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įžvalgos faktainaujienos

Konkurencijos taryba 
Vyriausybėje pristatė 
2015 metų rezultatus
Rugpjūčio 12 d. Konkurencijos tarybos pirmi-
ninkas Šarūnas Keserauskas ministrų kabineto 
nariams pristatė 2015 metų veiklos rezultatus.

Konkurencijos tarybos misija – saugoti veiksmingą 
konkurenciją vartotojų gerovei. Institucija yra viešai 
įsipareigojusi, kad vartotojams sukurta nauda, skai-
čiuojama pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) metodiką, viršys insti-
tucijos biudžetą penkis kartus. 2015 metais šį įsipa-
reigojimą viršijome – vienas į instituciją investuotas 
euras atnešė vartotojams devynis eurus naudos.

2015 metais nustatėme du didesnes bilietų kainas 
lėmusius kino teatrų kartelius Vilniuje ir Kaune, du 
kartelius viešinimo paslaugų ir kogeneracinių jė-
gainių rinkose, o išaiškinę UAB „Vilniaus energija” 
ir UAB „Bionovus” susitarimą atvėrėme rinką piges-
niam biokurui. Ištyrę Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, 
Joniškio, Švenčionių ir Alytaus rajono savivaldybių 
konkurencijos ribojimo atvejus viešojo transporto, 
energijos gamybos ir komunalinių atliekų rinkose, 
vėl sudarėme sąlygas sąžiningai konkurencijai.
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Praėjusieji metai buvo intensyvūs ir įmonių 
susijungimų srityje – Konkurencijos taryba lei-
do 36 įmonių susijungimus, tačiau nustačiusi, 
kad dėl vykdomos koncentracijos Lietuvoje 
galėtų būti apribota konkurencija pilzeno 
salyklo gamybos ir pardavimo rinkoje, atsisa-
kė duoti leidimą vienam įmonių susijungimui.

Posėdžio metu Pirmininkas pranešė ir apie 
metinį konkurencijos teisės tyrimų cen-
tro Global Competition Review (GCR) 
atliktą Konkurencijos tarybos veiklos įver-
tinimą – institucija antrus metus iš eilės ap-
dovanota trimis žvaigždutėmis iš penkių.

Nepaisant 2015 metų Konkurenci-
jos tarybos pasiekimų, turime ma-

žiausią biudžetą iš Lietuvoje veikiančių 
rinkos priežiūros bei reguliavimo institu-
cijų, tokių kaip Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba, Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija ar Viešųjų 
pirkimų tarnyba. Neturint pakankamai fi-
nansinių išteklių, sunku išlaikyti komandą, 
kuri yra visų institucijos pasiekimų pagrin-
das. Vien praėjusiais metais netekome 
beveik 20 proc. tyrėjų – akivaizdu, kad 
užtikrintas didesnis finansavimas galėtų 
padėti institucijai konkuruoti dėl galimy-
bių pritraukti ir išlaikyti savo srities profe-
sionalus, o šie tęstų šalies vartotojams, 
verslui ir ekonomikai naudingus darbus.

“

Šarūnas Keserauskas,
Konkurencijos tarybos pirmininkas

Peržiūrėti ataskaitą 
galima čia.

Konkurencijos taryba - tarp geriausių 
valstybės institucijų
Birželio 30 d. savaitraštis „Veidas” paskelbė 
geriausius valstybės tarnautojus ir valstybės 
institucijas, tarp kurių – ir Konkurencijos tary-
ba.

Kasmet rengiamuose geriausio valstybės 
tarnautojo ir geriausios valstybės institucijos 
rinkimuose Lietuvos ministrai, viceministrai, 
ministerijų kancleriai, merai, savivaldybių 
administracijų direktoriai, valstybės instituci-
jų, verslo asociacijų ir kitų institucijų vadovai 
balsavo, kurie valstybės tarnautojai ir institu-
cijos šiemet už pasiektus rezultatus nusipelnė 
vadintis geriausiais.

Konkurencijos taryba 2015 m. priėmė 17 nu-
tarimų dėl konkurencijos, mažmeninės pre-
kybos, reklamos pažeidimų, atliko du rinkos 
tyrimus. Praėjusiais metais Konkurencijos ta-

ryba nustatė, jog dėl trijų kino teatrų karte-
lio žmonės už kino bilietus mokėjo brangiau, 
o ilgalaikis išimtinis pirkimo susitarimas lėmė 
aukštesnes vartotojų sąskaitas už šildymą. Ty-
rimas atliekų sektoriuje atskleidė rinkoje egzis-
tuojančias problemas – konkursų neorgani-
zuojančios savivaldybės trukdė veiksmingai 
konkurencijai bei ribojo vartotojų teisę rinktis 
ir mokėti mažiau. Tyrimų pagrįstumas buvo 
įrodytas ir teismuose – jie patvirtino beveik  
90 proc. Konkurencijos tarybos nutarimų.

