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įžvalgos faktainaujienos

Apie valstybės pagalbą: 

surengtoje konferencijoje
Konkurencijos tarybos

Gruodžio 17 d. įvyko pirmoji Konkurencijos 
tarybos organizuojama konferencija, skirta 
valstybės pagalbai ir naujausioms su ja 
susijusioms aktualijoms. Tarptautinio renginio 
pranešėjai ir dalyviai diskutavo apie kylančius 
valstybės pagalbos klausimus, atstovai iš 
užsienio aptarė naujausią su valstybės pagalba 
susijusią taikymo praktiką.

Konferenciją pradėjo Konkurencijos tarybos 
pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė, 
kuri pristatė valstybės pagalbos taikymą 
Lietuvoje, neteisėtos paramos pavojus ir 
valstybės pagalbos modernizavimo naudą. 
Europos komisijos atstovas Joachim Wiemann 
aptarė valstybės pagalbos sąvokų elementus, 
pasidalino praktiniais taikymo pavyzdžiais. 

Mihalis Kekelekis pristatė infrastruktūros finansavimo ypatumus 
ir įsitraukė į aktyvią diskusiją su renginio dalyviais, atsakinėjo į 
jiems rūpimus klausimus.

Antroji renginio dalis buvo skirta praktinėms sesijoms. 
Konkurencijos tarybos ekspertės Agnė Adomaitytė ir Živilė 
Dapšytė pristatė praktinius valstybės registro aspektus, Jurgita 
Ratkevičiūtė supažindino su valstybės pagalbos pradmenimis. 
Praktinėje diskusijoje „Valstybės pagalba pažengusiems“ Pavel 
Jacunskij pristatė valstybės pagalbos procedūras, Lietuvos 
verslo paramos agentūros atstovas dalinosi įžvalgomis apie 
labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso nustatymą.

Konferencijoje iš viso dalyvavo 100 dalyvių iš skirtingų valstybės 
institucijų, savivaldybių, privataus sektoriaus įmonių.

98%
konferencijos dalyvių 
manė, kad pranešimai 
buvo įdomūs ir 
naudingi
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Konkurencijos taryba 

nustatė du kartelius tarp
kino teatrų
Vilniuje  ir Kaune

Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ ir 
UAB „Multikino Lietuva“, taip pat UAB „Forum Cinemas“ ir 
UAB „Cinamon Operations“ sudarė du konkurenciją ribojusius 
susitarimus dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo. Tokie 
bendrovių veiksmai daro žalą vartotojams, todėl juos draudžia 
Konkurencijos įstatymas.

Konkurencijos taryba nustatė, kad minėtos bendrovės susitarė 
netaikyti didelių nuolaidų bilietams į populiariausius kino filmus 
pirmosiomis šių filmų rodymo savaitėmis, kuomet pajamos 
paprastai būna didžiausios. Konkuruojantys kino teatrai 
tarpusavyje taip pat derindavo konkrečių kino filmų bilietų 
kainas ir akcijas.

Konkurencijos tarybos vertinimu, tokie didžiausius kino teatrus 
Vilniuje ir Kaune valdančių bendrovių veiksmai turėjo neigiamos 
įtakos kino filmų bilietų kainoms.

UAB „Forum Cinemas“ neigė dalyvavusi karteliuose ir derinusi 
savo veiksmus su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon 
Operations“.

Konkurencijos taryba nustatė, kad konkurenciją ribojantis 
susitarimas tarp UAB „Forum Cinemas“ ir  UAB „Multikino Lietuva“ 
Vilniuje truko beveik 2 metus, o susitarimas tarp UAB „Forum 
Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ – virš 3 metų. Už šiuos 
pažeidimus Konkurencijos taryba UAB „Forum Cinemas“ skyrė 
1 384 300 eurų baudą.

UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ prisipažino 
apie dalyvavimą karteliuose. Atsižvelgusi į tai, Konkurencijos ta-
ryba atleido šias bendroves atitinkamai nuo 99 200 eurų ir 138 
800 eurų baudų, remdamasi  „Draudžiamų susitarimų dalyvių 
atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklėmis“.

“

“

Tyrimo metu surinkta medžiaga liudija, kad kino 
teatrus Vilniuje ir Kaune valdančios bendrovės, 
pritardamos UAB „Forum Cinemas“ iniciatyvai, 
atsisakydavo vartotojams palankių šeimos, 
savaitgalio ir kitų akcijų ir netaikydavo nuolaidų 
žiūrovų pamėgtiems filmams. Iš tyrimo metu 
surinktos medžiagos taip pat akivaizdu, kad 
UAB „Forum Cinemas“ skatindavo savo 
konkurentus laikytis „nusistovėjusios“ praktikos 
netaikyti nuolaidų kino filmų rodymo pradžioje. 
Jei bendrovės nebūtų dalyvavusios kartelyje 
dėl kino filmų bilietų kainų, jos būtų galėjusios 
vartotojams pasiūlyti daugiau akcijų ar 
pigesnių bilietų į kino filmus.

Jolanta Ivanauskienė, 
Konkurencijos tarybos narė

LVAT patvirtino:
UAB  „LUKOIL BALTIJA“

Gruodžio 18 d.

degalinių kontrolę įgijo
neteisėtai Lietuvos vyriausiasis admini-

stracinis teismas (LVAT) pa-
tvirtino Konkurencijos tarybos 2013 m. balandžio 18 
d. nutarimą ir pripažino, kad Konkurencijos taryba 
tinkamai nustatė pažeidimą ir pagrįstai paskyrė 341 
056 eurų (1 177 600 Lt) baudą UAB „Lukoil Baltija“ už 
koncentracijų įgyvendinimą nepranešus Konkuren-
cijos tarybai ir negavus leidimo.

Prieš dvejus metus Konkurencijos taryba nustatė, 
kad UAB „Lukoil Baltija“, sudariusi jungtinės veiklos 
sutartį su UAB „Okseta“, 2008 m. sausio mėnesį 
perėmė dviejų degalinių Kaune, o 2009 m. birželio 
mėnesį – degalinės Klaipėdoje valdymą prieš tai 

LVAT  sprendime pažymėjo, kad apie numatomą įvykdyti 
koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos 
leidimą iki jos įgyvendinimo. Teismas pažymėjo, kad UAB „Lukoil 
Baltija“ argumentai apie tai, kad įgijus teisę eksploatuoti dega-
lines buvo perimtas ne rinkoje dalyvaujantis verslas, o tik pavienis 
nekilnojamas turtas, apie kurio kontrolės įgijimą neprivalu pranešti, 
yra nepagrįsti. Teismas pritarė Konkurencijos tarybos išvadai, kad 
minėtu sandoriu UAB „Lukoil Baltija“ įgijo teisę eksploatuoti degalines, 
kurias galėjo greitai pradėti naudoti prekybai degalais. Tai, kartu su 
kitomis aplinkybėmis rodo, kad UAB „Lukoil Baltija“ įgijo ir įgyvendino 
degalinių kontrolę, tačiau apie tai nepranešė ir negavo Konkurenci-
jos tarybos leidimo.

Teismas taip pat pažymėjo, kad šioje byloje nagrinėjami koncentracijų 
priežiūros reikalavimų pažeidimai yra pavojingi pažeidimai, o 
Konkurencijos tarybos pareiga – vykdyti veiksmingą Konkurencijos 
įstatymo priežiūrą. Todėl, ūkio subjektui nepateikus pranešimo apie 
koncentraciją, Konkurencijos taryba neturėjo galimybės patikrinti, ar 
vykdant tokią koncentraciją nebus ribojama konkurencija.

