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Sugriežtinus konkurencinius įstatymus sumažėjo 
galimybių monopolijų piktnaudžiavimui, užkirstas kelias 
nesąžiningai veiklai. Konkurencijos taryba pastaraisiais 
metais skyrė baudų už 80 milijonų litų − 2 kartus daugiau 
nei per visą savo gyvavimo laikotarpį − ir apsaugojo 
vartotojus nuo 186 milijonų litų nuostolių. 
 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė  
(metinis pranešimas) 

Kovo 3 d. Konkurencijos taryba 
(toliau – KT) paskelbė mažmeninės 
prekybos rinkos 2013 metų 
stebėsenos pažymą. Šią  KT pažymą
rengia vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos mažmeninės prekybos 
įmonių nesąžiningų veiksmų 
draudimo įstatymu (toliau – 
MPĮNVDĮ) ir teikia LR Vyriausybei 
išvadas dėl įstatymo ir jo priežiūros 
tobulinimo. 
 
Apibendrinusi maisto prekių ir 
gėrimų tiekėjų ir prekybos tinklų 
pateiktą informaciją bei ketverių 
metų MPĮNVDĮ stebėsenos patirtį, KT 
pasiūlė stiprinti šio įstatymo 
įgyvendinimo priežiūrą ir keisti tam 
tikras MPĮNVDĮ nuostatas: 

 užtikrinti KT skundus pateikusių maisto prekių ir gėrimų tiekėjų 
tapatybės įslaptinimą; 
 

 įtvirtinti draudimą mažmeninės prekybos įmonei reikalauti iš tiekėjo 
priimti neparduotas prekes, išskyrus atvejus, kai prekės grąžinamos 
tiekėjui dėl jo kaltės; 
 

 sumažinti įmonių patiriamą administracinę naštą ir MPĮNVDĮ 
stebėseną vykdyti bei pažymas rengti kas 2 metus, iki birželio 1 d. 
 

KT taip pat atkreipia dėmesį, kad patys tiekėjai turėtų aktyviau ginti 
savo teises ir pasinaudoti MPĮNVDĮ bei kitų teisės aktų suteikiamomis 
galimybėmis. Nuo 2010 m. balandžio 1 d., kada įsigaliojo MPĮNVDĮ, KT 
negavo nė vieno tiekėjo skundo dėl šio įstatymo pažeidimo. 

MAŽMENINĖS PREKYBOS 
STEBĖSENOS PAŽYMA 

4,1 mln. Lt  
Konkurencijos tarybos 
vidutinis metinis biudžetas 
2011 – 2013 m. 

26,7 mln. Lt 
Konkurencijos tarybos 
2011 – 2013 m. skirtų 
baudų vidurkis. 

        41,3 mln. Lt  
          Konkurencijos tarybos sukurta 
vidutinė metinė tiesioginė ekonominė 
nauda vartotojams 2011 – 2013 m. 

185,8 mln. Lt  
Vidutinė metinė vartotojams sukurta 
nauda dėl atgrasomojo 
Konkurencijos tarybos veiklos 
poveikio  2011 – 2013 m. 

 Konkurencijos tarybos 

sukuriama vidutinė metinė 

tiesioginė nauda vartotojams  

vidutinį metinį institucijos 

biudžetą viršija 10 kartų. 

KONKURENCIJOS TARYBOS 

SPRENDIMAI 

VALSTYBĖS PAGALBA 

 

 

 NAUJAUSI TEISMŲ SPRENDIMAI 

 

ES NAUJIENOS KONKURENCIJOS 

TEISĖS SRITYJE 

NAUJIENLAIŠKIS NR. 5 
 

http://kt.gov.lt/mp/pazymos/pazyma_2014-03-03.pdf
http://kt.gov.lt/mp/pazymos/pazyma_2014-03-03.pdf
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tyrimai dėl viešojo administravimo
subjektų veiksmų

tyrimai dėl konkurenciją ribojančių
susitarimų

tyrimai dėl įpareigojimų
nevykdymo

tyrimai dėl piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi

tyrimai dėl koncentracijų priežiūros
procedūrų pažeidimų

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

6 
išduoti leidimai vykdyti 

koncentracijas.  

REKLAMOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRA 

5 tyrimai atliekami dėl galimai klaidinančių 

reklamų. 

22 skundai gauti dėl galimų Reklamos įstatymo 

pažeidimų. 

13 įspėjimų išsiųsta reklamos davėjams. 