Tai ne pirmas Konkurencijos tarybos įverti-
nimas – prieš keletą mėnesių Konkurencijos 
taryba laimėjo pirmąją vietą Pasaulio ban-
ko organizuojamame konkurse už geriausią 
konkurencijos kultūros sklaidos kampaniją, o 
2015 m. pasaulio konkurencijos priežiūros ins-
titucijų veiklą vertinantis Konkurencijos teisės 

http://kt.gov.lt/uploads/publications/docs/2659_02f1562991cca7c9433b1014b61a99cc.pdf
http://kt.gov.lt/uploads/publications/docs/2659_02f1562991cca7c9433b1014b61a99cc.pdf
http://kt.gov.lt/uploads/publications/docs/2659_02f1562991cca7c9433b1014b61a99cc.pdf
http://kt.gov.lt/lt/naujienos/konkurencijos-tarybai-pasaulio-banko-ivertinimas
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tyrimų centras Global Competition Review 
įtraukė instituciją tarp profesionaliausių kon-
kurencijos institucijų pasaulyje ir įvertino trimis 
žvaigždutėmis iš penkių.

Daugiau informacijos apie geriau-
sius valstybės tarnautojus ir vals-
tybės institucijas rasite čia.

Konkurencijos taryba patvirtino pranešimo 
apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo 
tvarkos pakeitimus
Rugpjūčio 26 d. Konkurencijos taryba patvir-
tino pranešimo apie koncentraciją pateikimo 
ir nagrinėjimo tvarkos pakeitimus, susijusius su 
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 
nustatymu bei bendrųjų pajamų skaičiavimu. 
Naujieji pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 
1 d.

Konkurencijos taryba primena, kad kontrolę 

įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, 
kurių pajamos viršija Konkurencijos įstatyme 
nustatytas ribas, prieš įgyvendindamos kon-
centraciją privalo gauti Konkurencijos tary-
bos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vyk-
dyti tik tas koncentracijas, dėl kurių nebūtų 
sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis 
arba itin apribota konkurencija atitinkamoje 
rinkoje.

http://kt.gov.lt/lt/naujienos/konkurencijos-taryba-tarp-paciu-profesionaliausiu-instituciju-pasaulyje
http://www.veidas.lt/kodel-jie-%E2%80%93-geriausi-2016-m-valstybes-tarnautojai
http://www.veidas.lt/kodel-jie-%E2%80%93-geriausi-2016-m-valstybes-tarnautojai
http://www.veidas.lt/kodel-jie-%E2%80%93-geriausi-2016-m-valstybes-tarnautojai
http://www.veidas.lt/kodel-jie-%E2%80%93-geriausi-2016-m-valstybes-tarnautojai
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Kaip nepažeisti konkurencijos teisės ben-
dradarbiaujant su valstybės institucijomis 
- naujoje atmintinėje
Rugpjūčio 8 d. Konkurencijos taryba, rea-
guodama į sparčiai kintančią verslo aplinką 
bei siekdama sumažinti konkurencijos teisės 
taisyklių pažeidimo riziką, pristatė Bendra-
darbiavimo su valstybės institucijomis atmin-
tinę (toliau – Atmintinė).

Pastaruoju metu ne kartą pasitaikė atvejų, 
kai valstybės institucijos savo veiksmais su-
kuria palankias sąlygas įmonėms pažeisti 
konkurencijos teisę ar skatina konkurenciją 
ribojantį įmonių bendradarbiavimą. Konku-
rencijos taryba atkreipia dėmesį, jog vien 
tai, kad konkurenciją ribojantys susitarimai 
yra sudaromi su valstybės institucijų žinia ar 
jų paskatinimu, neatleidžia įmonių nuo at-
sakomybės. Tikimasi, kad ši atmintinė atneš 

daugiau aiškumo abiem pusėms: įmonėms 
ir jų asociacijoms padės atsakyti į kylančius 
klausimus bendradarbiaujant su viešuoju 
sektoriumi, o valstybės institucijoms – įsiver-
tinti, ar jų veiksmai neriboja konkurencijos ir 
nesukuria sąlygų įmonėms pažeisti sąžinin-
gos konkurencijos principus.

Atmintinėje pateikti sektini konkurentų ben-
dradarbiavimo su valstybės institucijomis 
pavyzdžiai ir informacija apie tai, kokie vals-
tybės institucijų veiksmai galėtų sudaryti prie-
laidas įmonių atsakomybei atsirasti. Įmonės 
Atmintinėje taip pat ras patarimų, kaip tokių 
situacijų išvengti.

Peržiūrėti atmintinę galima čia.

Konkurencijos taryba atnaujino gaires 
apie klaidinančios ir neleidžiamos lygina-
mosios reklamos vertinimą
Rugpjūčio 11 d. Konkurencijos taryba pri-
statė atnaujintas Klaidinančios ir neleidžia-
mos lyginamosios reklamos vertinimo gaires 
(toliau – Gairės). Gairės papildytos nauja 
praktika ir pavyzdžiais, kurie padės reklamos 
davėjams, jos kūrėjams ir kitiems reklaminės 
veiklos subjektams savarankiškai įvertinti, ar 
jų reklama nėra klaidinanti ir/ar neleidžiama 
lyginamoji.

