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LLRI  ekspertizė  Lietuvos  Respublikos  Konkurencijos  įstatymo  3  straipsnio 
pakeitimo įstatymo projektui XIP ‐ 2581 
 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išanalizavo Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (toliau – 
Įstatymo) 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą XIP‐2581 (toliau – Įstatymo projektas) bei pateikia savo 
pastabas ir pasiūlymus. 
 
Teikiamu  Įstatymo  projektu  siūloma  mažmenine  prekyba  užsiimantiems  ūkio  subjektams  nustatyti 
mažesnius  nei  kitiems  ūkio  subjektams  rinkos  dalies  dydžius,  kai  laikoma,  kad   ūkio  subjektas  užima 
dominuojančią padėtį atitinkamoje  rinkoje. Anot  įstatymo projekto,  Jeigu neįrodoma priešingai,  laikoma, 
kad mažmenine  prekyba  besiverčiantis  ūkio  subjektas  užima  dominuojančią  padėtį  atitinkamoje  rinkoje, 
jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 20 procentų. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas 
iš  trijų ar mažesnio skaičiaus mažmenine prekyba besiverčiančių ūkio subjektų, kuriems  tenka didžiausios 
atitinkamos  rinkos  dalys,  kartu  sudarančios  40  procentų  ar  didesnę  atitinkamos  rinkos  dalį,  užima 
dominuojančią padėtį. 
 
Įstatymo projektas nepasieks jam keliamų tikslų ir turės neigiamų pasekmių. Be to tiek, Įstatymo projektas, 
tiek  nuo  2010‐01‐01  įsigaliojusi  Įstatymo  redakcija  netinkamai  reglamentuoja  konkurencijos  priežiūrą 
mažmeninės prekybos sektoriuje.  
 
1. Įstatymo projektas nepasieks jam keliamų tikslų 
 

a) Dabartiniame  mažmeninės  prekybos  rinkos  pasidalinime  įstatymas  neturės  poveikio 
konkurencijos priežiūrai 

Dabartinis mažmeninės prekybos rinkos pasidalinimas yra toks: „Maxima“ – 37%, “Iki”‐16%, “Norfa”‐ 11%, 
“Rimi”‐8%,  kiti  –  28%.  Todėl  įstatymo  projektas  neturės  jokio  poveikio,  nustatant,  ar  ūkio  subjektas 
piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi. Vienam ūkio subjektui sumažinus užimamos rinkos dalies ribą nuo 
30 proc.  iki  20 proc.  šis  kriterijus  ir  toliau bus  aktualus  tik  „Maximai“, o ne  kitiems prekybos  centrams. 
Užimamos  rinkos  dalies  ribą  trims  didžiausiems  ūkio  subjektams  sumažinus  nuo  55  proc.  iki  40  proc. 
galimybės pradėti tyrimą dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimis išlieka nepasikeitusios. 
 

b) Patirtis rodo, kad dominuojančios padėties apibrėžimo griežtinimas yra neveiksminga priemonė 
Labai panaši pataisa, keičianti dominuojančios padėties apibrėžimą mažmeninėje prekyboje buvo priimta 
2009  metų  rugsėjį.  Minėtam  įstatymo  pakeitimui  neigiamas  nuomones  buvo  pateikusios  visos 
kompetentingos  valstybės  institucijos:  Vyriausybė,  Seimo  Teisės  departamentas,  Europos  teisės 
departamentas.  Akivaizdu,  kad  2009 metų  rugsėjį  priimta  pataisa  yra  neveiksminga,  nes  po metų  yra 
teikiama iš esmės analogiška pataisa. 
 
