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DEL INFORMACIJOS PATEIKIMO SEIMO NARIAMS

(1) Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2018 m. vasario 27 d. gavo Lietuvos
Respublikos Seimo nario R. Karbauskio rait4, kuriuo pra5oma Lietuvos Respublikos Seimo nariams
pateikti Konkurencijos tarybos turimq informacijq apie konkurencijos s4lygas, koncentracijq,
piktnaud2iavim4 dominuojandia padetimi bei kitus paZeidimus Zemes [kio paskirties 2ernes
pardavimo rinkoje, grudq, tr45q, Zan6s lkio paskirties technikos rinkose.

(2) Atsakydami i minet4 pra5ymq visq pirma paiymime, kad Konkurencijos taryba yra
valstybes istaiga, vykdanti valstybing konkurencijos politikq ir priZiiirinti, kaip flkio subjektai ir
vie5ojo administravimo subjektai laikosi Konkurencijos [statymo nustatytq reikalavimq: tiria
draudZiamus susitarimus, piktnaudZiavim4 dominuojandia padetimi, nesqZiningos konkurencijos
veiksmus, nagrineja praneSimus apie koncentracij4, vieSojo administravimo subjektq priimtq teises
aktq ar kiq sprendimq atitikti Konkurencijos istatymo reikalavimams. Konkurencijos taryba renka
informacijq apie konkurencijos s4lygas atskirose rinkose bei duomenis apie iikio subjektq veikl4 tam
tikruose sektoriuose tik tiek, kiek tai yra reikalinga Konkurencijos tarybos funkcijoms vykdyti. Taigi,
praSom4 informacijq pateikti ir del galimq konkurencijos istatymo paZeidimq pasisakli galime tik
savo kompetencijos ribose, rerniantis savo funkcijq lrykdymui surinktais duomenimis.

(3) Konkurencdos taryba 2017 metais i5nagrinejo ir dav6 leidimus igywendinti tris
koncentracijas, kuriose buvo analizuota prekyba mineralinemis tr45omis Lietuvoje ir (arba) prekyba
gr[dinemis, ankStinemis ir aliejingq seklq kulttiromis Lietuvoje, t.y. koncentracija UAB koncemui
,,ACHEMOS GRUPE" isigyjant 100 proc. UAB ,,LP grupe" akcrjq, koncentracija
UAB ,,Agrokoncemo grtidai" iglant elevatorirl, esanEiq Pramonds g. 6, Roki5kyje ir Tiekejq g. 41,
Kretingoje, kontrolg bei koncentracija AUGA group, AB isigyjant 100 proc. UAB ,.Raseiniq agra"
akcijq.

(4) Kadangi Konkurencijos taryba rinko informacij4 apie fikio subjektq veikl4 tik tiek, kiek
tai yra reikalinga Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrineti, toliau
pateikiame duomenis, susijusius su prekyba mineralinemis trqSomis bei prekyba gr[dinemis,
aliejingq seklq ir ank5tinemis kultiiromis. Atkreipiame d6mesi, kad Sie duomenys ,ra tik uZ 2016 m.
bei tik ta apimtimi, kiek jie buvo reikalingi analizuojant auk5diau nurodytq koncentracijq galimq
poveikf konkurencijai.

(5) Konkurencijos taryba nagrinedama koncentracijas UAB koncemui ,,ACHEMOS
GRUPE" isigyjant 100 proc. UAB ,,LP grupe" akcijq bei UAB ,,Agrokoncemo gmdai" igyjant
elevatoriq, esandiq Pramones g. 6, Roki5kyje ir Tiekejq g. 41, Kretingoje, kontrolg [kio subjektq
veikl4 grndq sektoriuje nagrinejo tik grudiniq, ank5tiniq ir aliejingq seklq kultiirq supirkimo griidq
elevatoriuose, kurie laikyini sudetine nurodytq kultiinl supirkimo - pardavimo proceso dalimi,
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atZvilgiu. Konkurencijos tarybos turimi duomenys rodo, jog Lietuvoje gridq elevatorius 2016 m.
valdd UAB ,,Agrokoncemo grudai" ir su juo susijg ukio subjektai, AB ,,Kauno griidaf', UAB
,,AGROCHEMA", AB ,,Litagros prekyba", AB ,,Linas Agro", Zemes flkio kooperatyvas

