Projektas

PRANEŠIMO APIE KONCENTRACIJĄ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas
– nustatyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai ūkio subjektų teikiamų pranešimų apie
koncentraciją (toliau – Pranešimas) ir bendrųjų pajamų skaičiavimo reikalavimus bei Pranešimų
pateikimo, nagrinėjimo ir Konkurencijos tarybos nutarimų dėl praneštų koncentracijų priėmimo
tvarką.
2.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo II skyriaus trečiajame skirsnyje
numatytais atvejais ūkio subjektai, teikdami Konkurencijos tarybai Pranešimą, privalo vadovautis
šia tvarka.
3.
Tvarkoje naudojamos sąvokos:
3.1. autonomiško ūkio subjekto funkcijas atliekantis ūkio subjektas – ūkio subjektas,
kuris atlieka visas savarankiško ūkio subjekto funkcijas ir vykdo nuolatinę ūkinę veiklą bei turi
pakankamai finansinių ir kitų išteklių vykdyti savo veiklą ilgą laiką;
3.2. bendroji įmonė – ūkio subjektas, kurį bendrai kontroliuoja du ar daugiau juridinių ar
fizinių asmenų;
3.3. bendroji kontrolė – kontrolė, kai ūkio subjektui lemiamą įtaką gali daryti bendrai du ar
daugiau juridinių ar fizinių asmenų;
3.4. vienvaldė kontrolė – kontrolė, kai ūkio subjektui lemiamą įtaką gali daryti vienas
juridinis ar fizinis asmuo.
3.5. Kitos Tvarkoje naudojamos sąvokos atitinka Konkurencijos įstatyme naudojamas
sąvokas.
4.
Ūkio subjektai, ketinantys teikti Konkurencijos tarybai Pranešimą, turi teisę iš anksto
kreiptis į Konkurencijos tarybą, prašydami pateikti paaiškinimus dėl Tvarkos taikymo.
5.
Aiškindama Tvarkos nuostatas, Konkurencijos taryba remiasi savo, Lietuvos teismų,
taip pat Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika bei išaiškinimais
koncentracijų priežiūros srityje.
II SKYRIUS
ATVEJAI, KADA TEIKIAMAS PRANEŠIMAS
6.
Asmenys apie numatomą vykdyti koncentraciją Pranešimą Konkurencijos tarybai turi
pateikti patys, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos ir jų bendrųjų
pajamų suma yra didesnė nei numatyta Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.
7.
Asmenys apie numatomą vykdyti ar įvykdytą koncentraciją Pranešimą Konkurencijos
tarybai turi pateikti Konkurencijos tarybos nurodymu, jeigu Konkurencijos taryba įpareigoja ūkio
subjektus teikti Pranešimą pagal Konkurencijos įstatymo 13 straipsnį.
8.
Jeigu įsiteisėjusiu teismo sprendimu panaikinamas visas ar dalis Konkurencijos tarybos
nutarimo dėl koncentracijos, asmenys, vadovaudamiesi Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio
3 dalimi, Konkurencijos tarybai turi pateikti patys patikslintą Pranešimą.
III SKYRIUS
ATVEJAI, KADA PRANEŠIMAS NETEIKIAMAS
9.
Pranešimas Konkurencijos tarybai neteikiamas, jeigu, vadovaudamiesi Konkurencijos
įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, komerciniai bankai, kitos kredito įstaigos, vertybinių popierių
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viešosios apyvartos tarpininkai, kolektyvinio investavimo subjektai ar juos valdančios valdymo
įmonės ir draudimo įmonės įsigyja 1/3 ar daugiau kitos įmonės akcijų, turėdami tikslą jas perleisti,