Įsigaliojusi pataisa ir Įstatymo projektas yra neveiksmingi  ne dėl to, kad nustatyti per laisvi dominuojančios 
padėties nustatymo kriterijai. Tiesiog  tiek dabartinis projektas,  tiek 2009 metais priimta  įstatymo pataisa 
siekia  gerinti  konkurencijos  sąlygas  ribojant  dominavimo  rinkoje  galimybes.  Tačiau  rinkos  koncentracijos 
lygis  neturi  tiesioginės  įtakos  konkurencijai.  Rinkos  koncentracija  mažmeninės  prekybos  sektoriuje 
Lietuvoje,  lyginant  su Europos  šalimis yra vidutinė.  Lietuvoje 3 didžiausi  žaidėjai užima 61% mažmeninės 
prekybos  rinkos. Palyginimui: Šveicarijoje96%, Švedijoje – 89%, Danijoje 86%, Suomijoje 86%, Norvegijoje 
81%, Austrijoje 77%, Belgijoje 70%  (2008 m. duomenys). Todėl  taikyti  išskirtines  koncentracijos  ribojimo 
priemones Lietuvoje nėra pagrįsta. 
 

c) Įstatymo projektas nepagerina konkurencijos priežiūros mechanizmo 
Remiantis įstatymo projektu ir aiškinamuoju raštu, galima daryti prielaidą, kad įstatymo rengėjai mano, kad 
sumažinus procentinę dalį, nuo  kada  yra  laikoma  kad  įmonė užima dominuojančią padėtį, bus užtikrinta 
griežtesnė konkurencijos priežiūra mažmeninės prekybos rinkoje. Tačiau taip nėra.  
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Pirma,  Konkurencijos  tarnyba  gali  pradėti  tyrimą  dėl  konkurencijos  teisės  pažeidimo  naudojantis 
dominuojančia padėtimi, net jei įmonė ir neužima tiek procentų rinkos, kiek numatyta Įstatymo 3 straipsnio 
11  dalyje. Antra,  dominuojančios  padėties  užėmimas  pats  savaime  nėra  draudžiamas,  t.y.  konkurencijos 
įstatymas  draudžia  ne  užimti  dominuojančią  padėtį,  o  pažeisti  konkurenciją  naudojantis  dominuojančia 
padėtimi.  
 
Todėl  Įstatymo  projektas  ir  nuo  2010  sausio  1  d.  įsigaliojusi  3  straipsnio  11  dalies  redakcija  savaime 
nedidina konkurencijos apsaugos. Konkurencijos taryba vis tiek turi  įvertinti, ar  įmonė riboja konkurenciją 
pagal  Įstatymo  9  straipsnį.  Taip  pat  reikia  įrodyti,  kad  įmonė  užima  dominuojančią  padėtį,  nes  vien 
nustatytos rinkos dalies užėmimas automatiškai nereiškia dominavimo (straipsnio formuluotėje yra sąlyga 
„Jei  neįrodoma  priešingai“).  Vienintelis  dalykas,  ko  yra  pasiekiama  sumažinus  3  straipsnio  11  dalyje 
naudojamą  procentinę  ribą  –  tam  tikrais  atvejais,  įrodinėjimo  našta  yra  perkeliama  nuo  Konkurencijos 
tarybos ant ūkio subjekto. Kitaip tariant, ne Konkurencijos taryba privalo  įrodyti, kad ūkio subjektas užima 
dominuojančią padėtį, o ūkio subjektas privalo įrodyti, kad dominuojančios padėties jis neužima. 
 
Reikia  pastebėti,  kad  Lietuvoje  Konkurencijos  taryba  nėra  net  iškėlusi  tyrimo  dėl  piktnaudžiavimo 
dominuojančia  padėtimi mažmeninės  prekybos  sektoriuje.  Peržiūrėjus  Konkurencijos  tarybos  informaciją 
apie  atsisakytus  kelti  tyrimus  2005‐2010  metais,  aiškėja,  kad  absoliuti  dauguma  sprendimų  atsisakyti 
pradėti tyrimą dėl 9 straipsnio pažeidimo buvo priimti ne todėl, kad nebuvo galima įrodyti dominuojančios 
padėties1,  o  todėl,  kad  nebuvo  pripažintas  piktnaudžiavimo  faktas.  Tai  reiškia,  kad  įstatyme  įrašyta 
nuostata, kiek procentų rinkos turi užimti ūkio subjektas, kad būtų pripažintas dominuojančiu, nėra esminė 
siekiant  užtikrinti  konkurencijos  apsaugą. Dėl  tos pačios priežasties, procentinės  ribos  sumažinimas  ūkio 
subjektams, veikiantiems mažmeninėje prekyboje, nepalengvina konkurencijos apsaugos. 
 