10 2015 m. teismuose patvirtintų 

Konkurencijos tarybos nutarimų.
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Tarptautinis bendradarbiavimas

Tbilisyje Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas 
Keserauskas ir Gruzijos konkurencijos agentūros 
pirmininkas Georgijus Barabadzė pasirašė Ben-
dradarbiavimo memorandumą. Šio memorandu-
mo tikslas – paskatinti bendradarbiavimą konkuren-
cijos politikos kūrimo ir įgyvendinimo srityje.

Konkurencijos taryba 
bendradarbiaus su 
Gruzija

Konkurencijos taryba, veiklą pradėjusi 1992 m., atlieka Konkurencijos 
bei Reklamos įstatymų pažeidimų tyrimus, dalyvauja Europos Komisi-
jos tyrimuose, o savo sprendimais dažnai formuoja ir teismų praktiką.

Konkurencijos taryba didelį dėmesį skiria tyrimams vartotojams jau-
triausiose – energetikoje, komunalinių atliekų bei maisto produktų – 
rinkose, kasmet atlikdama dešimtis tyrimų įvairiose srityse.

Kasmet pasaulio konkurencijos priežiūros institucijų veiklą vertinan-
tis konkurencijos teisės tyrimų centras Global Competition Review 
(GCR), 2015 m. Konkurencijos tarybą, kartu su Kanados, Švedijos, 
Izraelio institucijomis, priskyrė prie profesionaliausių ir didžiausią 
pažangą padariusių institucijų pasaulyje.

Nuo 2011 m. Konkurencijos taryba skaičiuoja ir kasmet vartotojams 
teikiamą naudą. 2012 – 2014 m. vienas į Konkurencijos tarybą inves-
tuotas euras sukūrė naudos vartotojams už 7 eurus.

Konkurencijos taryba dvišalio bendradarbiavimo sutartis yra 
pasirašiusi ir su Kazachstano bei Ukrainos kolegomis.

Glaudus dvišalis bendradarbiavimas su Ukrainos konkurencijos 
priežiūros institucija, konkurencinės aplinkos Ukrainoje išmanymas, 
dalyvavimas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
veikloje buvo viena iš priežasčių lėmusių Lietuvos ir Vokietijos kon-
sorciumo pergalę gruodžio 11 d. pasibaigusioje ES Dvynių projekto 
Ukrainai atrankoje.

Gruzijos konkurencijos agentūra savarankišką 
veiklą pradėjo tik 2014 m. kovo mėnesį, tad 
mūsų patirtis, ypač tyrimų prioritetizavimo 
srityje, jiems tikrai yra reikalinga. Bendradar-
biavimas su Gruzija naudingas ir Lietuvai – 
globalėjančiame pasaulyje svarbu pažinti kuo 
įvairesnes rinkas, o domėtis konkurencijos ap-
linka ne tik kaimyninėse valstybėse ar ES šalyse 
yra būtina.

Šarūnas Keserauskas, 
Konkurencijos tarybos pirmininkas

“

“

Lietuvos konkurencijos ekspertai padės stiprinti Ukrainos 
konkurencijos politiką

Konkurencijos taryba kartu su kolegomis iš Vokietijos 
laimėjo ES Dvynių programos projektą „Ukrainos an-
timonopolinio komiteto institucinių gebėjimų stipri-
nimas atliekant rinkos tyrimus ir suderinant Ukrainos 
konkurencijos įstatymą su ES standartais“. 

Konkurencijos taryba kartu su Vokietijos ūkio ir ener-
getikos ministerija padės Ukrainai gerinti konkuren-
cijos politikos skaidrumą ir jos įgyvendinimo veiks-

mingumą. Projektui įgyvendinti skiriama 1,8 milijono eurų, projekto 
trukmė – beveik 3 metai.

Tai jau trečiasis Konkurencijos tarybos laimėtas ES Dvynių 
projektas nuo 2011 metų – šiuo metu Lietuvos – Vokietijos ekspertų 
konsorciumas konsultuoja Egipto konkurencijos priežiūros instituciją, 
o 2011– 2013 m. konsultavo Armėnijos kolegas.