jeigu nesinaudojama šių akcijų suteikiama balsavimo teise ir šios akcijos perleidžiamos ne vėliau
kaip per vienerius metus, ir jeigu ne vėliau kaip per vieną mėnesį po įsigijimo apie tai pateikiama
informacija Konkurencijos tarybai. Šiais atvejais Konkurencijos tarybai pateikiamoje informacijoje
nurodomas ūkio subjekto, kurio 1/3 ar daugiau akcijų yra įsigyta, pavadinimas, registro, kuriame jis
įregistruotas, kodas, buveinės adresas, įsigytų akcijų dalis ir įsigijimo data. Jeigu finansų įstaigos,
įsigijusios 1/3 ar daugiau kitos įmonės akcijų, nusprendžia nesilaikyti Konkurencijos įstatymo 8
straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų, jos Konkurencijos tarybai privalo pateikti Pranešimą
vadovaudamosi Konkurencijos įstatymu ir šia Tvarka.
10. Pranešimas Konkurencijos tarybai neteikiamas, jeigu dėl sandorio nesikeičia
kontroliuojamo ūkio subjekto kontrolės kokybė (pavyzdžiui, vidiniai pertvarkymai susijusių ūkio
subjektų grupės viduje arba naujos įmonės steigimas susijusių ūkio subjektų grupės viduje).
11. Pranešimas Konkurencijos tarybai neteikiamas, jeigu yra gautas Konkurencijos tarybos
leidimas vykdyti koncentraciją pagal pateiktą Pranešimą ir kontrolę įgyjantis ūkio subjektas įgyja
nereikšmingai didesnę balsavimo teisių, išleistų akcijų ar kitokių vertybinių popierių dalį negu buvo
nurodyta Pranešime. Nereikšmingai didesne dalimi laikomas tokių teisių įgijimas, dėl kurio
nesikeičia kontroliuojamo ūkio subjekto kontrolės kokybė.
IV SKYRIUS
KONCENTRACIJOJE DALYVAUJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ NUSTATYMAS
12. Susijungimų atvejais koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai yra visi
susijungiantys ūkio subjektai.
13. Kontrolės įgijimo atvejais koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais yra laikomi:
13.1. jei yra įgyjama ūkio subjekto kontrolė, koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai yra
kontrolę įgyjantis ūkio subjektas ir ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama;
13.2. jei yra įgyjama naujai steigiamo ūkio subjekto (išskyrus atvejus, kai naujas ūkio
subjektas nėra autonomiško ūkio subjekto funkcijas atliekantis ūkio subjektas) bendroji kontrolė,
koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai yra kiekvienas ūkio subjektas, įgyjantis naujai
steigiamo ūkio subjekto kontrolę. Naujai steigiamas ūkio subjektas nėra laikomas koncentracijoje
dalyvaujančiu ūkio subjektu;
13.3. jei yra įgyjama ūkio subjekto dalies arba jo turto dalies, kai tokia dalis gali būti laikoma
savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, kuriam aiškiai galima priskirti apyvartą atitinkamoje rinkoje,
kontrolė, koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai yra kontrolę įgyjantis ūkio subjektas ir ūkio
subjekto dalis ar jo turto dalis, kurios kontrolė įgyjama;
13.4. jei bendroji kontrolė yra pakeičiama vienvalde kontrole, koncentracijoje dalyvaujantys
ūkio subjektai yra vienvaldę kontrolę įgyjantis ūkio subjektas ir ūkio subjektas, kurio vienvaldė
kontrolė įgyjama;
