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faktainaujienos

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RINKOJE TRŪKSTA IR 
KONKURENCIJOS, IR SKAIDRIOS KAINODAROS

Gegužės 5 d. Konkurencijos taryba baigė rinkos tyrimą apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Lietuvoje.

©
 p

ixa
ba

y.
co

m



-2-

Kompensuojamųjų
vaistų rinkos tyrimas

Nauda

Konkurencijos taryba gegužės 19 d. pradėjo kompensuojamųjų vaistinių preparatų 
rinkos tyrimą.

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinka yra labai svarbi vartotojams, todėl svar-
biausi rinkos tyrimo tikslai – įvertinti reguliavimo nuostatų poveikį rinkai, atlikti išsamią 
kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos analizę, identifikuoti galimai joje 
egzistuojančias konkurencijos problemas ir pasiūlyti galimus šių problemų sprendimo ir 
veiksmingos konkurencijos užtikrinimo būdus.

1:7
Konkurencijos taryba yra turbūt vienintelė valstybinė institucija Lietuvoje, skaičiuojanti 
savo veiklos naudą visuomenei. 2012-2014 m. Konkurencijos tarybos sukurta netiesioginė 
nauda vartotojams - 36.56 mln. eurų, o sukurta tiesioginė nauda vartotojams – 9.31 mln. 
eurų. Tai reiškia, kad kiekvienas į Konkurencijos tarybą investuotas euras atsipirko beveik 
7 kartus. 

Kviečiame
teikti nuomones

Konkurencijos taryba įvertinusi savo ir kitų valstybių ilgametę praktiką, paruošė ir viešai 
konsultacijai teikia „Rekomendacijų dėl kainų palyginimo reklamose“ projektą.

Šio Rekomendacijų projekto tikslas – apsaugoti vartotojus nuo reklamos, kuri galėtų 
pažeisti Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatas. Kviečiame viešąsias orga-
nizacijas, įstaigas, verslo bendruomenę ar jų asociacijas, asmenis, kurių veikla susijusi 
su reklamos gaminimu, naudojimu, skleidimu, taip pat ir kitus suinteresuotus asmenis  
el. paštu erika.lukse@kt.gov.lt pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto 
Rekomendacijų projekto.

Konsultacijos pradžia: 2015 m. gegužės 20 d.

Konsultacijos pabaiga: 2015 m. birželio 3 d.

Konkurencijos taryba - tarp geriausiai su visuomene bendraujančių organizacijų  
Lietuvoje! PaRa Impact Awards 2015 komisija pripažino, kad Konkurencijos tarybos 
pranešimas žiniasklaidai „Šūkiai apie socialinę atsakomybę nepateisina konkurencijos 
teisės pažeidimų“ – buvo geriausias!  

Pranešimas nugalėtojas 

Valio!

http://kt.gov.lt/naujienos/doc/2015-05-19_Rekomendaciju_del_kainu_palyginimu_reklamose_projektas.pdf
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1563
http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1626
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šiuo metu vykdomi 
tyrimai dėl 

galimai klaidinančių 
reklamų.

skundai gauti dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų balandžio-gegužės mėn.

įspėjimai išsiųsti 
reklamos davėjams 
balandžio-gegužės 

mėn.

įspėjimai išsiųsti dėl 
reklamos neatitikimo euro 

įvedimo reikalavimams 
balandžio-gegužės mėn.

3 27 15
33

reklama
Konkurencijos taryba balandžio 30 d. 

UAB „Cherry Media LT“ išsiuntė 
pranešimą apie baigtą tyrimą dėl gali-
mai klaidinančios kvepalų reklamos.

Preliminariu Konkurencijos tary-
bos ekspertų vertinimu, bendrovei 
priklausančiame  išpardavimų portale 
beta.lt reklamose nurodytos kai kurių 
kvepalų palyginamosios kainos galėjo 
sudaryti vartotojams neteisingą įspūdį 
apie sumažintą jų kainą. Konkurencijos 
tarybos nuomone, vartotojams galimai 
buvo sukeliami nepagrįsti lūkesčiai, kad 
minėtame portale kvepalus buvo gali-
ma įsigyti pigiau, nei kitose tokias pačias 
prekes parduodančiose internetinėse 
parduotuvėse.

Konkurencijos taryba ne kartą yra 
nurodžiusi, kad reklama turi atitikti 
išsamumo, teisingumo ir tinkamo patei-
kimo kriterijus, o nurodoma palyginamo-
ji (referencinė) kaina turi būti pagrįsta ir 
atitikti realias kainas.

