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Vilnius
Įvertinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137
„Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų
priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto (toliau – Projektas
Nr.1) ir Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 275 „Dėl Grąžintinų lėšų,
susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemones, administravimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto (toliau – Projektas Nr. 2) atitiktį įstatymams,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame
šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Dėl Projekto Nr.1:
1.1. Atsižvelgiant į tai, kad Projektu Nr. 1 įgyvendinami ES teisės aktai remiantis
ES teisės aktų nuorodų pateikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose rekomendacijų,
patvirtintų Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos 2006 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 129KKK (toliau – ETD rekomendacijos), 5.2 p. yra nurodyti Vyriausybės 2008
m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos
Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ preambulėje,
siūlytina atitinkamų nuorodų į ES teisės aktus, kaip perteklinių, atsisakyti Projekto Nr.1 2.1
papunkčiu keičiamų Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio
fondų priemones, administravimo taisyklių (toliau – ŽŪF taisyklės) 1 punkte.
Atitinkamai peržiūrėtinos ŽŪF taisyklėse minimos nuorodos į ES teisės aktus,
remiantis ETD rekomendacijų 13 p. (pirmą kartą minint nurodomas pilnas ES teisės akto
pavadinimas ir paskelbimo šaltinis, o vėliau nurodomas jo trumpinys).
1.2.
Atsižvelgiant į tai, kad remiantis Projekto Nr.1 2.11 p. keičiamų ŽŪF
taisyklių 14 p. metinis palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis gali kisti, atitinkama
informacija dėl palūkanų dydžio pildytinas keičiamų ŽŪF taisyklių 4 p. nurodytas
sprendimas. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad analogiška informacija turi būti nurodoma ir
sprendime, priimtame remiantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005 m. gegužės
30 d. nutarimu Nr. 590, 11.6 papunkčiu.
Atitinkamai tikslintinas ir Projektu Nr. 2 keičiamų Grąžintinų lėšų, susidariusių
įgyvendinant Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemones, administravimo taisyklių
(toliau – ŽF taisyklės) 5 p.
1.3. Projekto Nr.1 2.7 papunkčiu keičiamų ŽŪF taisyklių 9 p. tikslintinas,
nurodant, kokią informaciją apie priimtą sprendimą dėl grąžintinų lėšų administruojančioji

institucija praneša skolininkui. Jei informuojama tik apie pačio sprendimo priėmimo faktą, 9
p. nuostata pildytina keičiamų ŽŪF taisyklių 4.2-4.8 p. nurodyta informacija. Be to,
atsisakytina perteklinių žodžių „ir kurios skaičiuojamos tuo atveju, jeigu taip nustato ES ir
(arba) nacionaliniai teisės aktai“. Atitinkamai tikslintinos ir keičiamos ŽF taisyklės (10 p.).
1.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projektu Nr.1 keičiamų ŽŪF taisyklių 13 p. minima
aplinkybė, atsižvelgiant į keičiamų ŽŪF taisyklių 28.2 p., yra sprendimo nurašyti grąžintinas
lėšas pagrindas, atitinkamai performuluotina keičiamų ŽŪF taisyklių 13 p. nuostata. Šis
punktas, atsižvelgiant į III skyriaus „Skolininko informavimas“ turinį,
pildytinas
nuostatomis, nustatančiomis, kaip skolininkas informuojamas (neinformuojamas) kitais
keičiamų ŽŪF taisyklių 28 p. numatytais grąžintinų lėšų nurašymo atvejais (pvz., 28.1.3, 28.3
p.). Atitinkamai tikslintinos ŽF taisyklės (132 p.).
1.5. Tikslintinas nekeičiamas ŽŪF taisyklių 15.5 p., pateikiant nuorodą į tinkamą
Įmonių restruktūrizavimo įstatymo straipsnį. Atitinkamai tikslintinos ir ŽF taisyklės (15.5 p.).