13.5. jei vienvaldė kontrolė yra pakeičiama bendrąja kontrole arba pasikeičia bendrai
kontroliuojamo ūkio subjekto kontrolės kokybė, koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai yra
bendrą kontrolę įgyjantys ūkio subjektai (esami ir nauji) ir ūkio subjektas, kurio bendroji kontrolė
įgyjama;
13.6. jei kontrolę įgyja bendroji įmonė, kuri yra autonomiško ūkio subjekto funkcijas
atliekantis ūkio subjektas, koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai yra bendroji įmonė ir ūkio
subjektas, kurio kontrolė įgyjama;
13.7. jei kontrolę įgyja bendroji įmonė, kuri nėra autonomiško ūkio subjekto funkcijas
atliekantis ūkio subjektas, koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai yra bendrąją įmonę
kontroliuojantys ūkio subjektai ir ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama;
13.8. jei kontrolę įgyja fizinis asmuo, kuris kontroliuoja vieną ar daugiau kitų ūkio subjektų,
atitinkamai pagal Tvarkos13.1 – 13.7 papunkčiuose nurodytus koncentracijoje dalyvaujančių ūkio
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subjektų nustatymo atvejus, koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai yra kontrolę įgyjantis
fizinis asmuo ir ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama.
V SKYRIUS
BENDRŲJŲ PAJAMŲ SKAIČIAVIMAS
14. Koncentracijoje dalyvaujančio ūkio subjekto bendrosios pajamos skaičiuojamos
remiantis paskutinių prieš koncentraciją ūkinių metų finansiniais duomenimis. Prie Pranešimo turi
būti pridėtos finansinės ataskaitos, patvirtinančios ūkio subjektų gautas bendrąsias pajamas.
15. Koncentracijoje dalyvaujančio ūkio subjekto bendrosios pajamos turi atspindėti
įprastinę ūkinę veiklą. Apskaičiuojant ūkio subjektų bendrąsias pajamas yra įtraukiamos sumos,
gautos iš produktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kurios Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio
subjektų finansinėse ataskaitose dažniausiai yra nurodytos eilutėje „Pardavimo pajamos“, „Kita
veikla“ ir „Finansinė ir investicinė veikla“.
16. Jeigu koncentracijoje dalyvauja ūkio subjektas, kuris priklauso susijusių ūkio subjektų
grupei, šio ūkio subjekto bendrosios pajamos skaičiuojamos kaip visų ūkio subjektų, priklausančių
susijusių ūkio subjektų grupei, bendrųjų pajamų suma. Susijusių ūkio subjektų grupė, nustatoma
Pranešimo pateikimo Konkurencijos tarybai dieną. Konkurencijos tarybai nedelsiant turi būti
pranešama apie visus susijusių ūkio subjektų grupės pasikeitimus, kurie įvyksta Pranešimo
nagrinėjimo metu.
17. Ūkio subjekto, kuris priklauso susijusių ūkio subjektų grupei, bendrosios pajamos
skaičiuojamos vengiant dvigubo skaičiavimo.
18. Bendrųjų įmonių bendrosios pajamos kontrolę turintiems asmenims priskiriamos po
lygiai, neatsižvelgiant į jų turimą balsavimo teisių, akcijų ar kitokių vertybinių popierių skaičių.
19. Ūkio subjekto, kuris priklauso susijusių ūkio subjektų grupei, bendrųjų pajamų
skaičiavimas pateikiamas jį paaiškinančioje schemoje:
Susijusių ūkio subjektų grupės bendrųjų pajamų skaičiavimas
C1
100

