacijos pateikimo 

terminas ir gali būti reikalaujama 

pateikti informaciją tam tikru 

formatu. Jame informuojama apie 

prašymo dėl komercines paslaptis 

sudarančios informacijos apsaugos 

pateikimo tvarką bei tokios 

informacijos apsaugai Konkurencijos 

taryboje taikomus reikalavimus. 

Konkurencijos taryba prašyme 

pateikti informaciją neturi teisės 

įstatymo pažeidimu įtariamo 

subjekto versti pripažinti įstatymo 

pažeidimą. 

Siūlomas toks 54 punkto pakeitimas: 

„54. Prašyme pateikti informaciją 

nustatomas informacijos pateikimo 

terminas ir gali būti reikalaujama pateikti 

informaciją tam tikru formatu. Jame 

informuojama apie prašymo dėl 

komercines paslaptis ar asmens 

duomenis sudarančios informacijos 

apsaugos pateikimo tvarką bei tokios 

informacijos apsaugai Konkurencijos 

taryboje taikomus reikalavimus. 

Konkurencijos taryba prašyme pateikti 

informaciją neturi teisės įstatymo 

pažeidimu įtariamo subjekto versti 

pripažinti įstatymo pažeidimą.“ 

Neatsižvelgta. 

Asmens duomenų tvarkymo apimtį ir tikslus, įskaitant ir duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimo Konkurencijos taryboje būdus ir 

priemones, reglamentuoja Asmens duomenų tvarkymo taisyklės1, 

taip pat ir tiesiogiai taikomas BDAR2. Šie teisės aktai nereikalauja, 

kad duomenų subjektas dėl asmens duomenų saugojimo turėtų 

pateikti prašymą, t. y. asmens duomenys saugomi ir be duomenų 

subjekto prašymo. Priešingai nei numatyta Konkurencijos įstatymo 

21 straipsnio 3–7 dalyse, pagal kurias ūkio subjekto komercinės 

paslaptys saugomos tik esant ūkio subjekto prašymui. Minėtas Darbo 

reglamento 54 punktas ir reglamentuoja tai, kad Konkurencijos 

taryba informuoja ūkio subjektus, kad jeigu jie teikdami informaciją 

Konkurencijos tarybai, pateikia ir informaciją, kuri sudaro jų 

komercinę paslaptį, turi pateikti prašymą dėl tokios informacijos 

apsaugos. Tokio prašymo nepateikus, informacija nėra laikoma 

komercine paslaptimi. Asmens duomenų atveju taikoma kitokia 

duomenų apsaugos tvarka ir standartas.  

Be to, detali asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, 

įskaitant prašymų dėl duomenų subjektams suteiktų ir įgyvendinamų 

teisių teikimo ir nagrinėjimo tvarką, yra numatyta viešai paskelbtose 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse. Nėra pagrindo duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimo sutapatinti ir reglamentuoti Darbo 

reglamento punkte, detalizuojančiame būtent komercinių paslapčių 

apsaugos tvarką. 

 

___________________________________________ 

 
1 2019 m. sausio 22 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-4 (2019) patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklės (Asmens duomenų 

tvarkymo taisyklės). 
2 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR). 


