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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL PROCEDŪROS DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, UŽSIIMANČIŲ ŠILUMOS IR BIOKURO
GAMYBA BEI TIEKIMU, VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS NUTRAUKIMO
2021 m. lapkričio 3 d.
Vilnius
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2021 m. lapkričio 3 d. posėdyje išnagrinėjo
klausimą dėl procedūros dėl ūkio subjektų, užsiimančių šilumos ir biokuro gamyba bei tiekimu,
veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams
nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė :
(2) Konkurencijos taryba 2013 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 1S-25 pradėjo tyrimą dėl ūkio
subjektų, užsiimančių šilumos ir biokuro gamyba bei tiekimu, veiksmų atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams (toliau – Tyrimas).
(3) Tyrimo išvadų pagrindu Konkurencijos taryba 2015 m. gruodžio 2 d. priėmė nutarimą
Nr. 2S-17/201 (toliau – 2015 m. nutarimas), kuriuo pripažino, kad UAB „VILNIAUS ENERGIJA“
(toliau – Bendrovė) ir UAB „Bionovus“ (First Opportunity OÜ) buvo sudariusios susitarimą dėl
išimtinio smulkinto biokuro pirkimo tik iš First Opportunity OṺ, kurį įtvirtino 2011 m. sausio 18 d.
sutartyje, neleistinai apribodamos konkurenciją, ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį.
(4) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2018 m. birželio 13 d.1
sprendimu nusprendė panaikinti Konkurencijos tarybos 2015 m. nutarimą ir įpareigoti Konkurencijos
tarybą papildyti Tyrimą. LVAT iš esmės nesutiko su Konkurencijos tarybos 2015 m. nutarime
pateikto atitinkamos geografinės rinkos apibrėžimo, geografinės rinkos centru laikant pirkėją
(Bendrovę), išsamumu ir pagrįstumu.
(5) 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1S-88 (2018) Konkurencijos taryba atnaujino Tyrimą.
(6) 2018 m. gruodžio 20 d.2 LVAT atnaujino procesą administracinėje byloje, kurioje buvo
priimtas minėtas 2018 m. birželio 13 d. sprendimas, o 2019 m. birželio 4 d. priėmė nutartį3 dėl
atitinkamos geografinės rinkos klausimo, kurioje nurodė, kad 2015 m. nutarime pateiktas rinkos
apibrėžimas nėra tinkamas.
(7) Konkurencijos taryba baigė Tyrimą, patvirtindama 2020 m. rugsėjo 15 d. Draudžiamų
susitarimų tyrimo grupės pranešimą apie atliktą tyrimą Nr. 6S-5 (2020) (toliau – Pranešimas). Atlikus
papildomą analizę ir įvertinus Tyrimo metu surinktus duomenis, Pranešime buvo padaryta išvada,
kad Bendrovė ir UAB „Bionovus“ (First Opportunity OÜ) sudarė susitarimą dėl išimtinio smulkinto
biokuro pirkimo, kuriuo galimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
1

LVAT 2018 m. birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-507-552/2018, UAB „Vilniaus energija“,
First Opportunity OÜ prieš Konkurencijos tarybą.
2
LVAT 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eP-62-492/2018, UAB „Vilniaus energija“ ir
First Opportunity OÜ prieš Konkurencijos tarybą.
3
LVAT 2019 m. birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3347-629/2019, UAB „Vilniaus energija“ ir
First Opportunity OÜ prieš Konkurencijos tarybą.

2
Pranešime atitinkama rinka buvo apibrėžta analogiškai kaip 2015 m. nutarime. Pranešimas buvo
pateiktas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimu įtariamai Bendrovei4. Susipažinusi su
Pranešimu, Bendrovė pateikė nuomonę, jog nesutinka su jame daromomis išvadomis. Kaip vieną iš
nesutikimo motyvų Bendrovė nurodė tai, kad Pranešime buvo neteisingai apibrėžta atitinkama
geografinė rinka, kurioje buvo apribota konkurencija, ir pateikė įvairius, Bendrovės vertinimu, tokią
poziciją pagrindžiančius argumentus.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(8) Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu yra draudžiama sudaryti bet kokius susitarimus,
kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus
nustatyti prekių ir paslaugų kainas, pasidalyti prekės rinką teritoriniu pagrindu, pagal pirkėjų ar
tiekėjų grupes ar kitu būdu, susitarimą nustatyti tam tikros prekės gamybos ir pardavimo kiekius,
riboti techninę pažangą ar investicijas ir kt.
(9) Kaip buvo nurodyta, LVAT nesutiko su Konkurencijos tarybos 2015 m. nutarime pateiktu
atitinkamos geografinės rinkos apibrėžimu. Konkurencijos tarybai atnaujinus Tyrimą ir atlikus
papildomą įtariamo pažeidimo vertinimui reikšmingų faktinių ir teisinių aplinkybių analizę,
išanalizavus Bendrovės pateiktus argumentus dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, Konkurencijos
taryba neturi pagrindo Tyrime nagrinėtai galimai konkurencijos problemai įvertinti apibrėžti
atitinkamos rinkos kitaip nei tai buvo padaryta Konkurencijos tarybos 2015 m. nutarime.
(10) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje
nurodoma, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms,
pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams
asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
(11) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad įsiteisėję
teismo sprendimai savo galia prilygsta įstatymams, ir jų vykdymas garantuojamas valstybės jėga,
todėl jie privalomi visoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, visiems juridiniams ir
fiziniams asmenims5. LVAT praktikoje taip pat išaiškinta, kad teisinėje valstybėje viešojo
administravimo subjektas privalo vykdyti teismo sprendimą, nekvestionuodamas jo teisėtumo ar
pagrįstumo6.
(12) Atsižvelgdama į aukščiau nurodytą Administracinių bylų teisenos įstatyme bei teismų
praktikoje įtvirtintą res judicata principą ir įvertinusi šio nutarimo (4), (6) ir (9) pastraipose nurodytas
aplinkybes, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad ji neturi teisinės galimybės apibrėžti atitinkamos
rinkos taip, kaip ji buvo apibrėžta 2015 m. nutarime, ir dėl šios priežasties neturi pagrindo konstatuoti,
kad Bendrovė ir UAB „Bionovus“ (First Opportunity OÜ) pažeidė Konkurencijos įstatymo 5
straipsnį.
(13) Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodoma, kad Konkurencijos
taryba turi teisę priimti nutarimą, jeigu nėra šio įstatymo pažeidimo, procedūrą dėl šio įstatymo
pažeidimo nutraukti.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Procedūrą dėl ūkio subjektų, užsiimančių šilumos ir biokuro gamyba bei tiekimu, veiksmų
atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams nutraukti.

UAB „Bionovus“ (First Opportunity OÜ) buvo likviduota 2019 m. spalio 8 d. ir Konkurencijos taryba nenustatė, kad
kiti asmenys būtų perėmę šios įmonės teises ir pareigas.
5
Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 30 d. nutarimas, 1997 m. lapkričio 13 d. sprendimas.
6
LVAT 2011 m. vasario 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-62-929/2011, D. T. prieš Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją.
4

3
Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną
mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje
www.kt.gov.lt dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
Pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis pirmininką

Elonas Šatas
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