C

C
2/3

100

1/3

A
1/3

1/3

B
100

B1

D
100

B
1/3

2/3

100

B2

B

E

X
2/3

1/3

B3

19.1. Schemoje pateikta visa su A susijusi ūkio subjektų grupė.
19.2. A, kaip koncentracijoje dalyvaujančio ūkio subjekto, bendrosios pajamos skaičiuojamos
sudedant:
19.2.1.
A bendrąsias pajamas;
19.2.2.
visų A kontroliuojamų ūkio subjektų bendrąsias pajamas: visų B, B1, B2, E ir B3
bendrąsias pajamas;
19.2.3.
X, kuris kartu su B bendrai kontroliuoja B3, bendrąsias pajamas;
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19.2.4.
visų A kontroliuojančių ūkio subjektų bendrąsias pajamas: visų C, vieno iš C
kontroliuojamo ūkio subjekto D ir vieną iš C kontroliuojančio ūkio subjekto C1 bendrąsias pajamas.
20. Kai bendroji kontrolė keičiama vienvalde kontrole, koncentracijoje dalyvaujančių ūkio
subjektų bendrosios pajamos yra skaičiuojamos taip:
20.1. prie vienvaldę kontrolę įgyjančio ūkio subjekto bendrųjų pajamų pridedama ūkio
subjekto, kurio vienvaldė kontrolė yra įgyjama, bendrųjų pajamų dalis, apskaičiuota pagal Tvarkos
18 punktą;
20.2. iš ūkio subjekto, kurio vienvaldė kontrolė yra įgyjama, bendrųjų pajamų atimama ta
bendrųjų pajamų dalis, kuri buvo įskaičiuota į vienvaldę kontrolę įgyjančio ūkio subjekto
bendrąsias pajamas.
21. Jei ūkio subjektas, kurio kontrolė yra įgyjama, priklauso susijusių ūkio subjektų grupei,
šio ūkio subjekto bendrosios pajamos skaičiuojamos kaip visų ūkio subjektų, kurie priklausys šiai
susijusių ūkio subjektų grupei po koncentracijos įgyvendinimo, bendrųjų pajamų suma. Jeigu
kontrolė yra įgyjama ne visos susijusių ūkio subjektų grupės, o tik jos dalies, bendrųjų pajamų
skaičiavimui imamos tik šios dalies bendrosios pajamos.
22. Kai kontrolę įgyja bendroji įmonė, bendrųjų pajamų apskaičiavimas pateikiamas jį
paaiškinančioje schemoje:
Bendrosios įmonės bendrųjų pajamų skaičiavimas

C1
A

B
C2

22.1. A – ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama ir kurio bendrosios pajamos yra
1 400 000 eurų.
22.2. B – bendroji įmonė, kurios pajamos yra 1 000 000 eurų.
22.3. C1 ir C2 yra bendrąją įmonę B kontroliuojantys ūkio subjektai, kurių bendrosios
pajamos yra atitinkamai 6 000 000 eurų ir 8 000 000 eurų.
22.4. Tuo atveju, kai B yra autonomiško ūkio subjekto funkcijas atliekanti bendroji įmonė,
koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais laikomi A ir B. B bendrosios pajamos
skaičiuojamos kaip jo ir jį kontroliuojančių C1 ir C2 bendrųjų pajamų suma (B + C1 + C2),
pavyzdžiui, 1 000 000 eurų + 6 000 000 eurų + 8 000 000 eurų = 15 000 000 eurų. Tokiu atveju
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminių bendrųjų pajamų suma lygi 16 400 000 eurų
(1 400 000 eurų + 15 000 000 eurų). Tačiau tokiu atveju iš koncentracijoje dalyvaujančių ūkio
subjektų tik vieno ūkio subjekto (B) bendrosios pajamos viršija 1 500 000 eurų sumą ir apie tokią
ketinamą vykdyti koncentraciją pranešti nereikia, nes netenkinamos Konkurencijos įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos.
22.5. Tuo atveju, kai B nėra autonomiško ūkio subjekto funkcijas atliekanti bendroji įmonė,
koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais laikomi ūkio subjektai A, C1 ir C2. Skaičiuojant C1
ir C2 bendrąsias pajamas B pajamos pagal Tvarkos 18 punktą yra dalinamos į dvi dalis ir
atitinkamai pridedamos prie C1 ir C2 bendrųjų pajamų. Koncentracijoje dalyvaujančių ūkio
subjektų suminės bendrosios pajamos apskaičiuojamos taip: A + C1 + C2, t. y. 1 400 000 eurų +
6 500 000 eurų + 8 500 000 eurų = 16 400 000 eurų. Šiuo atveju du iš koncentracijoje
dalyvaujančių ūkio subjektų (C1 ir C2) atitinka Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
reikalavimus ir apie tokią ketinamą vykdyti koncentraciją Konkurencijos tarybai pranešti reikia.

