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DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M.
GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3 - 761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS
INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
DERINIMO
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išnagrinėjo Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl viešai
skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą Nr. 17-8737 (toliau –
Aprašo projektas).
(2) Aprašo projektas numato asmenų, vykdančių veiklą, kuriai reikalinga licencija,
leidimas, ir (ar) kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, taip pat nepriklausomų šilumos
gamintojų ir Komisijos viešai privalomos skelbti informacijos reikalavimus.
(3)
Remiantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, gamtinių dujų sektoriuje
valstybinio reguliavimo funkcijas atlieka ir reguliuojamos veiklos vykdymo priežiūrą bei kontrolę
užtikrina Komisija. Komisijos kompetencija apima ir sąlygų veiksmingai konkurencijai energetinių
išteklių rinkoje sudarymo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatas.
Remiantis minėtų įstatymų nuostatomis, Konkurencijos taryba poveikį konkurencijai gali vertinti
tik atsižvelgusi į praeities ūkio subjektų ir viešojo administravimo subjektų elgesį rinkoje bei į
teisinį ir ekonominį visų aplinkybių kontekstą. Atsižvelgdama į tai, Konkurencijos taryba šio
Aprašo projekto nevertino, tačiau atkreipia Komisijos dėmesį dėl viešai skelbiamos informacijos
apie ūkio subjektus rizikos. Tam tikros informacijos mainai gali reikšmingai apriboti konkurenciją,
dirbtinai padidinant ūkio subjektų tarpusavio sąveiką ir elgesio priklausomumą, sumažinant arba
panaikinant netikrumą apie nagrinėjamų rinkų veikimą, sumažinant paskatas intensyviai konkuruoti
bei padidinant įėjimo į rinką kliūtis. Dėl šios priežasties rekomenduojame Komisijai atkreipti
dėmesį, jei Aprašo projekto nuostatos dėl viešai privalomos skelbti informacijos galėtų sukelti
grėsmę ir (ar) apriboti konkurenciją rinkoje ir jų atsisakyti.
(4) Jeigu Aprašo projekto rengėjai turi konkrečių klausimų, susijusių su šio Aprašo projekto
poveikio konkurencijai vertinimu, taikant Konkurencijos tarybos parengtas „Sprendimų poveikio
konkurencijai vertinimo gaires“1, maloniai prašome kreiptis į mūsų instituciją.

Pirmininko pavaduotoja

Laura Gintilienė, tel. (8 5) 262 6658, el. p. laura.gintiliene@kt.gov.lt
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