2. Įstatymo projektas turės neigiamų pasekmių 
 

d) Įstatymo  projektas  gali  apsunkinti  veiklą  didžiausio  mažmeninės  prekybos  rinkos  dalyvio 
konkurentams  

Atsižvelgus  į mažmeninės prekybos rinkos pasidalinimą  (žr. aukščiau),  Įstatymo projektas sudaro didesnes 
galimybės tirti, ar mažmeninės prekybos įmonės, konkuruojančios su didžiausią rinkos dalį turinčiu subjektu 
(„Maxima“)  nepažeidžia  sąžiningos  konkurencijos  sąlygų.  Tai  ne  pagerintų  konkurencijos  sąlygų  ir 
nesumažintų  kainų  mažmeninės  prekybos  sektoriuje,  bet  atvirkščiai  –  gali  sumažintų  konkurencinį 
spaudimą ir taip padidinti galutines prekių  kainas. 
 

e) Įstatymo  projekte  ir  Įstatyme  numatytas  dominuojančios  padėties  apibrėžimas  diskriminuoja 
mažmeninės prekybos įmones 

Įstatymo projekto priėmimas reiškia, kad mažmeninėje prekyboje vienam subjektui būtų taikoma dvigubai 
griežtesni  reikalavimai  nei  kitose  ūkio  šakose.  Toks  traktavimas  yra  nepagrįstas  ir  diskriminuojantis 
mažmeninės  prekybos  įmones  prieš  kitas  ūkio  šakas.  Dabar  mažmeninės  prekybos  sektoriui  taikomas 
dominuojančios  padėties  apibrėžimas,  kuris  irgi  yra  diskriminuojantis,  jokiu  būdu  nepateisina  naujo, 
griežtesnio (o taip pat ir dabartinio) reguliavimo. Keisti dominuojančios padėties apibrėžimą Konkurencijos 
įstatyme reikia ne griežtinant, o taikant tuos pačius reikalavimus, kaip ir kitoms ūkio šakoms. 

 
Be to, mažmeninės prekybos įmonių veikla yra reglamentuota daugiau nei veikla panašiose ūkio šakose. 

                                                 
1 Išskyrus atvejį dėl VšĮ „Kauno radijas ir televizija“. Konkurencijos taryba nusprendė, kad „ Pagal pareiškime nurodytus 
duomenis, KRT veiksmuose yra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, draudžiamo Konkurencijos įstatymo 9 
straipsnio nuostatomis, požymių. Tačiau KRT neužima dominuojančios padėties televizijos laidų kūrimo rinkoje, todėl 
nėra pagrindo teigti, kad ji piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi ir pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 
reikalavimus.“ Konkurencijos tarybos nutarimas, 2005 m. sausio 13 d. Nr. 1S‐2 
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Lietuvoje  veikia  vien mažmeninei  prekybai  taikomas Mažmeninės  prekybos  įmonių  nesąžiningų  veiksmų 
draudimo  įstatymas.  Be  to  mažmeninės  prekybos  įmonių  veiklą  riboja  Mokėjimų,  atliekamų  pagal 
komercinius  sandorius,  vėlavimo  prevencijos  įstatymas2  ir  Atsiskaitymo  už  žemės  ūkio  produkciją 
įstatymas3. Todėl nėra jokių pagrįstų priežasčių teigti, kad įstatymus mažmeninės prekybos įmonių atžvilgiu 
reikėtų dar labiau griežtinti.  
 

f) Projekte numatytas dominuojančios padėties apibrėžimas neatitinka „dominuojančios padėties“ 
sampratos 