5
23. Kai yra įgyjama ūkio subjekto dalies arba jo turto dalies, kai tokia dalis gali būti
laikoma savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, kuriam aiškiai galima priskirti apyvartą atitinkamoje
rinkoje, kontrolė, skaičiuojamos tai ūkio subjekto daliai arba jo turto daliai tenkančios bendrosios
pajamos.
24. Jeigu koncentracijoje dalyvauja ne Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas,
bendrosios pajamos skaičiuojamos kaip pajamų, gautų Lietuvos Respublikos prekių rinkose, suma.
Apskaičiuojant užsienio valstybės ūkio subjekto pajamas, gautas Lietuvos Respublikos prekių
rinkose, įtraukiamos:
24.1. visos pajamos, gautos iš ūkio subjekto įprastinės ūkinės veiklos Lietuvos Respublikos
prekių rinkose;
24.2. visos susijusių ūkio subjektų grupei priklausančių ūkio subjektų, registruotų užsienio
valstybėse, pajamos, gautos iš ūkio subjekto įprastinės ūkinės veiklos Lietuvos Respublikos prekių
rinkose;
24.3. susijusių ūkio subjektų grupei priklausančių ūkio subjektų, registruotų Lietuvos
Respublikoje, bendrosios pajamos.
25. Koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos
apskaičiuojamos sudėjus visų koncentracijoje dalyvaujančių asmenų bendrąsias pajamas,
apskaičiuotas vadovaujantis Tvarkos 14 – 24 punktais.
VI SKYRIUS
PRANEŠIMO PATEIKIMAS
26. Pranešimą Konkurencijos tarybai teikia:
26.1. Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose numatytais atvejais –
kontrolę įgyjantis ūkio subjektas;
26.2. visais kitais atvejais – bendrai visi koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai.
27. Jeigu Pranešimą ūkio subjekto vardu teikia atstovas, atstovas pateikia jo įgaliojimus
šiam veiksmui atlikti patvirtinančius įrodymus.
28. Bendrai kelių ūkio subjektų teikiamo Pranešimo atveju, ūkio subjektai turi turėti bendrą
atstovą, įgaliotą perduoti ir gauti dokumentus visų ūkio subjektų vardu.
29. Teikiant Pranešimą, informacija, sudaranti komercines ar profesines paslaptis, gali būti
pateikiama atskirame voke.
30. Pranešimas turi atitikti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje ir šioje Tvarkoje
nurodytus reikalavimus bei turi būti pateiktas pagal Tvarkos 1 priede nurodytą tipinę pranešimo
apie koncentraciją formą (toliau – Tipinė forma). Pranešime pateikiama informacija privalo būti
teisinga ir visa.
31. Prie Pranešimo pridėti dokumentai turi būti originalai arba jų kopijos su tikrumą
patvirtinančia žyma.
32. Prie Pranešimo pridėti dokumentai pateikiami ta kalba, kuria jie surašyti. Jeigu
dokumentai yra surašyti ne lietuvių kalba, pridedamas jų vertimas į lietuvių kalbą su jo tikrumą
patvirtinančia žyma. Dokumentai, surašyti anglų kalba, gali būti pateikiami be jų vertimo į lietuvių
kalbą, tačiau Konkurencijos taryba turi teisę reikalauti pateikti dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.
33. Pranešimas bei jo priedai gali būti įteikiami Konkurencijos tarybai darbo dienomis ir
darbo valandomis arba išsiunčiami paštu. Jeigu Pranešimas Konkurencijos tarybai įteikiamas ne
darbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms, jo gavimo data Konkurencijos taryboje registruojama
kitą ateinančią darbo dieną. Jeigu Pranešimas neatitinka Konkurencijos įstatyme ir Tvarkoje
nurodytų reikalavimų ar Pranešime pateikta ne visa pagal Tipinę formą reikalaujama informacija,
Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai raštu informuoja Pranešimą
pateikusį ūkio subjektą.
34. Pranešimas laikomas gautu Konkurencijos taryboje tą dieną, kai Konkurencijos taryba
gauna Pranešimą, atitinkantį Konkurencijos įstatyme ir Tvarkoje nurodytus reikalavimus, kuriame