UAB „Cherry Media LT“ 2014 m. birželio 
12 d. jau buvo bausta už vartotojus 
klaidinusių reklamų skleidimą. Vilniaus 
apygardos administracinis teismas 
pripažino, kad Konkurencijos taryba 
bendrovei baudą skyrė pagrįstai, tačiau 
sumažino jos dydį. Konkurencijos taryba 
teismo sprendimą sumažinti baudą 
apskundė Vyriausiajam administraciniam 
teismui.

Konkurencijos taryba balandžio 29 d. 
nutarė pradėti tyrimą dėl galimai 

klaidinančios televizorių reklamos “Elek-
tromarkt” prekybos tinklo parduotuvėse.

Preliminariu Konkurencijos tarybos 
ekspertų vertinimu, reklamose nurody-
tos palyginamosios kai kurių televizorių 
kainos galėjo sudaryti vartotojams 
įspūdį apie reikšmingai sumažintą jų 
kainą.

UAB „Mediashop“ jau ne kartą buvo 
įspėta už galimai klaidinančios reklamos 
sklaidą.

“Konkurencijos kultūros sklaida per 
dialogą su verslo bendruomene – vienas 
iš pagrindinių institucijos tikslų. Tikrai 
ne kiekvienas Konkurencijos tarybą 
pasiekęs skundas tampa tyrimu. Įtarę 
galimą Reklamos įstatymo pažeidimą 
dažniausiai siunčiame įspėjimą 
klaidinančios reklamos davėjui ir tikimės, 

kad įspėjimą gavusios bendrovės 
atsižvelgs į Konkurencijos tarybos reko-
mendacijas. Konkurencijos taryba  
atkreipia dėmesį į tai, kad prekybos 
tinklą „Elektromarkt“ valdanti bendrovė
jau buvo ne kartą įspėta, tačiau, 
panašu, kad galimai klaidinančios 
reklamos ir toliau skelbiamos“ – sako 
Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos 
pirmininko pavaduotojas.

Konkurencijos taryba itin didelį dėmesį 
skiria informacijos apie tai, kokia 
reklama yra leistina, sklaidai: nuo-
lat organizuoja nemokamus semina-
rus įmonėms  ir asociacijoms, 2013 m.  
patvirtino Klaidinančios ir neleidžiamos 
lyginamosios reklamos vertinimo gaires. 
Kartu su gairėmis, Konkurencijos tarybos 
ekspertai parengė ir trumpą atmintinę, 
kurioje itin koncentruotai yra pristatomi 
svarbiausi reklamos vertinimo kriterijai, 
leistini ir neleistini teiginiai bei kita svarbi 
informacija.

Konkurencijos kultūros sklaida per dialogą su verslo ben-
druomene – vienas iš pagrindinių institucijos tikslų. Tikrai ne 

kiekvienas Konkurencijos tarybą pasiekęs skundas tampa tyrimu. 
Įtarę galimą Reklamos įstatymo pažeidimą dažniausiai siunčiame 
įspėjimą klaidinančios reklamos davėjui ir tikimės, kad įspėjimą ga-
vusios bendrovės atsižvelgs į Konkurencijos tarybos rekomendaci-
jas.

 -Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas
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draudžiami susitarimai
Konkurencijos taryba balandžio 4 d. 

baigė tyrimą dėl UAB „Vilniaus ener-
gija“ ir UAB „Bionovus“ veiksmų galimai 
ribojusių konkurenciją biokuro tiekimo 
rinkoje. Tarp UAB „Bionovus“ ir UAB „Vil-
niaus energija“ buvo sudarytas ilgalaikis 
išimtinio pirkimo susitarimas, pagal kurį UAB 
„Vilniaus energija“ įsipareigojo šilumos 
gamyboje naudojamą biokurą pirkti tik iš 
UAB „Bionovus“. Abu ūkio subjektai užima 
reikšmingas rinkos dalis ir, Konkurencijos 
tarybos ekspertų vertinimu, turi didelę 
rinkos galią, todėl susitarimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį konkurencijai ir vartoto-
jams.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos eksper-
tai nustatė, kad UAB „Vilniaus energija“, 
nepasinaudojo biokuro tiekėjų konkuren-
cija bei galimybe šilumą tiekti galimai 
mažesnėmis kainomis. UAB „Vilniaus  
energija“ centralizuotai aprūpina šiluma 
apie 80 proc. Vilniaus m. pastatų, kuriuose 
gyvena apie 90 proc. vilniečių, tarp jų 
daugiau nei 195 tūkstančius butų Vilniaus 
mieste, Salininkuose ir Trakų Vokėje, taip 
pat įmones, organizacijas bei viešojo sek-
toriaus įstaigas.

Konkurencijos tarybos ekspertų prelimi-
nariu vertinimu, UAB „Bionovus“ ir UAB 
„Vilniaus energija“ susitarimai pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 
reglamentuojančią draudžiamus susitarimus.

