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Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyrius



Apie kokius sandorius reikia pranešti?

1. Sandoris yra koncentracija 
(susijungimas arba kontrolės įgijimas) 

ir

2. Koncentracijos dalyvių 
pajamos viršija Konkurencijos 
įstatyme nustatytas ribas

Papildomai: Konkurencijos taryba
koncentracijos priežiūros procedūrą gali
taikyti savo iniciatyva.



Kas keitėsi?

• Susijusių ūkio subjektų sąvoka

• Bendrųjų pajamų ribos ir skaičiavimo tvarka

• Du ar daugiau sandorių laikomi viena koncentracija

• Pranešimo nagrinėjimo procedūriniai pakeitimai

• Kiti palengvinimai verslui



Pokyčiai, susiję su bendrųjų pajamų skaičiavimu:

- Susijusių ūkio subjektų grupė;

- Bendrųjų pajamų ribos;

- Nacionalinės pajamos;

- Sandoriai per dvejus metus.



Susijusių ūkio subjektų sąvoka

PRIEŠ PO

Vienas ūkio subjektas

Dėl savitarpio kontrolės ar priklausomybės ir 
galimų suderintų veiksmų

Dėl savitarpio kontrolės

Kontrolės prezumpcija

1/3 ir daugiau akcijų, turto ar balsavimo 
teisių

1/2 ir daugiau akcijų, turto ar balsavimo 
teisių

Paskirtis

Apskaičiuojant bendrąsias pajamas ir rinkos 
dalį

Koncentracijos priežiūros tikslais 
apskaičiuojant bendrąsias pajamas ir rinkos 
dalį



A



Padidintos pajamų ribos, nuo kurių kyla pareiga pranešti apie sandorį
Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą:

• visų dalyvaujančių suminės pajamos didesnės negu 14,5 mln. EUR20 mln. 
EUR 

ir

• kiekvieno mažiausiai iš dviejų dalyvių pajamos yra didesnės negu 1,45 mln. 
EUR  2 mln. EUR.

Vertinamos koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos
Lietuvos Respublikoje



laikomi viena koncentracija,

kuri atsiranda paskutinio sandorio
sudarymo metu.

NAUJA TAISYKLĖ

- du arba daugiau sandorių
- per dvejų metų laikotarpį
- tarp tų pačių asmenų arba ūkio subjektų



Pranešimo apie koncentraciją turinys

4) kiekvieno koncentracijoje dalyvaujančio ūkio subjekto paskutinių trejų vienų metų finansinių 
ataskaitų rinkiniai;
[...]

6)kiekvieno koncentracijoje dalyvaujančio ūkio subjekto pirktų ir parduotų prekių kiekis per 
paskutinių trejų metų iki koncentracijos laikotarpį ir jų rinkos dalies atitinkamoje rinkoje įvertinimas;

7) kiekvieno koncentracijoje dalyvaujančio ūkio subjekto didžiausių pirkėjų ir tiekėjų bei pagrindinių 
konkurentų atitinkamose rinkose sąrašas.

Be to,
- Su pranešimu nebereikia pateikti Lietuvos banko išvados.

Pranešime apie koncentraciją turi būti pateikta 
Konkurencijos tarybos nustatytoje pranešimo apie koncentraciją formoje nurodyta 

informacija, įskaitant:



Pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūra

Teisės aktų reikalavimus 
atitinkančio pranešimo 
apie koncentraciją 
nagrinėjimas gali trukti:

1 + 3 mėn. – Konkurencijos
tarybos sprendimu;

+ 1 mėnuo – esant ūkio subjekto
prašymui ir ketinant priimti
sprendimą leisti koncentraciją su
įsipareigojimais.



1 + 3 mėn. terminą 

Konkurencijos taryba gali 

sustabdyti, jei:

- bent vienas iš koncentracijoje 

dalyvaujančių ar su jais 

susijusių ūkio subjektų 

- per Konkurencijos tarybos 

nustatytą terminą 

- nepateikia arba pateikia ne 

visą pranešimo apie 

koncentraciją nagrinėjimui 

reikalingą informaciją.



KLAUSIMAI?

taryba@kt.gov.lt

www.kt.gov.lt

Competition Council (KT)

Su konkurencija po Lietuvą

Konkurencijos taryba

konkurencijos_taryba