pateikta visa pagal Tipinę formą reikalaujama informacija (toliau – reikalavimus atitinkantis
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Pranešimas), arba kai gauna Pranešimo papildymą, kuriuo pašalinti Panešimo trūkumai.
Konkurencijos taryba apie Pranešimo gavimo datą Pranešime nurodytu elektroniniu paštu
informuoja Pranešimą pateikusį asmenį.
35. Pranešimą teikiantis ūkio subjektas turi teisę raštu pateikti Konkurencijos tarybai
motyvuotą prašymą, kad Konkurencijos taryba leistų Pranešime nepateikti tam tikros konkrečios
informacijos, reikalaujamos pagal Tipinę formą, jeigu tokia informacija nėra būtina Pranešime
nurodytos koncentracijos įvertinimui arba jei dėl objektyvių priežasčių ūkio subjektas negali gauti
informacijos. Motyvuotas prašymas turi būti teikiamas kartu su Pranešimu ir prašyme turi būti
nurodyta, iš kur Konkurencijos taryba galėtų gauti trūkstamą informaciją. Prie prašymo turi būti
pridėti įrodymai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes. Konkurencijos tarybai tenkinus
prašymą leisti pateikti Pranešimą be tam tikros Tipinėje formoje reikalaujamos informacijos,
Konkurencijos taryba Pranešimo nagrinėjimo metu turi teisę iš ūkio subjekto reikalauti pateikti tą
informaciją.
36. Jeigu Pranešimo nagrinėjimo metu paaiškėja, jog Pranešime nėra pateikta pagal Tipinę
formą reikalaujama informacija apie paveiktas rinkas ar rinkas, kuriose koncentracija gali turėti
didelį poveikį, ar kitas nagrinėtinas rinkas, ir ši informacija yra būtina tam, kad Konkurencijos
taryba galėtų tinkamai ištirti galimas konkurencijos problemas atitinkamose rinkose, tokiais atvejais
Konkurencijos tarybos sprendimu Pranešimas laikomas gautu Konkurencijos taryboje tą dieną, kai
Konkurencijos taryba gauna Pranešimo papildymą, kuriame pateikta visa apie atitinkamas rinkas
pagal Tipinę formą reikalaujama informacija.
37. Pagal Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 3 dalį Pranešimą teikiantis ūkio subjektas
turi teisę pateikti motyvuotą prašymą leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus, kol bus priimtas
galutinis Konkurencijos tarybos sprendimas dėl leidimo vykdyti koncentraciją. Prašyme turi būti
nurodyti argumentai ir aplinkybės, kuriomis yra grindžiamas prašymas, bei pridėti įrodymai,
patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes.
VII SKYRIUS
PRANEŠIMO NAGRINĖJIMAS IR KONKURENCIJOS TARYBOS SPRENDIMO
PRIĖMIMAS
38. Konkurencijos taryba nagrinėja Pranešimus Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 2 – 4
dalyse nustatytais terminais. Šių terminų skaičiavimas pradedamas kitą dieną, kai Konkurencijos
taryba gauna reikalavimus atitinkantį Pranešimą.
39. Konkurencijos taryba apie gautą Pranešimą paskelbia Konkurencijos tarybos interneto
svetainėje www.kt.gov.lt ir nurodo Pranešimo gavimo datą, koncentracijos pobūdį, koncentracijoje
dalyvaujančius ūkio subjektus bei Pranešime pateiktą santrauką apie koncentraciją.
40. Visi suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo informacijos apie numatomą vykdyti
koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos, jei Konkurencijos
taryba nenurodo kito termino, turi teisę raštu pateikti Konkurencijos tarybai argumentuotas ir
faktiniais duomenimis pagrįstas nuomones, kuriose būtų išdėstyti argumentai, patvirtinantys arba
paneigiantys aplinkybes, jog dėl numatomos koncentracijos bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti
padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje (toliau – argumentuotos nuomonės).