TEISĖKŪRA teisės aktų projektų įvertinta dėl jų atitikties konkurencijos teisės normoms. 16

t 

TEISMŲ SPRENDIMAI 

21 

2 laimėtos bylos. 

nagrinėjama byla. 

MPĮNVDĮ PRIEŽIŪRA 

100 apklaustų maisto prekių  
ir gėrimų tiekėjų. 

4 apklausti prekybos tinklai. 

10% 

82% 

8% 

tiekėjai, kurių pozicijos derantis dėl naujų
sutarčių pasirašymo sąlygų pagerėjo

tiekėjai, kurių santykiai su mažmeninės
prekybos tinklais nepasikeitė

tiekėjai, kurie nepateikė informacijos

EUROPOS KOMISIJOS IR KITŲ ES NACIONALINIŲ KONKURENCIJOS INSTITUCIJŲ SKIRTOS 
BAUDOS UŽ KONKURENCIJOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS 

953 306 000 € 

180 500 000 € 
5 979 000 € 1 031 000 € 

Europos Komisijos skirta 
bauda 2 Europos ir 4 
Japonijos automobilių ir 
sunkvežimių guolių 
gamintojams. 

Italijos konkurencijos 
institucijos skirta bauda 
2 vaistų bendrovėms. Europos Komisijos skirta 

bauda 2 Europos 
energijos biržoms. 

Europos Komisijos skirta 
bauda Rumunijos 
elektros energijos biržai 
OPCOM. 

Piktnaudžiavimas 
dominuojančia 

padėtimi (SESV 102 str.) Konkurenciją ribojantys susitarimai (SESV 101 str.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KONKURENCIJOS TARYBOS 
SPRENDIMAI 

Kovo 4 d. KT nutarė, kad Lietuvos aludarių gildija, AB 

„Gubernija“, UAB „Kalnapilio–Tauro grupė“, UAB 

Restoranas „Apynys“, TŪB „Rinkuškiai“, UAB „Švyturys–

Utenos alus“, AB „Volfas Engelman“, sudariusios 

draudžiamą susitarimą riboti alaus gamybą, pažeidė 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas, draudžiančias 

sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus. 

Tyrimo eigoje išaiškėjo, kad viešai paskelbtas Lietuvos 

aludarių gildijos ir jos narių įsipareigojimas apriboti 

stipraus alaus gamybą buvo nekart keičiamas, atsižvelgiant 

į įmonių interesus: alaus gamybos ribojimai buvo 

nustatomi atsižvelgiant į susitarimo dalyvių gamybos 

planus, taip pat į tai, kad tam tikro stiprumo alaus gamyba 

neteikė norimo pelno. KT ekspertai atkreipia dėmesį į tai, 

kad Lietuvos aludarių gildija ir kai kurie jos nariai, viešai 

deklaruodami siekį spręsti su neatsakingu alkoholio 

vartojimu susijusias problemas, vidinio susirašinėjimo 

dokumentuose naudojo kitus argumentus: 

 ...del laipsniu turetu buti lengva rasti kompromisa ir visi 

nuo to tik daugiau uzdirbtumeme, o ir 

prasikomunikuotume gerai. ... Paspausk kad 

mazintumem...; 

 Mano siulymas del pasikeitusiu aplinkybiu pritarti 9.5 

sugrazinimui visiems nariams ir pasirasant nauja Kodekso 

redakcija, jeigu kam kils klausimu, graziai paaiskinti kas 

mus priverte tai padaryti: reklamos ir kiti draudimai, 

akcizu kelimas, stipraus alkoholio dominavimas ir t.t. 

 

[k]albant apie ... susitarimą negaminti stipresnio nei 7,5 

proc. alk. tūrio alaus, dėl akcizo mokesčio tokio alaus 

gamyba yra nepelninga komercinė veikla. 

Vertindama Lietuvos aludarių gildijos ir jos narių 

susitarimą KT konstatavo, kad tyrimo metu susitarimo 

dalyvių pateikti argumentai dėl susitarimo galimos naudos 

visuomenei nėra pagrįsti jokiais objektyviais įrodymais. 

Atsižvelgiant į tai, kad KT tyrimo eigoje susitarimo dalyviai 

nutraukė konkurenciją ribojančius veiksmus bei tai, kad 

2008 m. rašte KT teigė neturinti pastabų tuometinei garbės 

kodekso redakcijai, KT Lietuvos aludarių gildijai ir jos 

nariams neskyrė LR konkurencijos įstatyme numatytų 

sankcijų. 