,,AgroBok5tai" bei kiti Lietuvoje veikiantys tikio subjektai. Viso Lietuvoje 2016 m. grfidq elevatorius
valde ne maZiau kaip 18 flkio subjekq. Be to, surinkta informacija rodo, kad elevatorius valdo ne tik
Zemes Ukio kult[ry supirkejai, bet ir stambfls grudiniq, aliejingq seklq ir ank3tiniq kultiirq augintojai.
Konkurencijos taryba vertindama koncentracijq poveiki analizavo Crudq elevatoriq paslaugas
teikian6iq ukio subjekq veikl4 tiek visos Lietuvos mastu, tiek siauresnese, 50 km aprepties,
geogafinese teritorijose (kiek tai susijg su koncentracijose dalyvavusiq nkio subjektq valdomais
elevatoriais, esandiais iki 50 km atstumu vienas nuo kito). Konkurencijos taryba nustate, kad del
nagrinetq koncentracijq igyvendinimo koncentracijos lygis teikiant grldq elevatoriq paslaugas tiek
Lietuvoje, tiek 50 km aprepties teritorijose, kuriose koncentracijos dalyviq veiklos persidenge,
reik5mingai nesikeis ir konkurencija reik5mingai nebus ribojama. Konkurencijos tarybos vertinimu
del nagrinetq koncentracijq nebltq sukurta ar sustiprinta dominuojanti padetis tiek teikiant elevatoriq
paslaugas, tiek ir teikiant grudiniq, aliejingq seklq kultiiry supirkimo ir pardavimo paslaugas
Lietuvoje.

(6) Vertinant galim4 koncentracijos AUCA group, AB isigyjant 100 proc. UAB ,,Raseiniq
agra" akcijq poveiki konkurencijai, Konkurencijos taryba nustate, kad del koncentracijos nebus
sukurta ar sustiprinta dominuojanti padetis ar itin apribota konkurencija teikiant grtidq auginimo ir
didmeninio pardavimo paslaugas Lietuvoje.

(7) Ukio subjektq veikl4 tr4Sq sektoriuje Konkurencijos taryba vertino koncentracijoje
UAB koncemui ,,ACHEMOS GRUPE" isigyjant 100 proc. UAB,,LP grupe" akcijq. Konkurencijos
tarybos surinkti duomenys rodo, jog 2016 m. bent 24 iikio subjektai Lietuvoje prekiavo ivairiomis
mineralinemis trq5omis, i5 kuriq didZiausi buvo 5ie: UAB ,.AGROCHEMA*, UAB ,,Agrokoncemas",
uZdaroji akcine bendrove ,.lvalgova'', UAB ,,Scandagra", AB ,.Kauno gmdai", AB ,,Linas Agro",
UAB ,.Baltic Agro". Konkurencijos taryba nustat6, kad ddl Sios nagrinetos koncentracijos

iglvendinimo koncentracijos lygis rykdant prekybq mineralinemis trq5omis Lietuvoje reik5mingai
nesikeis ir konkurencija reik5mingai nebus ribojama. Konkurencijos tarybos vertinimu del nurodytos
koncentracijos neb[tq sukurta ar sustiprinta dominuojanti padetis vykdant prekybq mineralinemis
trq.Somis Lietuvoje.

(8) Konkurencijos taryba neturi informacijos apie Zanes [kio paskirties Zemes ir Zernes flkio
technikos rinkas Lietuvoje, todel Sios pra5omos informacijos pateikti negali.

(9) Siuo metu Konkurencijos taryba neturi duomenq apie galim4 piktnaudZiavimq
dominuojandia padetimi ar kitus Konkurencijos istatymo paZeidimus nurodyose rinkose.

(10) Jeigu Jums kiltq neai5kumq del miisq ra5te nurodytos informacijos, pra5ome keiptis
Zemiau nurodyais kontaktais.
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