Gruodžio 17 d.

Gruodžio 14 d.
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Konkurencijos taryba: 

UAB „MEDIASHOP“ 
televizorių reklaminiai
pasiūlymai klaidino
pirkėjus

Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „MEDIASHOP“ savo in-
terneto svetainėje www.elektromarkt.lt skleidė reklaminius pa-
siūlymus, kurie klaidino vartotojus dėl gaunamos naudos įsigy-
jant televizorius „LG“ ir taip pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnį.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo gavusi pirkėjo skundą, kuriame 
teigiama, kad bendrovės reklaminiai pasiūlymai apie „LG“ televizo-
riams taikomas nuolaidas galimai yra klaidinantys. Įvertinusi informa-
ciją Konkurencijos taryba nustatė, kad Bendrovė nuo 2015 m. sausio 
30 d. iki 2015 m. vasario 1 d. interneto svetainėje www.elektromarkt.
lt skleidė „LG“ televizorių reklamą, kurioje šalia prekių pardavimo 
kainos nurodoma didesnioji (nubraukta) kaina kai kuriais atvejais 
galiojo prieš pusmetį ir seniau. Konkurencijos tarybos vertinimu, nors 
bendrovės skleistose reklamose nuolaidos dydis „LG“ televizoriams 
svyravo nuo 15 iki 48 procentų, realiai pirkėjai galėjo įsigyti televizo-
rius tik su 0,3 - 31 procentų nuolaida. Konkurencijos taryba už skleis-
tą pirkėjus klaidinančią reklamą Bendrovei skyrė 2244 eurų baudą.

“Artėjant šventiniam laikotarpiui ir išaugant pirkimo bumui, 
norime atkreipti dėmesį, kad siekdami didesnių pardavimų, 
pardavėjai privalo užtikrinti, kad reklamose pateikta informacija 
neklaidintų pirkėjų, o prekių palyginamosios kainos atspindėtų 
realią pirkėjo gaunamą naudą. Norime paraginti ir pirkėjus būti 
budresniais, bei atidžiai išnagrinėti reklaminį pasiūlymą prieš įsi-
gyjant prekę.

“

Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos 
pirmininko pavaduotojas.

Gruodžio 10 d.

Atnaujinto tyrimo išvados:  UAB „Elmelit” galimai trukdė atlikti 
tyrimo veiksmus Gruodžio 3 d.

Konkurencijos taryba baigė pakartotinį tyrimą dėl 
UAB „ELMELIT“ trukdymo atlikti tyrimo veiksmus. Pre-
liminariu Konkurencijos tarybos vertinimu, UAB „EL-
MELIT“ vadovas trukdė Konkurencijos tarybos įga-
liotiems pareigūnams atlikti patikrinimą bendrovės 
patalpose atsisakydamas nurodytu laiku pateikti 
pareigūnams duomenis ir kitą informaciją, reikalin-
gą patikrinimui atlikti. Negavus prašytos informacijos 
buvo sutrikdyta patikrinimo eiga, o tyrėjai negalėjo 
užtikrinti, kad tikrinamų darbuotojų darbo vietos bei 
juose esanti informacija bus tinkamai apsaugoti.

Įvertinusi visas tyrimo metu surinktas aplinkybes, Konkurencijos taryba 
įtaria UAB „ELMELIT“ Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 
punktų reikalavimų pažeidimu.

Patikrinimas ūkio subjektų patalpose yra vienas iš tyrimo veiksmų, skir-
tas ūkio subjektų turimai ir tyrimui reikalingai informacijai surinkti. Įmo-
nės, savo veiksmais kliudančios atlikti patikrinimą ir surinkti dokumentus 
bei daiktus, kurie dažnai tampa svarbiais įrodymais formuojant tyrimo 
išvadas, apsunkina galimų Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidi-
mų išaiškinimą. Trukdymai Konkurencijos tarybos pareigūnams vykdyti 
tiesiogines pareigas yra vertinami kaip pavojingi procedūriniai pažei-
dimai.

