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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerij ai
Viceministrei gerb. Daivai Matonienei

2015-07-16 Nr. 2015/23

DEL ZEMES GELMTV ISTATYMO NR. r-1034
12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ISTATYMO
Lietuvos karjenl asociacija susipaZinusi su Lietuvos Respublikos Zemes gelmiq istatymo Nr.
I-103412 straipsnio pakeitimo istatymu, teikia Siuos pasi[lymus:

1.

Pirmiausia norime atkreipti demesi

i

tai, kad

i

LR aplinkos ministerijos

paruo5t4

Lietuvos Respublikos Zemes gelmiq istatymo naujqq redakcij4 mes pateikeme pasiulymus 201506-17 raStu

Nr.

2015121 ,,Ddl Zemes gelmiq istatymo naujos redakcijos",

kuriame pasiulyt4 12

straipsnio 8 dalies redakcij4, sitleme palikti toki4:

*8.

*ar+a+preUuetes. dsmenys be Sio straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo gali fstatymq ir kitq teises

aktq nustatT(a tvarka naudoti poZeminio gelo

ir

gamybinio vandens iSteklius, jeigu i5 telkfub

Zem6s gelmiq i5gaunama (planuojama i5gauti) maLiau kaip 10 m3 poZeminio geriamojo gelo

ir

gamybinio vandens per parq arba vandeniu aprlpinanamaLiaukaip 50 asmenq, o paimtas vanduo

fkinei komercinei veiklai, taip pat Zemes gelmiq Siluming energij4, jeigu Zemes
gelmiq Silumine energija i5gaunama geoterminio Sildymo sistemomis su horizontaliais

nenaudojamas

kolektoriais arba su vertikaliais giluminiais kolektoriais (kai irengtoji galia yra maZesne kaip 30

kw)."
Savo argumentus grindeme tuo, kad, pirma, Lietuvos karjerq asociacija ne kart4 buvo
pasisakiusi prie5 i5skirtines s4lygas atskiriems Salies sektoriams. Sioje dalyje siulomos itvirtinti
Zemes savininkams ar naudotojams, uZsiimantiems Zemds [kio veikla, i5skirtines bei lengvatines

s4lygos naudotis gamtos i5tekliais nemokant gamtos i5teklirl mokesdio,

yra iS

esmes

diskriminacines kitq Salies sektoriq atlvilgiu, todel si[lome Sio straipsnio 8 dalies pirmqii sakini

i5braukti.

h,

antra, paprastai poZeminis vanduo maLais kiekiais iSgaunamas ne iS i5tirto ir

aprobuoto telkinio, o i5 Zemes gelmiq sluoksniq, todel tikslinga naudoti teisingesng formuluotg.

Kadangi Si 12 straipsnio 8 dalies redakcija yra i5samesne, todel sifllytumeme pagrindu
laikyti ja.

2. Papildant m[sq si[lymus, norime atkreipti demesi i tai, kad s4voka ,,i5tirtos ir nustatyta
tvarka aprobuotos" tiktq tik detaliai iSZvalgytiems Zemes gelmiq i5tekliams, nes parengtiniai
i5Zvalgy'ti

ir prognoziniai i5tekliai del nepakankamo jg i5tyrimo detalumo

nera valstybes

tokiai formuotei i5kiltq gresm6, kad parengtiniai i5Zvalgyti iStekliai

apskaitomi. Esant

nepaleidliant istatymo butq eksploatuojami be leidimo ir be jokiq mokesdiq uZ gamtos i5teklius.
Siekiant to i5vengti
sakini papildyti, ir

,,

ji

ir tuo atveju, jei

butr+ paliekamas pirmasis

8 dalies sakinys, siflytumeme

i5destyti taip:

Lemes savininkas

ar naudotojas, uZsiimantis

Zemes

flkio veikla, nuosavybes

priklausandiame, suteiktame naudoti ar nuomojamame Zemes sklype savo

pardavimui) Vyriausybes ar

teise

[kio reikmems (ne

jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka turi teisg be Sio

straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo naudoti nauding4sias i5kasenas iSskyrus tas, kurios
detaliai ir parengtiniai i5tirtos ir nustatytatvarka aprobuotos.

3. {vertinant tai, kad Siq metq Seimo pavasario sesija baigesi, o rudens sesijoje nuo rugsejo
10 d. projekto svarstymas tures savo trukmes procedur4, svarstytina ar tikslinga

teikti 12 straipsnio

8 dalies dvi redakcijas, nes kaip ra5oma ai5kinamajame ra5te ,,paliekant laiko Dkio subjektams su
Sia nuostata

susipaZinti", to laiko gali ir nelikti.
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