NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA
Projekto
pavadinimas

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 16 straipsnio
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII474 9, 18 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos
mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 5, 6, 7,
8 ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektai (toliau - Įstatymų projektai).

Projekto rengėjas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Projekto tikslas

Įstatymų projektai parengti siekiant įgyvendinti Aštuonioliktosios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10
d. nutarimu Nr. 155 „Dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, II
skyriaus VI misijos 6.1.4 veiksmą “Siekiant racionaliai naudoti gamtos
išteklius, tobulinti vandens išteklių apmokestinimą (pakeisti Mokesčio
už valstybinius gamtos išteklius įstatymą, Žemės gelmių įstatymą ir
Vandens įstatymą“, kuriais siekiama tausesnio vandens išteklių
naudojimo numatant atsisakyti galiojančių išimčių paviršinio vandens
išteklių naudojime ir jų apmokestinime ir požeminio vandens išteklių
naudojime žemės ūkyje.
Siūlomo projekto poveikio įvertinimas
(teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės)

Poveikis aplinkai

Poveikis
valstybės
finansams
Poveikis
administracinei
naštai

Neigiamų pasekmių nenumatoma. Mokesčio tarifo padidinimas už
paviršinio vandens išteklių naudojimą skatins racionaliau naudoti
šiuos išteklius kas prisidės prie geresnės vandens telkinių būklės ir
ekosistemų apsaugos bei 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir
tarybos Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų
vandens politikos srityje pagrindus įgyvendinimo.

Įstatymų projektų įgyvendinimui papildomų biudžeto lėšų nereikės. Šie
pakeitimai padidintų biudžeto įplaukas 1 mln. Eurų per metus.

Poveikis administracinei naštai pateiktas Administracinės naštos ūkio
subjektams poveikio vertinimo pažymoje. Suvienodintas verslo
subjektams reguliavimas leidimų požeminiam vandeniu išdavimo
srityje. Sumažinta administracinė našta atsisakant ketvirtinių
deklaracijų teikimo ir nustatant metines.

Kita svarbi
informacija :
Poveikis klimato
kaitai

Nenumatomas.

Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą
Vardas ir pavardė
Pareigos
Institucija (padalinys)
Telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas
Vardas ir pavardė
Pareigos
Institucija (padalinys)

Telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas

Valentina Tuskenytė
Patarėja
Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupė
Vandenų ir žemės gelmių išteklių klausimais
Tel. +370 695 86821, el. p. valentina.tuskenyte@am.lt
Virginija Kalesinskienė
Patarėja
Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir
ekonominių priemonių taikymo departamentas, Ekonominių
priemonių taikymo politikos skyrius
Tel., 8~696 95 290, el. p. virginija.kalesinskiene@am.lt

__________________

