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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS 

PRIORITETO PROJEKTO 

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia pastabas ir pasiūlymus dėl 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimo dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos 

tarybos veiklos prioriteto projekto (toliau – projektas). 

1. Siūlome tikslinti projekto 1 punkte nustatomą Lietuvos Respublikos konkurencijos 

tarybos (toliau – taryba) veiklos prioritetą (toliau – prioritetas) šiais aspektais: 

1) nustatoma, kad tarybos prioritetas, be tyrimų atlikimo, yra ir „kitoks įsikišimas į rinkos 

veikimą“, tačiau neaišku, ką ši formuluotė reiškia; pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymą (toliau – įstatymas) taryba, be tyrimo, gali taikyti laikinąsias priemones, ūkinės veiklos 

apribojimus, tačiau apie jos kitokį įsikišimą į rinkos veikimą nekalbama; be to, ir projektu 

tvirtinamame tarybos Veiklos prioriteto įgyvendinimo principų apraše (toliau – Aprašo 

projektas) visi principai, kuriais vadovaudamasi taryba įgyvendina prioritetą, orientuoti į tarybos 

atliekamus tyrimus (jų nutraukimą), o apie tarybos kitokį įsikišimą į rinkos veikimą nieko 

nekalbama; be to, neaišku, apie kokią rinką kalbama, nes pagal įstatymą yra Lietuvos 

Respublikos vidaus rinka, atitinkama rinka, geografinė rinka; 

2) siekiant išvengti projekto nuostatų skirtingo interpretavimo ir siekiant  aiškumo bei 

apibrėžtumo, projekte neturėtų būti vartojamos vertinamojo pobūdžio sąvokos, tokios kaip 

„reikšmingai“, „veiksmingos“, „kuo didesnė“, pastaba taikytina ir Aprašo projektui, pavyzdžiui, 

„pažeidimo naujumas“, „didesnis teisinis tikrumas“, „ištirti ir nutraukti efektyviau“, 

„reikšmingos aplinkybės“ (Aprašo projekto 12, 13, 16 punktai). 

2. Siūlytina Nutarimo projektu tvirtinamo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 

veiklos prioriteto įgyvendinimo principų aprašo (toliau – Aprašas) 1 punkte tarybos santrumpą 

pateikti prie tarybos pavadinimo, esančio po kablelio, ir šį punktą išdėstyti taip: 

„1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklos prioriteto įgyvendinimo 

principų aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius principus (toliau – Principai), kuriais 
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vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 

įgyvendina veiklos vykdant valstybinę konkurencijos politiką bei prižiūrint, kaip laikomasi 

konkurencijos įstatymo (toliau – Veikla), prioritetą (toliau – Veiklos prioritetas).“ 

3. Siūlome tikslinti Aprašo projekto 1 punktą, nes iš jo turinio neaišku, kokiam tikslui 

Aprašo projekte nustatomi principai, ar jais turi būti vadovaujamasi įgyvendinant prioritetą (kaip 

nustatyta projekto 3 punkte), ar ir kitiems tikslams. Be to, šiame punkte įsivedamas „veiklos 

prioriteto“ trumpinys, tačiau prieš jį nustatomas prioritetas neatitinka projekto 1 punkte siūlomo 

nustatyti. Siūlytina išbraukti žodžius „kuo didesnę“. Manytina, kad žodžiui „gerovė“ apibūdinti 

netaikytinas būdvardžių laipsniavimas. 

4. Aprašo projekto 3 punkte siūlome atsisakyti duodamos nuorodos į įstatymo 

24 straipsnio 4 dalies 8 punktą, kaip perteklinės, nes įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 3 punkte 

duodama nuoroda į įstatymo 24 straipsnio 4 dalį, taigi apima ir šios dalies 8 punktą. 

5. Siūlytina projekto 4 punkte vietoje žodžių „Veiklos prioritetą“ įrašyti žodžius „šį 

Konkurencijos tarybos nutarimą“. 

6. Siūlome tikslinti Aprašo projekto 8 punkte nurodytus principus. Aprašo projekto 

8.1 punkte siūlome nurodyti, kad kalbama apie tyrimo įtaką veiksmingai konkurencijai ir 

vartotojų gerovei, Aprašo projekto 8.2 punkte siūlome nurodyti, apie kieno ir kam strateginę 

reikšmę kalbama, o 8.3 punkte – apie kokių išteklių ir kada jų racionalų naudojimą kalbama. 

7. Neaišku, ką apima Aprašo projekto 10 punkte vartojama formuluotė „tiesiogiai daroma 

įtaka“, „tiesioginė ar netiesioginė neigiama įtaka“, nes įstatyme apibrėžta tik „lemiamos įtakos“ 

sąvoka. Siūlome tikslinti. 

8. Aprašo projekto 12–13 punktuose siūlome nurodyti, kokios institucijos turimos mintyje 

(valstybės ar ir kitos institucijos) ir kuo pasireiškia tarybos bendradarbiavimas su šiomis 

institucijomis. 

9. Siūlome tikslinti Aprašo projekto 14 punkto formuluotę, kad „konkurencija sieks 

atlikti tyrimus“. Siūlome vietoj žodžio „Konkurencija“ įrašyti „Konkurencijos taryba“. 

10. Siūlome 16 punkte tikslinti sąvoką „reikšmingos aplinkybės“ ir nurodyti, kokios 

aplinkybės yra reikšmingos. 

11. Tikslinga būtų nurodyti, kuriam laikotarpiui nustatomas veiklos prioritetas. 

 

 

 

Ministerijos kancleris Evaldas Gustas 
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