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DĖL TAISYKLIŲ DERINIMO
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos (toliau – Taryba) pateiktą derinti Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių
informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo“ projektą Nr. 19-8623 (toliau – Projektas).
Remiantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, energetikos sektoriuje valstybinio
reguliavimo funkcijas atlieka ir reguliuojamos veiklos vykdymo priežiūrą bei kontrolę užtikrinti yra
įgaliota Taryba. Tarybos kompetencija apima ir sąlygų veiksmingai konkurencijai energetinių
išteklių rinkoje sudarymo priežiūrą. Tuo tarpu Konkurencijos taryba poveikį konkurencijai gali
vertinti tik išanalizavusi praeities ūkio subjektų ir viešojo administravimo subjektų elgesį rinkoje
bei teisinį ir ekonominį visų aplinkybių kontekstą. Atsižvelgdama į tai, Konkurencijos taryba šio
Projekto nevertino.
Projekto rengėjams primename, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 41 straipsniu, kai Projektu nustatomas, keičiamas ar panaikinamas reguliavimas, privaloma
atlikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą, kurį rekomenduojame
atlikti taikant Konkurencijos tarybos parengtas „Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo
gaires“ (toliau – Gairės)1. Jeigu Projekto rengėjai turi konkrečių klausimų, susijusių su Gairių
taikymu, maloniai prašome kreiptis į mūsų instituciją.

Pirmininkas

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

1 http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf
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