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DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO PROJEKTŲ NUOSTATŲ POVEIKIO KONKURENCIJAI
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išnagrinėjo šiuo metu Lietuvos Respublikos
Seime registruotus Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektus: Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą
Nr. XIIIP-541 (toliau – Projektas Nr. 1), Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671
4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2265 (toliau – Projektas Nr. 2), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2288
(toliau – Projektas Nr. 3) (toliau kartu – Projektai) ir pagal kompetenciją teikia pastabas Projektams.
(2) Nurodytais Projektais teikiami siūlymai keisti Miškų įstatymo 4 straipsnį, nustatant
maksimalius leistinus įsigyti miško ūkio paskirties žemės plotus: Projektu Nr. 1 siūloma nustatyti
ne didesnį kaip 500 ha miško ūkio paskirties žemės plotą; Projektu Nr. 2 siūloma nustatyti ne
didesnį kaip 1000 ha miško ūkio paskirties žemės plotą; Projektu Nr. 3 siūloma nustatyti ne didesnį
kaip 1500 ha miško ūkio paskirties žemės plotą.
(3) Konkurencijos tarybos kompetencija, vykdant Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo priežiūrą yra numatyta šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią Konkurencijos
taryba vykdo valstybinę konkurencijos politiką bei kontroliuoja, kaip laikomasi Konkurencijos
įstatymo reikalavimų. Vadovaudamasi šia nuostata, Konkurencijos taryba skatina palaikyti kuo
efektyvesnę konkurenciją rinkoje ir atkreipia dėmesį, jog rinkos reguliavimas, taip pat ir apribojimų
taikymas, daro poveikį ūkio subjektų veiklos sąlygoms ir galimybėms konkuruoti.
(4) Pagal esamą reglamentavimą, miško ūkio paskirties žemės plotų įsigijimui Lietuvos
Respublikoje nenumatyti jokie apribojimai. Priėmus Projektais siūlomas pataisas, būtų nustatytas
maksimalus galimas įsigyti miško ūkio paskirties žemės plotas. Kitaip tariant, būtų nustatyti fizinių
ir juridinių asmenų, užsieniečių ir užsienio juridinių asmenų žemės įsigijimo ribojimai, asmenims
viršijus numatytus leistinus dydžius.
(5) Konkurencijos taryba, vykdydama numatytas funkcijas, atkreipia dėmesį, jog
apribojimų nustatymas privačių miškų valdytojams gali turėti neigiamą poveikį jiems vykdant ūkinę
veiklą.
(6) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog, imantis ūkinės veiklos
ribojimų ir draudimų nustatymo, turi būti laikomasi tam tikrų sąlygų: 1) ūkinės veiklos laisvė
ribojama įstatymu; 2) ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų
asmenų teises ir laisves bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat
konstituciškai svarbius tikslus; 3) ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė;
4) yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo1.
1 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarimas byloje Nr. 42/03.
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(7) Konkurencijos taryba poveikį konkurencijos sąlygoms vertina tik taikydama
Konkurencijos įstatymą konkrečiose bylose ir atsižvelgdama į aplinkybių visumą, tačiau,
preliminariu vertinimu, siūlomi ribojimai turėtų neigiamą poveikį naujiems privačių miškų
valdytojams, veikiantiems prekybos mediena rinkose, kurie dėl numatytų apribojimų taikymo
priėmus siūlomus pakeitimus, galėtų būti diskriminuojami. Atitinkamai, priėmus siūlomus
pakeitimus, asmenys ar susiję asmenys iki pakeitimų įsigaliojimo įsigiję miškų ūkio paskirties
žemės sklypų, kurių bendras plotas būtų didesnis nei siekiamas nustatyti Projektais, būtų
privilegijuojami tų prekyba mediena rinkose veikiančių subjektų atžvilgiu, kurie negalėtų viršyti
bendrų miško ūkio paskirties žemės plotų pagal siūlymus. Seniesiems savininkams būtų sukurtos
palankesnės sąlygos veikti rinkoje, jie būtų apsaugoti nuo potencialios konkurencijos su naujais,
siekiančias patekti į šią rinką asmenimis. Be to, tokiu būdu būtų įtvirtinta ir valstybinių miškų
valdytojo VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ privilegija vykdant prekybos mediena veiklą, pastarajam
neturint žemės valdymo ir disponavimo mediena apribojimų.
(8) Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, jog reguliuojant ūkinę veiklą privalu užtikrinti,
kad ūkio subjektų veikimo rinkoje reguliavimas vyktų remiantis objektyviais, nediskriminaciniais ir
proporcingais kriterijais.
(9) Projekto Nr. 1 aiškinamajame rašte nurodoma, jog jį parengti paskatino „visuomenės
susirūpinimas dėl tarptautinės įmonės superkamo miško, kuris bus panaudojamas jų produkcijos
gamybai“. Projekto Nr. 2 pakeitimai siūlomi siekiant „išvengti oligopolinių miškų valdymo
struktūrų įsivyravimo, kartu numatant neigiamas pasekmes medienos perdirbimo įmonėms, kurios
planuoja vystydamos savo verslą įsigyti didelius plotus, nes tokia galimybė taptų apribota“.
Projektu Nr. 3 siekiama išvengti „miškų ūkio paskirties žemės koncentracijos, krypstančios
intensyvaus miškininkavimo tikslais ir sumažinti neigiamą pramoninio miško kirtimo įtaką
aplinkosauginiams, kraštovaizdžio, rekreaciniams, bioįvairovės aspektams“.
(10) Projektų aiškinamuosiuose raštuose nėra aptarta, kodėl siekiant aukščiau nurodytų
tikslų pasirinkta būtent tokia priemonė – maksimalių leistinų įsigyti miško ūkio paskirties žemės
plotų nustatymas; nėra pagrįsta, kodėl pasirinktas (apskaičiuotas) būtent vienas ar kitas siūlomas
maksimalus įsigyjamos žemės dydis.
(11) Atsižvelgiant į tai, kad Projektais gali būti daroma esminė įtaka šalies verslui bei
ekonomikai, rekomenduojame Projekto rengėjams atlikti poveikio konkurencijai vertinimą, kuris
padėtų nustatyti, ar siekiant įtvirtinti nurodytus ribojimus pasirinktos priemonės yra objektyvios ir
proporcingos Projektų aiškinamuosiuose raštuose nurodytiems Projektų tikslams bei papildomai
įvertinti aukščiau minėtus kriterijus ir sąlygas, užtikrinant jų atitiktį Konstitucinio Teismo
išaiškinimui.
(12) Konkurencijos taryba primena apie Konkurencijos tarybos parengtas Sprendimų
poveikio konkurencijai vertinimo gaires2, kuriomis rekomenduojame vadovautis rengiant teisės aktų
projektus.
(13) Jei kiltų susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.
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2 http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf
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