Pirmą kartą Konkurencijos taryba pristatė 
Gaires 2013 m. apibendrinusi Reklamos įsta-
tymo, Nesąžiningos komercinės veiklos  var-
totojams draudimo įstatymo, Konkurenci-
jos įstatymo bei Europos Sąjungos direktyvų 

nuostatas, teismų praktiką ir kitus šaltinius. 
Per trejus metus atsirado nemažai reklamos 
vertinimo praktikos bei pavyzdžių, todėl juos 
apibendrinus Gairės buvo atnaujintos. Nau-
joje Gairių redakcijoje aptariama: praktika 
dėl kainų nurodymo reklamose; sąvokos „ly-
deris“ naudojimo ypatumai; praktika dėl bū-
tinųjų išlaidų, kurios vartotojams gali atsirasti, 
kai jie gauna nemokamas prekes ar paslau-
gas, įsigyjant produktą per ypač trumpą lai-
kotarpį. Gairėse taip pat yra išaiškinimų dėl 
lyginamosios reklamos, apžvelgta reklamos 
davėjo atsakomybė.

Atnaujintas Gaires galite rasti čia.

http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/atmintin%C4%97.pdf
http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/atmintin%C4%97.pdf
http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/Reklamos_vertinimo_gaires.pdf
http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/Reklamos_vertinimo_gaires.pdf
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Kainų palyginimo reklamose rekomendacijos 
arba kaip neklaidinti vartotojų
Liepos 7 d. Konkurencijos taryba patvirtino 
Rekomendacijas dėl kainų palyginimo rekla-
mose (toliau – Rekomendacijos), kurios, tiki-
masi, padės formuoti sąžiningus reklaminius 
pasiūlymus ir neklaidinti vartotojų.

Konkurencijos taryba pastebi, kad reklamo-
se  prekių ir paslaugų kainos patrauklumui 
parodyti dažnai pasitelkiami palyginimai 
su buvusia produkto kaina ar su konkretaus 
konkurento taikoma kaina. Tačiau vartoto-
jai gali būti suklaidinti dėl tikrosios pasiūlymo 
vertės, jei reklamoje informacija apie palygi-
namąsias kainas nėra teisinga ir tiksli.

2016 m. balandžio 18 d. Konkurencijos taryba 
paskelbė viešai konsultacijai Rekomendaci-
jų projektą, ir, apsvarsčiusi gautas pastabas 
ir pasiūlymus, patvirtino Rekomendacijas. 
Rekomendacijų tikslas – pateikti gaires, ku-
riomis vadovaudamiesi ūkio subjektai paro-
dytų vartotojams tikrąją pasiūlymo naudą ir 
teisingai informuotų apie produktų kainas.

Konkurencijos tarybos parengtos ir patvirtin-
tos Rekomendacijos nėra privalomos ir jose 
pateikiamos tik pagrindinės kainų nurodymo 
gairės, kurios, Konkurencijos tarybos many-
mu, gali padėti sumažinti riziką, kad skelbia-
ma reklama neatitiks Reklamos įstatymo rei-
kalavimų.

Konkurencijos taryba itin didelį dėmesį skiria 
informacijos apie tai, kokia reklama yra leisti-
na, sklaidai: nuolat organizuoja nemokamus 
seminarus įmonėms ir asociacijoms, 2013 m. 
patvirtino Klaidinančios ir neleidžiamos lygi-
namosios reklamos vertinimo gaires. Kartu 
su gairėmis, Konkurencijos tarybos ekspertai 
parengė ir trumpą atmintinę, kurioje trumpai 
ir aiškiai pristatomi svarbiausi reklamos verti-
nimo kriterijai, leistini ir neleistini teiginiai bei 
kita svarbi informacija.

Rekomendacijas galite rasti čia.

Konkurencijos taryba patvirtino naujus 
reikalavimus de minimis susitarimams
Liepos 28 d. Konkurencijos taryba patvirtino 
naujus Reikalavimus ir sąlygas susitarimams, 
kurie dėl savo mažareikšmės įtakos (de mini-
mis) negali itin riboti konkurencijos. Tokiems 
susitarimams  Konkurencijos taryba netaikys 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, numa-
tančio atsakomybę už draudžiamus susitari-
mus.

Konkurencijos taryba Reikalavimus de mi-
nimis susitarimams parengė apibendrinusi 
viešos konsultacijos išvadas bei atsižvelgu-
si į naujausią Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo praktiką ir atnaujinto Europos Komi-
sijos de minimis pranešimo nuostatas. Doku-
mento naujovė – aiškiai įvardijama, kad su-
sitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją, 
nelaikomi mažareikšmiais ir išimties iš Konku-
rencijos įstatymo 5 straipsnio Konkurencijos 
taryba netaikys.