LVAT: Vilniaus rajono savivaldybė pažeidė konkurencijos 
teisę Gruodžio 1 d.

Lietuvos Vyriausias Administracinis teismas atme-
tė Vilniaus rajono savivaldybės apeliacinį skundą, 
kuriuo savivaldybė prašė panaikinti Konkurencijos 
tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimą ir pripažino, 
kad Konkurencijos taryba tinkamai nustatė, kad sa-
vivaldybė, organizuodama vietinio susisiekimo pas-
laugas, nesilaikė konkurencijos teisės taisyklių.

Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2010 m. birželio 21 d. keleivių vežimo 
paslaugas Nemenčinės kryptimi Vilniaus rajono savivaldybė patikėjo 
teikti savo kontroliuojamai įmonei „Vilniaus rajono autobusų parkas“, 
tiesiogiai sudarydama su ja sutartį. Konkurencijos taryba nustatė, kad 
Savivaldybė pavedė šiai įmonei be konkurso ar kitos konkurencingos 
procedūros teikti paslaugas iki 2015 m. ir taip pažeidė Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnį.
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Konkurencijos taryba: 
UAB „Vilniaus energija“ ribodama konkurenciją
pažeidė įstatymą ir šilumos vartotojų interesus

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl UAB „Vil-
niaus energija“ ir UAB „Bionovus“ (pastarosios ben-
drovės teisių ir pareigų perėmėja yra Estijoje regis-
truota bendrovė – First Opportunity OŪ) veiksmų, 
ribojusių konkurenciją biokuro tiekimo rinkoje. Tarp 
UAB „Bionovus“ ir UAB „Vilniaus energija“ buvo su-
darytas ilgalaikis išimtinio pirkimo susitarimas, pagal 
kurį UAB „Vilniaus energija“ įsipareigojo šilumos ga-
myboje naudojamą biokurą pirkti tik iš UAB „Biono-
vus“. Abu ūkio subjektai užėmė reikšmingas rinkos 
dalis, turėjo didelę rinkos galią, todėl susitarimas tu-
rėjo neigiamą poveikį konkurencijai ir vartotojams. 
Konkurencijos tarybos vertinimu, UAB „Bionovus“ ir 
UAB „Vilniaus energija“ susitarimai pažeidė Konku-
rencijos įstatymą, draudžiantį konkurenciją ribojan-
čius susitarimus.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai nu-
statė, kad UAB „Vilniaus energija“ nepasinaudojo 
biokuro tiekėjų konkurencija bei galimybe įsigyti 
biokurą galimai mažesnėmis kainomis. Nustatyto 
pažeidimo laikotarpiu UAB „Vilniaus energija“ už 
biokurą  mokėjo beveik 15 procentų brangiau nei 
kiti šilumos gamintojai Vilniaus regione, o patirtas 
biokuro pirkimo sąnaudas bendrovė įtraukė į varto-
tojams tiekiamos šilumos kainą.

UAB „Vilniaus energija“ centralizuotai aprūpina šiluma apie 80 pro-
centų Vilniaus m. pastatų, kuriuose gyvena apie 90 procentų vilniečių, 
tarp jų daugiau nei 195 tūkstančius butų Vilniaus mieste, Salininkuose 
ir Trakų Vokėje, taip pat įmones, organizacijas bei viešojo sektoriaus 
įstaigas.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „Vilniaus energi-
ja“ klientai (t. y. šilumos vartotojai) turi labai ribotas galimybes pakeis-
ti šilumos tiekėją. Nors galimybė atsijungti nuo centralizuoto šildymo 
sistemos yra, praktikoje tai yra sunkiai įgyvendinama, ir atsijungti nuo 
centralizuotos sistemos pavyko tik pavieniams vartotojams.

