Konkurencijos teisinė aplinka 2019-aisias
Šiais metais ir toliau tęsime tradiciją numatyti besikeičiančios teisės įtaką verslui ir būti
partneriu sprendžiant konkurencijos ir rinkos reguliavimo iššūkius. Šiose srityse netrūksta
dinamikos.
2018 m. Konkurencijos taryba pirmą kartą už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skyrė piniginę
baudą ne tik privatiems subjektams, bet ir valstybės institucijoms. Beveik pusė 2018 m. priimtų
nutarimų dėl konkurenciją ribojančių susitarimų buvo susiję su viešaisias pirkimais. Tikėtina, kad
Taryba tęs aktyvią valstybės institucijų vykdomos ekonominės veiklos bei jų santykių su verslu
priežiūrą.
Ypatingo politinio ir visuomenės dėmesio praeitais metais sulaukė mažmeninė prekyba. Teismai
patvirtino, kad vieno didžiųjų prekybos centrų sutartys pažeidė tiekėjų interesus ir konkurenciją.
Keičiamas Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas. Tad
prekybininkų sutartys su tiekėjais išliks po padidinamuoju stiklu.
Tarp akylai stebimų sutarčių bus ir sutartys, susijusios su elektronine prekyba. Reikėtų nepamiršti,
kad joms greta konkurencijos taisyklių taikomas ir neseniai įsigaliojęs Europos Sąjungos (ES)
Geografinio blokavimo reglamentas.
Be to, Tarybos 2019 m. plane prioritetu numatyta ir sąžiningos reklamos priežiūra.
Dėl naujos ES direktyvos Lietuvos konkurencijos tarybai bus suteikiama naujų įgaliojimų. Tai
lems griežtesnį konkurencijos įstatymų įgyvendinimą. Direktyvą į Lietuvos teisę siekiama perkelti
nuo 2019 m. liepos 1 d. Konkrečios keičiamos Konkurencijos įstatymo nuostatos paaiškės jau
pavasarį.
Tarp siūlomų pakeitimų – ir nauji procesiniai veiksmai, kuriuos Taryba galės atlikti vykdydama pažeidimų tyrimą, ir nauji pagrindai didelėms iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų
siekiančioms baudoms, jei įmonė padarys tam tikrus pažeidimus Tarybai vykdant tyrimą.
Taip pat Tarybai numatoma diskrecija savo nustatytais terminais ir sąlygomis įpareigoti įmonę
pakeisti savo struktūrą, įskaitant įpareigoti ūkio subjektą reorganizuoti įmonę, parduoti įmonę, jos
turtą ar akcijas. Būtina tai įvertinti kaip vieną galimų verslo rizikų.
Pažeidimai dažnai padaromi darbuotojams trūkstant gebėjimų atpažinti galimus konkurencijos
teisės pažeidimus. Įmonė baudą gali gauti ir už pažeidimus, padarytus Tarybos tyrimo metu.
Todėl darbuotojai turi žinoti ir kaip elgtis tyrimo metu. Griežtėjant konkurencijos taisyklių laikymosi priežiūrai, galimų konkurencijos pažeidimų rizikos valdymo planai ir darbuotojų mokymai
taps dar didesne būtinybe sėkmingai veiklai.
Stebime konkurencijos įstatymų priežiūros stiprėjimą ir dinamiškas sąlygas, kuriomis verslas
turės veikti. 2019 metais kviesime jus į renginius, susitikimus šių tendencijų poveikiui išsamiau
aptarti.
Sėkmingų 2019-ųjų!
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7 konkurencijos
teisės tendencijos
2019 metams
1.
Viešieji pirkimai: konkurenciją
ribojančių susitarimų tyrimų rizika.

2.
Mažmeninė ir elektroninė
prekyba: keičiasi teisinė ir
politinė aplinka.

3.
ES konkurencijos priežiūros
institucijas stiprinanti
direktyva: nacionalinėje
teisėje jau nuo liepos 1 d.

4.
Stiprėjanti konkurencijos
priežiūra: būtina konkurencijos
pažeidimų prevencija ir jų
rizikos valdymas.

5.
Nauji Konkurencijos tarybos
įgaliojimai: daugiau verslo
kontrolės, daugiau pagrindų
baudoms.

6.
Įmonės struktūrą keičiančios
priemonės: naujas galimas įrankis,
naujos verslo rizikos.

7.
Tarybos reikalavimų vykdymas
tyrimo metu: darbuotojai turi žinoti,
kaip elgtis.