Nauji Reikalavimai de minimis susitarimams 
įsigalios nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Reikalavimus de minimis susitarimams galite 
rasti čia.

http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/Rekomendacijos_del_kainu_palyginimu_reklamose.pdf
http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/Rekomendacijos_del_kainu_palyginimu_reklamose.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/023b4d9053d111e6b72ff16034f7f796
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/023b4d9053d111e6b72ff16034f7f796
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/023b4d9053d111e6b72ff16034f7f796
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Apie suteiktą valstybės pagalbą - naujojoje 
Europos Komisijos valstybės pagalbos skai-
drumo svetainėje
Liepos 4 d. pradėjo veikti Europos Komisijos 
valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieš-
kos svetainė (toliau – Paieškos svetainė), 
kurioje bus skelbiama informacija apie visų 
Europos Sąjungos valstybių narių suteiktą 
valstybės pagalbą, kai tokia pagalba vie-
nam gavėjui viršija 500 000 eurų.

Europos Komisija pažymi, jog svarbu viešinti 
informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą 
ir užtikrinti vienodas sąlygas visiems Europos 
Sąjungos vidaus rinkos žaidėjams. Pagal Eu-
ropos valstybės pagalbos skaidrumo reika-
lavimus, valstybės institucijos informaciją į 
Paieškos svetainę turės teikti nuo 2016 m. lie-
pos 1 d.

Tikimasi, kad Paieškos svetainė  padidins ūkio 
subjektų atskaitomybę ir prisidės prie veiksmin-
gesnio valstybės pagalbos priemonių įgyvendi-
nimo.

Paieškos svetainę galite pasiekti čia.

Daugiau informacijos apie Europos valstybės 
pagalbos skaidrumo reikalavimų naudą galite 
rasti čia.

Iškilus klausimams dėl Valstybės pagalbos kvie-
čiame konsultuotis tel. (8 5) 261 31 57.

VAAT: Panevėžio 
miesto savivaldybė 
privilegijavo savo 
įmonę
Rugpjūčio 29 d. Vilniaus apygardos admini-
stracinis teismas (toliau – VAAT) atmetė Pa-
nevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savival-
dybė) skundą ir patvirtino 2015 m. liepos 16 d. 
Konkurencijos tarybos sprendimą, pagal kurį 
Savivaldybė ribojo konkurenciją ir vartotojų 
teisę rinktis komunalinių atliekų tvarkymo sek-
toriuje.

Tyrimas dėl Savivaldybės sprendimų buvo 
pradėtas 2014 m. rugpjūčio 14 d., gavus UAB 
„Švaros komanda” pareiškimą. Tyrimo metu 
Konkurencijos taryba nustatė, kad Savival-
dybė be konkurso paskyrusi AB „Panevėžio 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/004_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/004_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/004_en.pdf
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specialus autotransportas“ teikti komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas Panevėžio mies-
te, pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straips-
nį. Teismas patvirtino, kad Savivaldybė sutei-
kė išimtines sąlygas vienam ūkio subjektui ir 
nesudarė sąlygų kitiems galimiems paslaugų 
teikėjams varžytis dėl teisės teikti komunali-
nių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas.

Teismo sprendimas per vieną mėnesį nuo jo 
paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos vy-
riausiajam administraciniam teismui.

2015 metais Konkurencijos taryba baigė rin-
kos tyrimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugų Lietuvoje. Tyrimo rezultatai atsklei-
dė, kad trečdalis iš 60 Lietuvos savivaldybių 
organizuoja konkurencingas procedūras, 
tose savivaldybėse gyventojai moka nuo 5 
iki 100 proc. mažiau. Deja, net du trečdaliai 
savivaldybių ignoruoja konkurencijos princi-
pus. Panevėžio savivaldybė – viena iš jų. 

Šis teismo sprendimas – tai dar vienas patvirtinimas, kad savivaldybės turi užtikrinti 
sąžiningos konkurencijos laisvę ir atliekų tvarkytojus atrinkti konkurso būdu pagal jų 

galimybes teikti nepertraukiamas, geros kokybės ir gyventojams prieinamas paslaugas. 
Net jei savivaldybė yra įsteigusi savo įmonę atliekų tvarkymo srityje, tai neatleidžia jos nuo 
pareigos saugoti sąžiningos konkurencijos principus.

Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja

“
VAAT patvirtino: Klaipėdos miesto savival-
dybė pažeidė Konkurencijos įstatymą
Rugpjūčio19 d. Vilniaus apygardos adminis-
tracinis teismas (VAAT) patvirtino, kad Kon-
kurencijos taryba teisėtai ir pagrįstai nustatė, 
jog Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – 
Savivaldybė) pažeidė Konkurencijos įstaty-
mo 4 straipsnio reikalavimus, ir atmetė UAB 
„Aštuoniukė”, UAB „Audresta” ir UAB „Vežes-
ta” skundus.

2015 m. spalio 6 d. Konkurencijos taryba 
nustatė, kad 2012 metais Savivaldybė, įgy-
vendinama Maršrutinių taksi integravimo į 
bendrąją viešojo transporto sistemos kon-
cepciją, vienus maršrutus panaikino, o liku-
siuose paskyrė vežėjus toliau teikti keleivių 
vežimo maršrutiniais taksi paslaugas (toliau – 
Paslaugos). Be to, Savivaldybė be konkurso 
ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedū-
ros sudarė naujas sutartis su maršrutinių taksi 
maršrutus Nr. 6, 8, 9, 10 aptarnaujančiais ve-
žėjais UAB „Audresta”, UAB „AŠTUONIUKĖ”, 

UAB „DEVINTOJI BANGA”, UAB „Aisčiai” ir 
UAB „DEŠIMTAS MARŠRUTAS” penkerių metų 
laikotarpiui ir taip privilegijavo kitų vežėjų at-
žvilgiu.