Įvertinusi visą tyrimo metu surinktą informaciją Konkurencijos taryba 
už beveik du su puse metų trukusį Konkurencijos įstatymo pažeidimą, 
turėjusį neigiamą poveikį šilumos vartotojams, draudžiamo susitarimo 
dalyvėms skyrė šias baudas:

• UAB „Vilniaus energija“ – 19 004 000 Eur.
• First Opportunity OŪ (UAB „Bionovus“ teises ir pareigas perėmusiai 

bendrovei) – 3 529 000 Eur;

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad fiziniai ar juridiniais asme-
nys gali reikalauti žalos atlyginimo iš Konkurencijos įstatymą pažeidusių 
subjektų. Nuo 2017 m. Lietuvoje įgyvendinus Europos Sąjungos direk-
tyvą, reguliuojančią žalos atlyginimą dėl konkurencijos teisės aktų pa-
žeidimo, tokios žalos išieškojimo tvarka bus paprastesnė.

Kaip ilgalaikis išimtinio pirkimo susitarimas galėjo riboti konkurenciją?

UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Bionovus“ sudaryta sutartis numatė, kad UAB „Vilniaus energija“ penkerius metus pirks 
biokurą tik iš UAB „Bionovus“.  UAB „Bionovus“ užėmė daugiau negu 60 procentų Vilniaus regiono biokuro tiekimo rin-
kos, o UAB „Vilniaus energija“ – daugiau nei 50 procentų tarp visų biokuro pirkėjų Vilniaus regione. Tokiems dideliems 
žaidėjams susitarus, kad ilgą laiką biokuras bus perkamas tik iš vieno šaltinio, kitiems biokuro tiekėjams buvo apribo-
jama galimybė konkuruoti, o UAB „Bionovus“  galėjo išlaikyti savo turimą rinkos galią. Dėl tokio susitarimo kiti biokuro 
tiekėjai galėjo parduoti biokurą tik likusioje rinkos dalyje ir taip buvo ribojamos jų plėtros galimybės. Taigi UAB „Vilniaus 
energija” dėl savo įsipareigojimo nepasinaudojo galimybe įsigyti biokurą galimai mažesnėmis kainomis, o jos patirtos 
biokuro pirkimo sąnaudos buvo tiesiogiai įtraukiamos į vartotojams tiekiamos šilumos kainą.

Kodėl Konkurencijos taryba ėmėsi nagrinėti susitarimą, kurį VPT įvertino kaip atitikusį viešųjų pirkimų pro-
cedūras? Juk bendrovės galėjo pagrįstai tikėtis, kad VPT išvada yra pakankama įvertinti konkurso sąlygas, 
kaip neribojančias konkurencijos.

Gruodžio 2 d.
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Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad VPT atliekamas konkretaus viešojo pirkimo sąlygų, įskaitant tiekėjų kvalifi-
kacijos reikalavimus, vertinimas apima bendrus kriterijus, t. y. įvertinama tokių sąlygų atitiktis Viešųjų pirkimų įstatymo 
ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Tačiau VPT neatlieka vertinimo, ar konkurso 
pagrindu sudaryta sutartis atitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimus, ar ne.

Konkurencijos taryba taip pat atkreipia visų rinkos dalyvių dėmesį į Europos Komisijos praktiką, nurodančią, kad, suda-
rius išimtinio pirkimo įsipareigojimus, tiekimo santykiai yra „įšaldomi“, o konkurentams yra apribojamos galimybės pa-
tekti į rinką ir joje plėstis.  Tai reiškia, kad ir viešojo konkurso būdu sudarytoms sutartims taikomi Konkurencijos įstatymo 
reikalavimai ir šalys neatleidžiamos nuo pareigos įvertinti, ar, atsižvelgiant į jų užimamas dalis rinkoje, susitarimų trukmę 
ir bendrą rinkos struktūrą,  jų sudaromas susitarimas nepažeidžia konkurencijos taisyklių reikalavimų.