Konkurencijos taryba baigė tyrimą 
dėl UAB „Forum Cinemas“,  

UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon 
Operations“ veiksmų, galimai ribojusių 
konkurenciją kino filmų demonstravimo 
rinkoje. Tyrimą Konkurencijos taryba  
atliko gavusi susitarimų dalyvių – UAB „Mul-
tikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Opera-
tions“ – pranešimus apie sudarytus galimai 
draudžiamus susitarimus dėl minimalių 
bilietų kainų nustatymo ir jų prašymus  
atleisti nuo baudos.

UAB „Forum Cinemas“ veikia kaip kino 
filmų platintoja ir kaip kino filmų demons-
truotoja. Konkurencijos tarybos ekspertai 
įtaria, kad UAB „Forum Cinemas“ platin-
dama kino filmus draudė kitiems rinkos 
dalyviams, valdantiems kino teatrus,  
taikyti nuolaidas bilietams į kino filmų  
seansus. Tyrimą atlikusių tyrėjų preliminariu  
vertinimu, tokie ūkio subjektų veiksmai,  

kuriais bendru sutarimu apribojamas 
taikomų nuolaidų dydis, pažeidžia 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reika-
lavimus. Šie susitarimai netaikyti nuolaidų 
galėjo padėti išlaikyti aukštesnes kainas 
įtariamų subjektų, įskaitant ir pačią UAB 
„Forum Cinemas“, valdomuose kino  
teatruose Vilniuje ir Kaune.

Pranešimo apie baigtą tyrimą medžiaga 
yra skirta tik pažeidimu įtariamoms 
įmonėms ir suinteresuotoms šalims. 
Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos 
tarybos įgalioti pareigūnai informuoja 
įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis 
apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų 
išsiuntimas dar nereiškia, kad įstatymo 
pažeidimas jau yra nustatytas. Drauge 
su pranešimu, pažeidimu įtariami  
asmenys gauna galimybę susipažinti su  
tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo 
paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali 
būti teikiami žodžiu per viešą posėdį,  
kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami 
asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. 
Konkurencijos taryba, priimdama galutinį 
sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus šalių 
paaiškinimus.

teismui nekilo abejonių dėl „Maxima“ ir „Mantinga“ 
padaryto pažeidimo

Vilniaus apygardos administracinis teis-
mas gegužės 18 d. patvirtino, kad 

Konkurencijos tarybos nutarimas 
dėl MAXIMA LT ir UAB „Mantinga“ 
draudžiamo susitarimo – pagrįstas.

Visgi, atsižvelgdamas į  Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101 strai-
psnio taikymo Lietuvoje ypatumus  
teismas, sumažino bendrovėms paskirtas  
baudas:

• MAXIMA LT skirta 15 184 685 eurų 
bauda (Konkurencijos tarybos 
nutarimu skirta bauda buvo 16,8  
milijonai eurų);

• UAB „Mantinga“ skirta 3 984 107 
eurų bauda (Konkurencijos tarybos 
nutarimu skirta bauda buvo 4,4  
milijonai eurų).

Konkurencijos tarybos vertinimu, MAXIMA 
LT ir UAB „Mantinga“ tiekimo sutarčių 

nuostatos, šių įmonių darbuotojų  
tarpusavio susirašinėjimas bei ki-
tos nustatytos faktinės aplinkybės  
patvirtino ilgalaikius, nuoseklius ir kryptin-
gus bendrovių veiksmus užtikrinant, 
kad mažmeninės kainos (dar vadina-
mos „lentynos“  kainomis) MAXIMA LT 
parduotuvėse nebūtų mažesnės nei 
minėtos „bazinės“ kainos.
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koncentracijos
Konkurencijos taryba balandžio 29 d. lei-

do Lantmännen Ekonomisk Förening 
per Pane Invest AB įsigyti 100 procentų  
Lion/Visor Lux 1 Sàrl akcijų ir tokiu būdu 
netiesiogiai įgyti Vaasan Group Oy 
kontrolę. Vaasan Group priklauso UAB 
„Vilniaus duona“.

Konkurencijos taryba balandžio 21 d. 
leido UAB „Ecoservice“ įsigyti 98,12 

proc. AB „Specializuotas transportas“ 
akcijų.
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Konkurencijos taryba balandžio 7 d. 
leido vykdyti koncentraciją Gjen-

sidige Forsikring ASA įsigyjant 99,879 
proc. UAB draudimo kompanijos „PZU 
Lietuva“ akcijų.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomų vykdyti 
koncentracijų nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija atitinka-
mose rinkose.

• paslaugų teikimo sutartis buvo 
pratęsta be konkurencingos 
procedūros;

• įmonei UAB „Svirka“ buvo suteiktos 
išimtinės teisės teikti paslaugą net iki 
2018 m. birželio 10 d.