Konkurencijos tarybos vertinimu, sukurda-
ma skirtingas sąlygas atitinkamoje rinkoje 
konkuruojantiems taksi vežėjams ir apribo-
dama kitų rinkos dalyvių galimybes varžytis 
dėl Paslaugų teikimo, Savivaldybė pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, kuris drau-
džia viešojo administravimo subjektams pri-
imti teisės aktus arba kitus sprendimus, tei-
kiančius privilegijas arba diskriminuojančius 
atskirus ūkio subjektus ar jų 
grupes. 

Teismo sprendimas per vie-
ną mėnesį nuo jo paskel-
bimo gali būti apskųstas 
Lietuvos vyriausiajam admi-
nistraciniam teismui.
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Trakų rajono savivaldybė toliau privilegijuoja 
UAB „Trakų paslaugos“
Liepos 28 d. Konkurencijos taryba nustatė, 
kad Trakų rajono savivaldybė neįvykdė Kon-
kurencijos tarybos įpareigojimo – sudaryti 
nediskriminacines sąlygas varžytis dėl gali-
mybės teikti viešųjų teritorijų tvarkymo pas-
laugas Trakų rajone.

Konkurencijos taryba 2009 m. konstatavo, 
kad savivaldybė dar 2008 m. sprendimu su-
teikė privilegiją UAB „Trakų paslaugos“ kitų 
bendrovių atžvilgiu ir pažeidė Lietuvos Res-
publikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. 
Konkurencijos taryba įpareigojo savivaldy-
bę pakeisti  įstatymą pažeidusį sprendimą ir 
sudaryti galimybę  visoms teritorijų tvarkymo 
paslaugas teikiančioms bendrovėms daly-
vauti konkurencingoje atrankoje dėl paslau-
gų teikimo.

Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad 
Trakų rajono savivaldybė 2008 m. sprendimą 
panaikino, tačiau su UAB „Trakų paslaugos“ 

sudarė vidaus sandorį dėl tų pačių paslaugų 
teikimo. Taigi, iš esmės situacija rinkoje nepa-
kito – kitoms bendrovėms nebuvo sudarytos 
sąlygos varžytis dėl galimybės teikti viešųjų 
teritorijų tvarkymo paslaugas Trakų rajono 
gyventojams ir įmonėms. Vykdydama teisės 
aktuose numatytą pareigą, Konkurencijos 
taryba dėl konkurenciją ribojančių sprendi-
mų panaikinimo kreipsis į teismą.

Tai jau antras šiemet Konkurencijos tarybos 
nustatytas įpareigojimų nevykdymas. Prieš 
mėnesį Konkurencijos taryba pripažino, kad 
Kauno miesto savivaldybė nesudarė sąlygų 
varžytis dėl galimybės teikti komunalinių 
atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis  draudžia 
viešojo administravimo subjektams priim-
ti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie 
teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus 
ūkio subjektus ar jų grupes.

Norime priminti, kad savivaldybės 
negali slėptis po vidaus sandoriu 

ir taip imituoti, kad ištaisė sukurtus rinkos 
ribojimus. Teismai ne kartą pasisakė, kad 
vidaus sandoriai – Viešųjų pirkimų įstaty-
me numatyta išimtis nerengti konkurso, 
gali būti taikomi tik išskirtinais atvejais ir tik 
paisant konkurencijos taisyklių. Šiuo atve-
ju vidaus sandoris buvo sudarytas nepa-
grįstai, nepaisant  mūsų įpareigojimų at-
verti galimybę kitiems tiekėjams varžytis 
dėl paslaugų teikimo.

Jūratė Šovienė,
Konkurencijos tarybos 

pirmininko pavaduotoja

“
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VIENNA INSURANCE GROUP AG galės įsigyti 
iki 100 proc. BTA Baltic Insurance Company 
AAS akcijų tik pagal Konkurencijos tarybos 
nustatytas sąlygas
Rugpjūčio 18 d. Konkurencijos taryba leido 
VIENNA INSURANCE GROUP AG (toliau – 
VIG) įsigyti iki 100 proc. BTA Baltic Insurance 
Company AAS (toliau – BTA) akcijų su sąlyga, 
kad VIG perleis „Compensa Vienna Insuran-
ce Group“, UADB ir (ar) BTA filialo Lietuvoje 
draudimo verslo dalį, susijusią su tarptautinių 
vežėjų, besidraudžiančių  transporto priemo-
nių valdytojų civilinės atsakomybės privalo-
muoju draudimu (toliau – TPVCAPD), drau-
dimu.