LEIDIMAI VYKDYTI KONCENTRACIJAS: 

 komanditinei ūkinei bendrijai „Litcapital I“ įsigyti iki 40 

proc. UAB „Eldes“ akcijų; 

 AWT Holding, UAB įsigyti 100 proc. UAB „Ecoservice" 

akcijų; 

 UAB „Šiaulių plento investicijų valdymas“ įsigyti 57,40 

proc. UAB „Šiaulių plento grupė“ akcijų; 

 UAB „Arijus“ įsigyti 100 proc. UAB „West Trucks“ akcijų; 

 Berner Ltd įsigyti 100 proc. UAB „Kruzas Nordic 

Cosmetics Distribution“ akcijų; 

 General Electric Company įsigyti 100 proc. GMC 

Consolidation LLC akcijų. 

PRADĖTI TYRIMAI 

Kovo 12 d. pradėta nagrinėjimo procedūra dėl mobiliojo 

ryšio paslaugos „Labas kontraktas“ reklamų atitikties 

Reklamos įstatymo reikalavimams. 

Kovo 4 d. pradėti 2 tyrimai dėl Alytaus m. ir Šiaulių m. 

savivaldybių sprendimų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 

str. reikalavimams: 

 dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų dėl 

šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo; 

 dėl Šiaulių miesto savivaldybės sprendimų organizuojant 

keleivių vežimo paslaugų teikimą. 

VALSTYBĖS PAGALBA 
 

KT yra valstybės pagalbą, kuriai taikomos Europos 

Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, koordinuojanti 

institucija.  

KT Europos Komisijai pateikė šiuos pranešimus apie 

valstybės pagalbos schemas:  

 kovo 26 d. – dėl Lietuvos Respublikos 2014 − 2020 m. 

regioninės pagalbos žemėlapio; 

 kovo 19 d. – dėl strateginių informacinių technologijų 

infrastruktūros objektų plėtros skatinimo. 

Tikimasi, kad Europos Komisija priims teigiamus 

sprendimus dėl šių pagalbos schemų. Komisijai patvirtinus 

šias schemas Lietuvos verslas turėtų aiškesnę informaciją  

apie taikytiną maksimalų regioninės pagalbos intensyvumą 

Lietuvoje 2014 − 2020 m. laikotarpiu bei būtų sudarytos 

palankesnės investavimo sąlygos − padidėtų tiesioginių 

užsienio investicijų srautas į Lietuvą, būtų sukuriamos 

naujos darbo vietos. 

Kovo 3 d. S. Vaitkūnienė ir P. Jacunskij, Viešojo 

administravimo subjektų veiklos skyriaus darbuotojai, vedė 

mokymus apie valstybės pagalbą ES struktūrinę paramą 

administruojančioms institucijoms. Mokymų metu KT 

ekspertai aptarė valstybės pagalbos sąvoką ir kai kuriuos 

naujus Europos Komisijos teisės aktus valstybės pagalbos 

srityje. 

 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1338
http://kt.gov.lt/index.php?show=nut_view&nut_id=1525
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1355
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1354
file:///C:/Users/Marija/Desktop/naujienlaiškis/Balandžio%203%20d/įsigyti
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1349
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1339
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1350


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

NAUJAUSI TEISMŲ 
SPRENDIMAI 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtino, kad 

KT pagrįstai atsisakė tirti 2012 m. balandžio 30 d. Lietuvos 

autoverslininkų asociacijos pateiktą skundą. 2012 m. 

lapkričio 12 d. KT nutarė neatlikti tyrimo dėl Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro ir Valstybinės kelių 

transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 

viršininko įsakymų, reglamentuojančių transporto priemonių 

atitikties techninius reikalavimus. 

Įsigaliojo Vilniaus apygardos administracinio teismo 

sprendimas, kuris patvirtino, kad KT pagrįstai skyrė 10 000 

litų baudą bendrovei SPLIUS, UAB už klaidinančios reklamos 

skleidimą. SPLIUS nepasinaudojo galimybe apskųsti šios 

teismo nutarties Lietuvos vyriausiajam administraciniam 

teismui, todėl ji yra galutinė. 

Kovo 26 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2013 m. gruodžio 12 d. nutarties dalį, ribojusią KT 

galimybes tęsti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo 

pažeidimo UAB „Lukoil Baltija“ įgyvendinus koncentracijas 

(įgijus 16 degalinių kontrolę) prieš tai nepranešus KT ir 

negavus leidimo. 

„Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis 

darkart patvirtino – viešasis interesas, t.y. vartotojų gerovė, 

o ne konkretūs įmonių interesai yra svarbiausi. Tikiuosi, 

kad ūkio ir viešojo administravimo subjektai,  įtariami 

konkurencijos teisės pažeidimu, ateityje bendradarbiaus su 

Konkurencijos taryba užuot bandę vilkinti tyrimą 

procedūrinėmis priemonėmis“ – sako Šarūnas Keserauskas, 

Konkurencijos tarybos pirmininkas. 

Viešas KT posėdis dėl galimo Konkurencijos įstatymo 

pažeidimo UAB „Lukoil Baltija“ įgyvendinus koncentracijas 

prieš tai nepranešus KT ir negavus leidimo įvyks š.m. 

balandžio 14 d. 

 

ES NAUJIENOS KONKURENCIJOS 
TEISĖS SRITYJE 

Kovo 5 d. Europos Komisija skyrė 5979 tūkst. eurų (apie 

20644 tūkst. litų) baudą dviem Europos energijos biržoms 

už susitarimą nekonkuruoti tarpusavyje teikiant prekybos 

elektra paslaugas Europos ekonominėje erdvėje.  

 

Kovo 5 d. Europos Komisija skyrė virš 1 mln. eurų (apie 

3,6 mln. litų) Rumunijos elektros energijos biržai OPCOM 

už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi Rumunijos 

prekybos elektra rinkoje.  

 

Vasario 27 d. Italijos konkurencijos institucija už 

konkurenciją ribojantį susitarimą vaistų kompanijoms 

Novartis ir Roche atitinkamai skyrė 92 mln. eurų (apie 318 

mln. litų) ir 90,5 mln. eurų (apie 312,5 mln. litų) baudas.  

Vaistų kompanijos buvo sutarę išstumti iš rinkos vaistą 

Avastin, naudojamą vyresnių žmonių regėjimo sutrikimams 

gydyti, ir jį pakeisti brangesniu vaistu Lavastin, abu vaistus 

dirbtinai išskiriant į skirtingas vaistų grupes. Dėl šio 

konkurenciją ribojančio susitarimo Italijos nacionalinė 

sveikatos tarnyba 2012 m. patyrė papildomas daugiau kaip 

45 mln. eurų (apie 155 mln. litų) išlaidas, o ateityje šios 

išlaidos galėjo viršyti 600 mln. eurų (apie 2072 mln. litų) 

per metus.  

Kovo 26 d. Nuolatinių atstovų komiteto (CoreperI) 

susirinkime šalys narės pritarė galutiniam direktyvos, 

reguliuojančios žalos atlyginimą dėl valstybių narių ir ES 

konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, suderintos 

su Europos Parlamentu, tekstui.  

Kovo 21 d. Europos Komisija patvirtino naujas taisykles 

dėl technologijų perdavimo susitarimų vertinimo pagal ES 

konkurencijos taisykles. Tokių susitarimų tikslas − suteikti 

įmonėms galimybę gaminant prekes ir teikiant paslaugas 

naudotis kitos įmonės turimais patentais, „know-how“ ar 

programine įranga. Naujosios taisyklės palengvina tokį 

apsikeitimą intelektine nuosavybe (naudojantis ir patentų 

konsorciumais) ir aiškiau apibūdina licencijavimo 

susitarimus, kurie skatina konkurenciją. Taisyklės įsigalios 

2014 m. gegužės 1 d.  

 

Kovo 19 d. Europos Komisija skyrė 953 mln. eurų (apie 

3292 mln. litų) baudą 2 Europos ir 4 Japonijos automobilių 

ir sunkvežimių guolių gamintojams už kartelinį susitarimą. 

 

Kovo 14 d. Bendrasis teismas, sudėtinė ES Teisingumo 

teismo dalis, patvirtino 2011 m. Europos Komisijos 

sprendimą, kuriuo buvo prašoma įmonių, įtariamų 

konkurencijos teisės pažeidimu cemento ir susijusių 

produktų rinkose, pateikti informaciją tyrimo metu.  

 

 

 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

IŠSAMIAU 

http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1357
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1341
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-299_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-280_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-192_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-214_en.htm
http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2106-i760-pharmaceuticals-and-antitrust-the-italian-competition-authority-fines-roche-and-novartis-over-eur-180-million-for-cartelizing-the-sales-of-two-major-ophthalmic-drugs-avastin-and-lucentis.html

