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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 1, 6,
13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 STRAIPSNIŲ, SEPTINTOJO SKIRSNIO
IR PRIEDO PAKEITIMO, KODEKSO PAPILDYMO 27 1 STRAIPSNIU IR 23, 24, 25
STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 602 IR 683
STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išnagrinėjo Lietuvos Respublikos vidaus
vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straipsnių,
septintojo skirsnio ir priedo pakeitimo, kodekso papildymo 271 straipsniu ir 23, 24, 25 straipsnių
pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso 602 ir 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymų
projektai).
(2) Remiantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu, Lietuvos
transporto saugos administracija nustato saugią laivybą reglamentuojančius techninius ir
organizacinius reikalavimus, atlieka vidaus vandenų transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų
vykdymo kontrolę ir vykdo kitas funkcijas, nustatytas šiame kodekse ir kituose teisės aktuose,
atlieka vidaus vandenų kelių būklės ir juose esančių navigacinių įrenginių funkcionavimo
valstybinę kontrolę.
(3) Atsižvelgdama į Transporto saugos administracijos kompetenciją Konkurencijos taryba
Įstatymų projektų pagrindu priimamų ar tikslinamų poįstatyminių teisės aktų nevertino, tačiau tai
niekaip neriboja jos įgaliojimų ateityje teikti išvadas dėl atitinkamo sektoriaus teisinio reguliavimo
poveikio konkurencijai, ar atlikti ūkio subjektų ir viešojo administravimo subjektų veiksmų tyrimus,
atsižvelgiant į teisinį ir ekonominį visų aplinkybių kontekstą.
(4) Įvertinusi Įstatymų projektus, Konkurencijos taryba mano, kad patikslintu
reglamentavimu siekiama sudaryti galimybes kuo platesniam ūkio subjektų ratui teikti vidaus
vandenų transporto priemonių techninės apžiūros paslaugas, įtvirtinami sąžiningos konkurencijos ir
saugios laivybos reikalavimai keleivių vežimo paslaugas vidaus vandenų keliais teikiantiems
subjektams. Atsižvelgdama į tai, Konkurencijos taryba neturi pastabų ar pasiūlymų dėl pateiktų
Įstatymų projektų nuostatų.
(5) Jei Jums kiltų su šiuo raštu susijusių klausimų, prašome kreiptis į mūsų instituciją.

Pirmininkas

Šarūnas Keserauskas

2
Daiva Stepanienė, tel. . (8 5) 212 6589, el. p. Daiva.Stepaniene@kt.gov.lt