Atlikusi koncentracijos vertinimą, š. m. birže-
lio 30 d. Konkurencijos taryba informavo VIG 
apie preliminarias išvadas, kad dėl vykdomos 
koncentracijos būtų sukurta dominuojanti 
padėtis ir itin apribota konkurencija tarptauti-
nių vežėjų, besidraudžiančių TPVCAPD, drau-
dimo Lietuvoje rinkoje. VIG, atsižvelgusi į pre-
liminarias koncentracijos vertinimo išvadas,  
š. m. liepos 29 d. Konkurencijos tarybai pa-
teikė rašytinius įsipareigojimus, kurie galimai 
pašalintų neigiamas koncentracijos pase-
kmes.

Konkurencijos taryba nekonfidencialių įsipa-
reigojimų tekstą savo interneto svetainėje 
paskelbė viešai konsultacijai. Atsižvelgusi į  
rinkos dalyvių pateiktas nuomones, 2016 m. 
rugpjūčio 18 d. VIG  patikslino savo įsiparei-
gojimus.

Konkurencijos taryba, įvertinusi VIG patikslin-
tus įsipareigojimus, nustatė, kad jie yra tinkami 
ir pakankami tam, kad VIG įgijus iki 100 proc. 
BTA akcijų nebūtų sukurta dominuojanti pa-
dėtis ir itin apribota konkurencija tarptautinių 
vežėjų, besidraudžiančių TPVCAPD, draudi-
mo Lietuvoje rinkoje.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį į tai, 
kad koncentracijos dalyviams, pažeidusiems 
koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigoji-
mus, gali būti pritaikytos šios sankcijos:
• įpareigojimas atkurti ankstesnę padėtį, 

buvusią iki koncentracijos įgyvendinimo;
• bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių paja-

mų praėjusiais ūkiniais metais.
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Konkurencijos taryba leido UAB „Luktarna“ 
išsinuomoti 73 UAB „Lukoil Baltija“ degalines
Liepos 22 d. Konkurencijos taryba leido UAB 
„Luktarna“ išsinuomoti 73 UAB „Lukoil Baltija“ 
degalines penkerių metų laikotarpiui su ga-
limybe nuomą pratęsti. Po preliminarių Kon-
kurencijos tarybos vertinimų Bendrovė atsi-
sakė išsinuomoti likusias tris degalines.

UAB „Luktarna“ užsiima mažmenine ir  
didmenine prekyba naftos bei kitais produk-
tais, šiuo metu eksploatuojanti 40 degalinių. 
Degalines iki koncentracijos kontroliuojanti 
bendrovė UAB „Lukoil Baltija“ užsiima maž-
menine ir didmenine prekyba naftos bei ki-
tais produktais.

Konkurencijos taryba, atlikusi preliminarų 
planuoto sandorio vertinimą, nustatė, kad  
UAB „Luktarna“ įgijus kontrolę į tris iš 76 de-
galinių galėtų būti reikšmingai susilpninta 
konkurencija mažmeninės prekybos dega-
lais rinkose Anykščiuose, Rokiškyje ir Vievyje. 
Bendrovė atsižvelgė į Konkurencijos tarybos 
išvadas bei atsisakė tolesnių ketinimų išsinuo-
moti minėtas tris degalines.

Praėjusiais metais Konkurencijos taryba sutei-
kė 36 leidimus bendrovių koncentracijoms.

Preliminarios KT išvados: UAB Concretus Ma-
terials, kartu su UAB „Vilniaus betonas“ ir UAB 
„GG Investment“ nepateikė reikšmingos in-
formacijos apie koncentraciją
Liepos 7 d. Konkurencijos taryba baigė tyri-
mą ir preliminariai nustatė, kad UAB Concre-
tus Materials, kartu su UAB „Vilniaus betonas“ 
ir UAB „GG Investment“ (toliau – Bendrovės),  
2012 m. gruodžio 27 d.  pranešime apie kon-
centraciją UAB Concretus Materials įsigyjant 
iki 51 procentų AB „Akmenės cementas“ ak-
cijų pateikė ne visą ir netikslią informaciją, 
reikalingą tinkamai įvertinti sandorį.

Konkurencijos tarybos preliminariu vertinimu, 
Bendrovės nenurodė su AB „Akmenės ce-
mentas“ susijusių ūkio subjektų – UAB „Medis 
ir betonas“ ir VšĮ „Naujosios Akmenės sana-
torija“ bei su šių bendrovių veikla susijusios 
informacijos, be to neteisingai nurodė kon-
centracijoje dalyvaujančių bendrovių pa-
skutinių metų pajamas. Konkurencijos tary-

bos vertinimu, nepateikta informacija turėjo 
lemiamos reikšmės vertinant koncentracijos 
pasekmes rinkai. Konkurencijos taryba už šį 
procedūrinį pažeidimą UAB Concretus Ma-
terials bei šią bendrovę valdančioms UAB 
„GG Investment“ ir UAB „Vilniaus betonas“ 
siūlo skirti Konkurencijos įstatymo 36 straips-
nio 3 dalyje numatytą baudą.