Projekte  numatytas  subjekto  dominuojančios  padėties  mažmeninėje  rinkoje  apibrėžimas,  t.y.  20  proc. 
rinkos, visiškai prasilenkia  su  sąvoka „dominuojanti padėtis“, kuri apibrėžiama kaip „padėtis atitinkamoje 
rinkoje,  kai  tiesiogiai  nesusiduriama  su  konkurencija  arba  kuri  įgalina  daryti  vienpusę  lemiamą  įtaką 
atitinkamoje  rinkoje  veiksmingai  ribojant  konkurenciją“.  Pažvelgus  į  Lietuvos  situaciją,  kur mažmeninėje 
rinkoje  veikia  ne  viena  didelė  įmonė,  traktavimas,  kad  penktadalio  rinkos  užėmimas  yra  tolygus 
dominavimui  rinkoje,  yra  nepagrįstas,  nes  rinkoje  veikia    4  dideli  žaidėjai,  kuriuos  galima  lyginti  pagal 
užimamą rinkos dalį, derybinę galią ir įtaką. Dabartinis mažmeninės rinkos pasidalinimas yra toks: „Maxima“ 
– 37%, “Iki”‐16%, “Norfa”‐ 11%, “Rimi”‐8%, kiti – 28%4. 
 
Akivaizdu,  kad  20  proc.  užimantis  rinkos  dalyvis  negali  nesusidurti  su  konkurencija  ar  daryti  vienpusę  ir 
lemiamą įtaką. Todėl preziumuoti, kad ūkio subjektas turintis 20 proc., rinkos gali būti  laikomas užimančiu 
„dominuojančią  padėtį“  yra  netinkama.  Analogiškai  trims  didžiausiems  ūkio  subjektams  taikomas 
dominuojančios padėties apibrėžimas taip pat yra nelogiškas, neatitinka dominuojančios padėties sąvokos. 
Pagal siūlomą apibrėžimą, net pvz.,  jei trys didžiausi subjektai mažmeninėje prekyboje užimtų po 14 proc. 
rinkos, jiems gali tekti turėtų įrodinėti, kad neužima dominuojančios padėties.   
 
 
Remiantis šiais argumentais teikiame savo siūlymus: 
 
 1. Nepritarti įstatymo projektui XIP‐2581 
 
2. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnį išdėstyti taip: 
„Dominuojanti  padėtis  –  vieno  ar  daugiau  ūkio  subjektų  padėtis  atitinkamoje  rinkoje,  kai  tiesiogiai 
nesusiduriama  su  konkurencija  arba  kuri  įgalina  daryti  vienpusę  lemiamą  įtaką  atitinkamoje  rinkoje 
veiksmingai  ribojant  konkurenciją.  Jeigu  neįrodoma  priešingai,  laikoma,  kad  ūkio  subjektas  (išskyrus 
mažmenine prekyba besiverčiantį ūkio subjektą) užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo 
rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš trijų 
ar mažesnio skaičiaus ūkio subjektų (išskyrus mažmenine prekyba besiverčiančius ūkio subjektus), kuriems 
tenka didžiausios  atitinkamos  rinkos dalys,  kartu  sudarančios 70 procentų  ar didesnę  atitinkamos  rinkos 
dalį,  užima  dominuojančią  padėtį.  Jeigu  neįrodoma  priešingai,  laikoma,  kad  mažmenine  prekyba 
besiverčiantis ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje,  jeigu  jo rinkos dalis sudaro 
ne mažiau  kaip  30  procentų.  Jeigu  neįrodoma  priešingai,  laikoma,  kad  kiekvienas  iš  trijų  ar mažesnio 
skaičiaus mažmenine prekyba besiverčiančių  ūkio  subjektų,  kuriems  tenka didžiausios atitinkamos  rinkos 
dalys, kartu sudarančios 55 procentų ar didesnę atitinkamos rinkos dalį, užima dominuojančią padėtį.“ 

                                                 
2 Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, Žin., 2003, Nr. 123‐5571 
3 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas, Žin., 1999, Nr. 102‐2921 
4 Šaltinis: Nielsen, 2008 m. 