Jei susitarimas galėjo lemti aukštesnes kainas vartotojams, kodėl pastarieji nepasirinko kito šilumos tiekė-
jo?

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „Vilniaus energija“ klientai (t. y. šilumos vartotojai) turi labai ribo-
tas galimybes pakeisti šilumos tiekėją. Nors galimybė atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos yra, praktikoje tai 
yra sunkiai įgyvendinama ir atsijungti nuo centralizuotos sistemos pavyko tik pavieniams vartotojams.

Tai patvirtina ir 2015 m. paskelbti Eurobarometro apklausos duomenys: Lietuva yra tarp tų valstybių, kuriose kyla 
daugiausiai problemų norint pakeisti energijos tiekėją – taip mano net 60 procentų apklaustųjų.

Ar dėl bendrovei UAB „Vilniaus energija“ paskirtos baudos gali padidėti šilumos kainos vartotojams?

Ne, nes šilumos kainos nustatomos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Šilumos kainų 
nustatymo metodiką. Pagal ją į šilumos kainą įskaičiuojamos tam tikros pastoviosios ir kintamosios sąnaudos, susijusios 
su šilumos gamyba ir tiekimu. Tačiau baudos, skirtos reguliuojamam ūkio subjektui už įvairaus pobūdžio pažeidimus, 
nepatenka į minėtų sąnaudų kategoriją, todėl į galutinę vartotojų mokamą šilumos kainą negali būti įtraukiamos.
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Konkurencijos taryba 
baigė pieno rinkos tyrimą:
kooperacija - būdas
didesniam pieno 
gamintojų efektyvumui
pasiekti
Gruodžio 30 d.

Apibendrinusi rinkos tyrimo duomenis, Konkurencijos taryba nustatė, 
kad pieno gamintojų efektyvumą paskatintų jų derybinės galios di-
dinimas, o tam reikia padidinti parduodamo pieno kiekius. Veiksmin-
giausias būdas padidinti pieno kiekius – burtis į stambius kooperatyvus 
arba gamintojų organizacijas. Kooperacija taip pat leistų užsitikrinti 
sutartinių santykių su pieno perdirbėjais stabilumą, sustiprintų pieno 
gamintojų atsparumą rinkos svyravimams bei padidintų eksporto ga-
limybes.

Rinkos tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad net 74 procen-
tai visų Lietuvos pieno gamintojų, parduodančių pieną perdirbti ar 
tiesiogiai vartoti, yra itin maži ūkiai, laikantys 1-5 melžiamas karves, o 
beveik trečdalis šiuo metu Lietuvoje veikiančių kooperatyvų turi penkis 
ir mažiau narių.

Konkurencijos tarybos duomenimis, tirtuoju laikotarpiu vidutinės koo-
peratyvams taikomos pieno supirkimo kainos viršijo ūkininkams ir šei-
mos ūkiams taikomas kainas, pirmiausiai – dėl didesnių kooperatyvų 
disponuojamų žalio pieno kiekių.

Konkurencijos taryba po preliminarių pieno rinkos tyrimo išvadų pa-
skelbimo iš rinkos dalyvių taip pat gavo informacijos, kad žalias pienas 
iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių kartais yra perkamas brangiau nei iš 
kooperatyvų.

Įvertinę visą tyrimo metu surinktą informaciją, Konkurencijos tarybos 
ekspertai nustatė, kad pieno supirkimo kainas lemia pieno kiekis, jo 
kokybė ir tiekimo santykių stabilumas, nepriklausomai nuo pieno ga-
mintojų statuso.

Konkurencijos taryba taip pat nustatė, kad, nagrinėtu laikotarpiu iš 
Europos Sąjungos ir iš Lietuvos biudžeto lėšų teikiant paramą koope-
ratyvams, galėjo būti taikomi nepakankami apsaugos ir kontrolės me-
chanizmai. Tai galėjo paskatinti tarpininkų, o ne tikrųjų kooperatyvų, 
sukuriančių naudą savo nariams, steigimąsi.