UAB Concretus Materials 2013 m. balandžio 
23 d. atsisakė ketinimų įgyti AB „Akmenės 
cementas“ akcijų po Konkurencijos tarybos 
preliminarių išvadų, kad koncentracija ga-
lėtų reikšmingai susilpninti konkurenciją ce-
mento, betono mišinio, gelžbetonio ir aplin-
kos tvarkymo betono gaminių rinkose.
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Konkurencijos taryba: prekybininkai nuolai-
das turi taikyti savarankiškai
Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodė pra-
nešimas apie Kauno centrinio turgaus inicia-
tyvą skatinti prekybininkus vieningai nustatyti 
prekių nuolaidas.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad 
konkurencijos teisė nedraudžia vykdyti ak-
cijų ar taikyti nuolaidų. Priešingai – nuolai-
dos ar įvairios akcijos padeda vartotojams 
sutaupyti ir įsigyti prekių pigiau. Svarbu tai, 
kad prekybininkai prekių kainas ir taikomas 
nuolaidas nustatytų savarankiškai ir laisva 
valia, nederindami veiksmų su konkurentais. 
Kauno centrinis turgus gali nebent nurodyti 
minimalų turguje vartotojams taikomos nuo-
laidos dydį, tačiau kiekvieno prekybininko 
galimybė nustatyti konkretų – ir galimai di-

desnį – nuolaidos dydį ir savo parduodamos 
prekės kainą privalo išlikti.

Šiemet Lietuvos vyriausias administraci-
nis teismas patvirtino, kad Konkurencijos 
taryba pagrįstai nustatė Lietuvos kelionių 
agentūrų ir sistemos administratoriaus 
E-TURAS dalyvavimą kartelyje. Teismas 
pažymėjo, kad įmonės, žinojusios apie nuo-
laidos ribojimą internetu parduodamoms 
kelionėms, bet ir toliau naudojusios sistemą 
bei nebyliai pritardamos tokiai iniciatyvai, 
pažeidė konkurencijos teisę

Konkurencijos taryba pažymi, kad bendrovių 
susitarimus, kuriais nustatomos kainų nuolai-
dos, draudžia Lietuvos Respublikos konkuren-
cijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis.

Smulkusis verslas ženkliai prisideda 
prie valstybės ekonominio augimo, 

o galimybė savarankiškai nuspręsti dėl 
savo veiksmų rinkoje – viena pagrindinių 
sąžiningos konkurencijos formų. Primena-
me, kad  Lietuvoje veikia laisvos rinkos 
principai – tai reiškia, kad nei valstybė, 
nei privačios bendrovės neturėtų ska-
tinti rinkos dalyvių sudaryti susitarimų dėl 
konkrečių kainų ar nuolaidų nustatymo, 
ar tarpininkauti juos sudarant. Konkre-
čių nuolaidų derinimas nėra naudingas 
abiem pusėms: prekybininkai praranda 
laisvę vykdyti verslą savarankiškai ir taip 
laimėti konkurencinėje kovoje, o pirkėjai 
– įsigyti prekių pigiau.

Šarūnas Keserauskas,
Konkurencijos tarybos pirmininkas

“
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Po Konkurencijos tarybos kreipimosi - 
galimybė užsisakyti prekių į Lietuvą
Konkurencijos taryba kuria praktinę naudą 
vartotojams. Tai rodo ir paskutinis atvejis: at-
sakydama į Konkurencijos tarybos kreipimą-
si, Austrijos elektroninė parduotuvė www.ec-
co-verde.com atnaujino kosmetikos prekių 
siuntimą į Lietuvą.

Konkurencijos taryba gavo pirkėjo skundą, 
kad minėta internetinė parduotuvė nusto-

jo siųsti tam tikras kosmetikos prekes į Lietu-
vą, nors anksčiau jokių siuntimo apribojimų 
į Lietuvą nebuvo. Kadangi Europos Sąjun-
gos valstybių-narių konkurencijos priežiūros 
institucijos prisideda prie Europos Komisijos 
strateginio tikslo – bendros skaitmeninės rin-
kos – sukūrimo, Konkurencijos taryba kreipėsi 
į elektroninę parduotuvę, prašydama pa-
aiškinti prekių siuntimo į Lietuvą apribojimą. 
Reaguodama į Konkurencijos tarybos kreipi-
mąsi, parduotuvė siuntimo apribojimus į Lie-
tuvą panaikino.

Konkurencijos taryba yra vienintelė valstybinė 
institucija Lietuvoje, skaičiuojanti savo veiklos 
naudą visuomenei remdamasi Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizaci-
jos naudos skaičiavimo metodika. 2015 m. 
Konkurencijos tarybos sukurta tiesioginė nau-
da vartotojams – 15 mln. eurų. Tai reiškia, kad 
kiekvienas Konkurencijos tarybos biudžetui 
skirtas euras atsipirko beveik devynis kartus.

Prekyba internetu, leidžianti įsigyti prekių 
ir iš užsienio elektroninių parduotuvių, yra 

naudinga vartotojams, nes siūlo didesnį prekių 
pasirinkimą ir sustiprina pardavėjų konkurenciją 
kainomis bei kokybe. Atsižvelgdami į tai,  
siekiame, kad vartotojų galimybės pirkti nebūtų 
ribojamos ir jie galėtų pasinaudoti konkuren-
cijos teikiama nauda. Savo veikla tuo pačiu 
prisidedame ir prie bendros Europos Sąjungos 
skaitmeninės rinkos sukūrimo.