Konkurencijos taryba turi teisę neatsižvelgti į neargumentuotas ar faktiniais duomenimis
nepagrįstas nuomones bei į nuomones, gautas pasibaigus nustatytam terminui.
41. Suinteresuotais asmenimis laikomi fiziniai ar juridiniai asmenys, su kurių interesais yra
susijusi numatoma vykdyti koncentracija, ir kurie Konkurencijos tarybai pateikia argumentuotas
nuomones.
42. Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Pranešimą, dėl koncentracijos priima vieną iš
Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytų nutarimų.
43. Laikoma, kad Konkurencijos tarybos leidimas vykdyti koncentraciją apima ir būtinus
bei su koncentracijos įgyvendinimu tiesiogiai susijusius koncentracijoje dalyvaujančių ūkio
subjektų prisiimtus papildomus įsipareigojimus dėl veiklos apribojimų. Tai, ar veiklos apribojimai
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yra būtini ir tiesiogiai susiję su konkrečios koncentracijos įgyvendinimu, privalo įvertinti patys
koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai.
44. Jeigu Pranešimo nagrinėjimo išvadose siūloma atsisakyti duoti leidimą vykdyti
koncentraciją (toliau – Pranešimo nagrinėjimo išvados), Koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio
subjektams ar kontroliuojantiems asmenims pateikiamos Pranešimo nagrinėjimo išvados, jie
informuojami apie terminą, iki kada Konkurencijos tarybai gali būti raštu pateikti paaiškinimai dėl
Pranešimo nagrinėjimo išvadų, ir Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu koncentracijoje
dalyvaujantys ūkio subjektai ar kontroliuojantys asmenys bus išklausomi žodžiu, datą.
45. Konkurencijos taryba apie Pranešimo nagrinėjimo išvadas ir Konkurencijos tarybos
posėdžio, kurio metu bus išklausomi koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai ir
kontroliuojantys asmenys, datą informuoja ir kitus argumentuotas nuomones Konkurencijos tarybai
pateikusius suinteresuotus asmenis bei suteikia jiems galimybę dalyvauti Konkurencijos tarybos
posėdyje ir teikti paaiškinimus.
46. Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai ir kontroliuojantys asmenys turi teisę
susipažinti su Pranešimo nagrinėjimo bylos medžiaga, išskyrus tarnybinio naudojimo dokumentus ir
kitų ūkio subjektų komercines paslaptis sudarančią informaciją. Galimybė susipažinti su Pranešimo
nagrinėjimo medžiaga suteikiama po informacijos apie Konkurencijos tarybos posėdžio datą
išsiuntimo.
47. Koncentracijos dalyvaujantys asmenys turi teisę teikti Konkurencijos tarybai
įsipareigojimus, pašalinančius konkurencijos problemą, kuri atsirastų dėl koncentracijos
įgyvendinimo (toliau – įsipareigojimai). Įsipareigojimai Konkurencijos tarybai gali būti teikiami
kartu su Pranešimu, Pranešimo nagrinėjimo metu arba gavus Pranešimo nagrinėjimo išvadas.
48. Jei yra teikiami įsipareigojimai, ūkio subjekto, pateikusio Pranešimą, motyvuotu
prašymu Pranešimo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas Konkurencijos tarybos 11 straipsnio
4 dalyje numatytam terminui.
49. Įsipareigojimai turi būti pakankami konkurencijos problemoms visiškai išspręsti,
išsamūs bei tinkami juos įgyvendinti per trumpą laiką.
50. Prie įsipareigojimų turi būti pridėta nekonfidenciali įsipareigojimų versija, kuri sudarytų
galimybę tretiesiems asmenims susipažinti su įsipareigojimų turiniu bei įvertinti siūlomų
įsipareigojimų įgyvendinamumą ir veiksmingumą konkurencijos problemoms išspręsti.
51. Jeigu įsipareigojimai nepašalina konkurencijos problemų, Konkurencijos taryba priima
nutarimą atsisakyti duoti leidimą vykdyti koncentraciją.
_____________________