Po preliminarių pieno rinkos tyrimo išvadų pateikimo, buvo parengti LR 
kooperatinių bendrovių įstatymo keitimo pasiūlymai, kuriems įsigaliojus 
būtų skatinamas tikrųjų kooperatyvų steigimasis.

Konkurencijos taryba Pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos tyri-
mą pradėjo 2014 m. gruodžio 23 d. Tyrimo pradžią paskatino pieno 
ir pieno produktų sektoriaus svarba, netolygūs kainų pokyčiai pieno 
produktų tiekimo grandinėje bei tai, kad pieno sektoriuje kylančias 
konkurencijos problemas Konkurencijos taryba jau kelis kartus anali-
zavo tirdama įtariamus pažeidimus. Rinkos tyrimo metu Konkurencijos 
tarybos ekspertai analizavo visus keturis pieno sektoriaus lygius – žalio 
pieno gamybą, supirkimą, perdirbimą ir pieno produktų platinimą.

““Ir tyrimo metu, ir ypač po preliminarių išvadų paskelbimo 
sulaukėme įvairių atsiliepimų – ir neigiamų, ir teigiamų. Atlik-
dami tyrimą KT ekspertai ne kartą buvo susitikę su ūkininkais, 
išklausė jų argumentus. Apibendrinę visą informaciją manome, 
kad bendras ūkininkų ir žemės ūkio politiką formuojančių 
institucijų darbas galėtų sustiprinti pieno gamintojų pozicijas ir 
efektyvumą.

Šarūnas Keserauskas, 
Konkurencijos tarybos pirmininkas
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Atsižvelgdama į rinkos tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba siūlo:

• užtikrinti, kad paramą gaunantys kooperatyvai būtų steigiami realios narystės pagrindu, o į tokius kooperatyvus 
žalią pieną tiekiantiems pieno gamintojams būtų užtikrinta maksimali nauda;

• peržvelgti esamus kooperatyvams teikiamos paramos tikslingumo kontrolės mechanizmus, ir, esant reikalui, juos 
sustiprinti. Kooperatinių bendrovių įstatymo 31 pakeitimo įstatymo projekte siūlomos pataisos bent iš dalies galėtų 
paskatinti „tikrųjų“ kooperatyvų steigimąsi ir tinkamesnį paramos šiems kooperatyvams paskirstymą;

• Pieno supirkimo taisyklėse, kuriose numatyta rekomenduojama pieno pirkimo-pardavimo sutarčių forma, ir (arba) 
kituose aktualiuose teisės aktuose įtvirtinti minimalią pieno pirkimo-pardavimo sutarčių trukmę ir taip padidinti tie-
kimo santykių stabilumą;

• sutartyse numatyti formulę, pagal kurią būtų apskaičiuojamos pieno supirkimo kainos – tai leistų aiškiau nustatyti 
kainas. Formulę sutarties šalys turėtų suderinti kiekvienos sutarties atveju atskirai;

• Žemės ūkio ministerijai, Žemės ūkio rūmams bei kitoms organizacijoms, atsakingoms už Pieno paketo įgyvendinimą, 
padidinti informacijos sklaidą rinkoje ir šviesti rinkos dalyvius apie gamintojų organizacijų steigimo naudą ir galimy-
bes.

Konkurencijos taryba taip pat atkreipia dėmesį, kad su kainodara susijusi informacija dažniausiai būna labai jautri, to-
dėl tokios informacijos viešinimas gali reikšmingai apriboti konkurenciją. Dėl šios priežasties, Konkurencijos taryba siūlo 
Žemės ūkio ministerijai įvertinti, ar žalio pieno supirkimo kainų viešinimas pagal kiekvieną supirkėją atskirai yra būtinas, ir 
jeigu ne, atsisakyti jo arba skelbti tik apibendrintus duomenis, taip sumažinant konkurencijos ribojimo riziką.


