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Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai                                           2019 m. rugpjūčio 05 d. 

Vilnius 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai 

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir 

su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo bei 151 straipsniu 

papildymo įstatymo projekto  Nr. XIIIP-3603“ projekto 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų forumas) susipažino su Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 

straipsnių pakeitimo bei 151 straipsniu papildymo įstatymo projekto  Nr. XIIIP-3603“ projektu (toliau – 

Nutarimo projektas). 

 

Džiaugiamės, kad nutarimo projektas, kuris yra teikiamas dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių 

ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo bei 151 straipsniu 

papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3603 (toliau – Įstatymo projektas), išsamiai įvertina Įstatymo 

projekto siūlymus ir išdėsto išsamius argumentus, kodėl Vyriausybė turėtų nepritarti naujiems siūlymams. 

 

Investuotojų forumas palaiko Nutarimo projektą ir viliasi, kad Vyriausybė pritars tokiai jo redakcijai. Taip 

pat pažymime, kad Nutarimo projekte galėtų būti nurodoma, jog tokie pasiūlymai, kurie pateikti Įstatymo 

projekte, jei jie būtų toliau svarstomi, turėtų būti notifikuojami, atsižvelgiant į Direktyvą 2015/1535. 
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Remiantis kitų ES valstybių narių praktika, kuomet buvo svarstomos panašios, prekių ir paslaugų judėjimą 

ribojančios, priemonės, susijusios su tabako gaminių pardavimu tiesiogiai neprieinamu būdu, šios 

nuostatos buvo notifikuojamos. 

 
 

 
Pagarbiai 
 
 
Vykdomoji direktorė                                          Rūta Skyrienė 
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