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LIETUVOS RESPUBLIKOS
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PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2019 m. gegužės 16 d. Nr. XIII-2122
Vilnius
1 straipsnis. 364 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 364 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:
„16. Šis straipsnis mokesčių administratoriui, muitinei, finansų rinkos priežiūrą, asmens
duomenų apsaugos priežiūrą, didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos
galios panaudojimo priežiūrą, taip pat konkurencijos priežiūrą atliekantiems subjektams
netaikomas. Šioje dalyje nurodytiems subjektams šio straipsnio nuostatos yra rekomendacinės.“
2 straipsnis. 368 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 368 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalys netaikomos mokesčių administratoriui, muitinei,
finansų rinkos priežiūrą, asmens duomenų apsaugos priežiūrą, didelę rinkos galią turinčių
mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimo priežiūrą, taip pat konkurencijos
priežiūrą atliekantiems subjektams. Šioje dalyje nurodytiems subjektams šio straipsnio 1, 2, 3,
4 ir 5 dalių nuostatos yra rekomendacinės.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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