POZICIJA
Dėl Europos Komisijos pateikto Reglamento projekto dėl bendrosios rinkos informacijos
rinkimo įrankio pristatymo
Lietuvos pramonininkų konfederacija (toliau – LPK) susipažino su 2017 m. gegužės 2 d. Europos
Komisijos (toliau – Komisija) pateiktu pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento,
nustatančio sąlygas ir tvarką, pagal kurią Komisija gali prašyti įmonių ar įmonių asociacijų pateikti
su bendrąją rinka susijusią informaciją (toliau – Reglamentas). Atstovaudama konfederacijos
narių interesams, LPK kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ūkio ministeriją bei Lietuvos Respublikos
Seimo Ekonomikos komitetą, siekdama atkreipti dėmesį į šio Reglamento projekto trūkumus ir
neaiškumus. LPK nepritaria tokio Reglamento atsiradimui dėl šių priežasčių:
 Įpareigoti asociacijas teikti informaciją nebūtų tikslinga, kadangi jos neturi pakankamai
žmogiškųjų bei finansinių ištekelių įvykdyti tokią prievolę, o tam tikrais atvejais neturi ir
svertų gauti informaciją. Reglamente nurodoma, kad „bendros metinės įmonių ar įmonių
asociacijų administracinės išlaidos (t. y. atsakymams parengti skirtos informacijos
surinkimas ir teisinės konsultacijos) sieks nuo 370 000 iki 610 000 EUR“. Norime pabrėžti,
kad LPK nariai nėra pasirengę pritarti tokiai naštai.


Įpareigoti įmones teikti Reglamente nurodytą informaciją reikštų neapibrėžtumą teisinio
saugumo atžvilgiu, kadangi nėra aiškiai įvardinta, kokios informacijos Komisija gali
prašyti, kokią informaciją įmonė gali vadinti konfidencialia bei kokiais atvejais Komisija
turės teisę atmesti įmonės pareiškimą, kad jos pateikta informacija yra konfidenciali.



Reglamente trūksta informacijos apie priemonės taikymo sritį, kada Komisija gali kreiptis
pateikti informaciją ir ką galima laikyti pakankamai svaria priežastimi.



Kyla klausimų, ar Reglamentas nėra perteklinė priemonė, Komisijai siekiant gauti reikiamą
informaciją, kadangi priemonių gauti informaciją apie tam tikrus sektorius šiuo metu
egzistuoja.



Nėra aišku, ko kokiais kriterijais remiantis bus pasirenkamos įmones, kas bus adresatai ir
koks bus valstybių vaidmuo, taip pat kuo remiantis numatyti tokie baudų dydžiai ir kodėl
pasirinktas toks baudų dydžių apskaičiavimo modelis.

Aukščiau išvardinti tik keli iš daugelio Reglamente atsispindinčių neapibrėžtumų. Prašome
Jūsų įvertinti aukščiau išdėstytus argumentus bei nepritarti tokio Reglamento atsiradimui ES.
2017 m. birželio 21 d.