• privilegijuojant UAB „Svirka“ buvo 
sudarytos kliūtys kitiems rinkos daly-
viams patekti į rinką ir teikti keleivių 
vežimo paslaugas.
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KONKURENCIJOS TARYBA: ŠVENČIONIŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖ ĮTARIAMA KONKURENCIJOS PAŽEIDIMU, 
ORGANIZUOJANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ
Konkurencijos taryba balandžio 24 d. 
baigė tyrimą dėl Švenčionių rajono 
savivaldybės veiksmų, organizuojant 
keleivių vežimą vietiniais (priemiestiniais) 
reguliaraus susisiekimo maršrutais. 
Preliminariu Konkurencijos tarybos 
ekspertų vertinimu, Švenčionių rajono 
savivaldybės sprendimas pratęsti sutartį 
dėl keleivių vežimo Švenčionių rajone su 
UAB „Svirka“ galėjo pažeisti Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnį, nes:
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KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS 
SUSITIKO SU VILNIAUS MIESTO MERU
Gegužės 19 d. Konkurencijos tarybos pirmininko Šarūno  
Keserausko iniciatyva įvyko susitikimas su Vilniaus m. meru.

„Susitikimas buvo labai dalykiškas. Jo metu merui įteikiau ir 
trumpą klausimyną – vertinant, ar būsimi savivaldybės sprendi-
mai neapribos konkurencijos bei vartotojų teisės rinktis, reikės tik 
atsakyti į 15 klausimų. Taip pat pasiūliau Vilniaus m. savivaldybės 
administracijai surengti mokymus apie konkurencijos naudą.“ – 
sako Šarūnas Keserauskas.
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Balandžio 30 d. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus vedėja Erika Lukšė seminare „Klaidinančioji ir neleidžiamoji 
lyginamoji reklama. Konkurencijos tarybos praktika“ pristatė Konkurencijos tarybos parengtas Klaidinančios ir neleidžiamos 

lyginamosios reklamos vertinimo gaires.

Balandžio 28 d. vyko tarptautinė konferencija  „Konkurencijos teisės tendencijos: kas svarbu verslui šiandien“. Renginio 
dalyviai ir pranešėjai pristatė naujausias konkurencijos teisės tendencijas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, gerąją užsienio 

šalių praktiką bei naujas galimybes verslui.

Balandžio 9 d. konkurencijos teisės profesionalai rinkosi į tradicinę konkurencijos teisės konferenciją „Konkurencijos laisvės 
ribos ir priežiūra 2015: alternatyvos sankcijoms“. Tarptautinio renginio pranešėjai ir dalyviai diskutavo apie alternatyvas sankci-

joms ir į(si)pareigojimus. Apvalaus stalo diskusijose jie aptarė konkrečių bylų pavyzdžius, keitėsi nuomonėmis apie konkuren-
cijos principų laikymąsi įmonių veikloje bei įsipareigojimų vykdymo procesą.

„Reklamos įstatymas tikrai 
nevaržo kūrybiškumo. 
KT nustatyti Reklamos 

įstatymo pažeidimai yra 
susiję su vartotojų klai-
dinimu bei nepagrįstų 

iliuzijų kūrimu.“

„Taikos sutartys 
(angl. settlement) taupo 

įmonių ir KT laiką, 
žmogiškuosius išteklius 

bei pinigus – įmonei 
pripažinus pažeidimą, 

bylos trunka trumpiau,o 
bauda gali sumažėti net 

20 proc.“

“Tikėtina, kad KT 
į(si)pareigojimus 

pripažins  tinkamais, jei 
jie: pašalins konkurencijos 

ribojimą, bus greitai 
įgyvendinami, nekels 
abejonių pagrįstumu ir 

sudarys tinkams sąlygas 
jų veiksmingai priežiūrai. “

“Kaip KT elgiasi taikydama 
atleidimo nuo baudų 
programą: yra visada 

pasiekiama  iškilus 
klausimams, garantuoja 
procedūros skaidrumą 
programos dalyviams, 

„ribines situacijas“ vertina 
pareiškėjo naudai.“

„Daugėja koncentracijų, 
galinčių reikšmingai apri-
boti konkurenciją. Tokios 
koncentracijos leistinos, 

tik jei įmonė pasiūlo 
konkurencijos  pro-

blemas panaikinančius 
įsipareigojimus. Įmonės 
turi atsakingai pasiruošti 

pranešimui apie 
koncentraciją.“

“

“Šiais metais verslui bus 
lengviau laikytis Konkuren-

cijos istatymo: bus pa-
tvirtinta nauja pranešimo 

apie koncentraciją 
nagrinėjimo tvarka, 

rengiami mokymai, o 
atnaujinta KT svetainė 

leis dar greičiau pasiekti 
reikiamą informaciją “