Šarūnas Keserauskas,
Konkurencijos tarybos pirmininkas

“

MAXIMA LT sumokėjo už konkurencijos 
teisės pažeidimą paskirtą baudą
Po galutinio Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo nutarimo MAXIMA LT, UAB 
(MAXIMA LT) į valstybės biudžetą sumokėjo 
paskirtą 13 666 216 eurų baudą bei 1 082 
095,46 eurų palūkanas. Ši bauda buvo 
paskirta už Konkurencijos tarybos nustatytą 
pažeidimą MAXIMA LT ir UAB „Mantinga“ 
susitarus dešimt metų neparduoti UAB „Man-
tinga“ gaminamų duonos ir kitų prekių  
MAXIMA LT parduotuvėse už mažesnę nei 
UAB „Mantinga“ „bazinę“ kainą.

Teismas taip pat patvirtino už šį pažeidimą 
UAB „Mantinga“ skirtą 2 151 417 eurų baudą. 
Bendrovė baudos dar nesumokėjo.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį į tai, 
kad bendrovės gali sumokėti paskirtą baudą 
iškart Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą 
arba, jei toks nutarimas apskundžiamas teis-
mams, nutarimui įsiteisėjus. Svarbu tai, kad 
pastaruoju atveju, reikia sumokėti ne tik 
baudą, bet ir 6 proc. metines palūkanas.

Per 2015 metus teismai patvirtino apie 90 proc. 
Konkurencijos tarybos nutarimų.
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Konkurencijos tarybos užsienio ekspertų 
grupę papildė nauja konsultantė
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 
siekdama didinti savo veiklos efektyvumą, 
jau keletą metų pasitelkia užsienio ekspertų 
pagalbą. Šiais metais prie Konkurencijos 
tarybos išorinių konsultantų komandos vi-
suomeniniais pagrindais prisijungė Dr. Asta 
Sendonaris, gyvenanti Jungtinėse Amerikos 
valstijose.

Asta yra konkurencijos teisės ekonomistė, 
šiuo metu dirbanti konsultante Analysis 
Group konsultacijų bendrovėje. Prieš tai šioje 
bendrovėje ekspertė užėmė viceprezidentės 
pareigas, be to, dėstė Stanfordo universitete.

Išorės ekspertai teikia patariamojo pobūdžio 
išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai 

priskirtais klausimais, konsultuoja Tarybos 
ekspertus konkurencijos teisės tyrimuose. 
Ekonominiai, teisiniai ekspertų patarimai ir 
įžvalgos vertingi priimant strateginius spren-
dimus, nagrinėjant sudėtingas bylas.

Konkurencijos tarybos visuomeninių 
patarėjų darbo grupei taip pat priklauso:  
Dr. Matthew Bennett – pirmaujančios 
pasaulinės konsultacijų bendrovės Charles 
River Associates viceprezidentas; Dr. Philip 
Marsden – britų tarptautinės ir lyginamosios 
teisės instituto vyresnysis mokslinis darbuoto-
jas, konkurencijos teisės forumo direktorius; 
Gintarė Surblytė – vyresnioji mokslinė dar-
buotoja Markso Planko inovacijų ir konkuren-
cijos institute Miunchene; Dr. Ioannis Kokkoris 
– Redingo universiteto lektorius.

Konkurencijos taryba keisis patirtimi su 
Lietuvos banku
Konkurencijos taryba ir Lietuvos bankas 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri nu-
mato galimybę keistis gerąja veiklos patirtimi 
organizuojant ekspertų stažuotes abiejose 
institucijose.

Sutarties tikslas – sudaryti abiejų institucijų 
ekspertams sąlygas pritaikyti savo patirtį 
kitoje aplinkoje, ugdyti kompetenciją ir 
stiprinti profesinius įgūdžius. Iki pusmečio 
truksiančiose stažuotėse institucijų ekspertai 
galės pagilinti tiek teorines žinias, tiek realiai 
prisidėti prie institucijose vykdomos veiklos ar 
projektų.

Konkurencijos taryba birželio 23 dieną 
pasirašė sutartį ir su Kauno technologijos uni-

versitetu, kuri, tikimasi, padės didinti mokslo 
integraciją, mažinti atskirtį tarp studijų ir prak-
tikos bei prisidės prie veiksmingos konkuren-
cijos kultūros sklaidos šalyje.

Džiaugiamės, kad mūsų ekspertai turės 
galimybę pagilinti savo žinias Lietuvos 

banke – tai sustiprins mūsų darbuotojų profe-
sines žinias finansų ir bankų sektoriuose. Tikime, 
kad ir Konkurencijos taryboje besistažuosiantys 
ekspertai prisidės prie vykstančių tyrimų, o jų 
žinios ir idėjos padės vertinti konkurencijos teisės 
pažeidimus iš kitos perspektyvos.

Šarūnas Keserauskas,
Konkurencijos tarybos pirmininkas

“