1.6. Atsižvelgiant į keičiamų ŽŪF taisyklių 13 p. pakeitimą, tikslintinas ir
nekeičiamas ŽŪF taisyklių 17.2 p. Atitinkamai tikslintinos ir ŽF taisyklės (17.2 p.).
1.7. Projekto Nr.1 2.14 papunkčiu keičiamų ŽŪF taisyklių 19 p. nuostata „teisės
aktų nustatyta tvarka“ tikslintina, remiantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų,
patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (toliau – TM
rekomendacijos) 12 p. Atitinkamai tikslintinos ir ŽF taisyklės (19 p.).
1.8. Projekto Nr.1 lyginamajame variante (2.15 papunkčiu keičiamų ŽŪF taisyklių
20 p.) nurodytinas galiojantis ŽŪF taisyklių tekstas, atvaizduojant jo keitimus remiantis TM
rekomendacijų 113 p.
1.9. Projekto Nr. 1 2.16 p. keičiamų ŽŪF taisyklių 22.3 p. pakeitimai dėl jame
nustatytų terminų pagrįstini teikime. Atitinkama pastaba taikytina ir ŽF taisyklėms (22.3 p.).
1.10. Įvertintinas poreikis tikslinti nekeičiamą ŽŪF taisyklių 28 p. pirmosios
pastraipos nuostatą joje atsisakant žodžio „arba“, kadangi administruojančiajai institucijai
nusprendus nebetęsti grąžintinų lėšų susigražinimo, manytina, visais atvejais turėtų būti
priimamas sprendimas tokias lėšas nurašyti. Atitinkamai tikslintinos ir ŽF taisyklės ( 27 p.).
1.11. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis ŽŪF taisyklių 3.4 p., sprendimą dėl
gražintinų lėšų anuliavimo priima vykdomoji institucija, tačiau tarp ŽŪF taisyklių 8 p.
minimų anuliavimo pagrindų Projekto Nr.1 3 p. nuostatoje minimas anuliavimo pagrindas
nėra nurodytas, siūlytina Projekto Nr.1 3 p. nuostatą papildyti institucija, kuri priims minėtą
sprendimą dėl anuliavimo ir užregistruos anuliavimą. Be to, šioje nuostatoje nurodytina, per
kiek laiko skolininkas informuojamas apie sprendimo dėl grąžintinų lėšų anuliavimo
priėmimą. Atitinkamai tikslintinas ir Projektas Nr.2 (2 p.)
1.12. Atsižvelgiant į tai, kad Projektu Nr.1 keičiamos su grąžintinomis lėšomis
susijusios procedūros, įvertintinas pereinamųjų nuostatų jų atžvilgiu poreikis (žr. pvz.
keičiamų ŽŪF taisyklių 9, 19, 20, 22.3, 28.1.4 p.). Atitinkamai tikslintinas ir Projektas Nr.2.
2. Dėl Projekto Nr.2:
2.1. Projektu Nr.2 keičiamo Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 275
„Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žuvininkystės fondų
priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ preambulė, remiantis ETD rekomendacijų
5.2 p. pildytina nuorodomis į įgyvendinamus ES teisės aktus, šių nuorodų atsisakant ŽF
taisyklių 1 punkte.
Atitinkamai peržiūrėtinos ŽF taisyklėse minimos nuorodos į ES teisės aktus,
remiantis ETD rekomendacijų 13 p. (pirmą kartą minint nurodomas pilnas ES teisės akto
pavadinimas ir paskelbimo šaltinis, o vėliau nurodomas jo trumpinys).
2.2. Projekto Nr.2 1.2 p. keičiamų ŽF taisyklių 4.10 p. tikslintinas, nurodant kieno
ir kada patvirtinta šioje nuostatoje minima Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų
veiksmų programa.

2.3. Siūlytina tikslinti Projekto Nr.2 1.5 p. keičiamų ŽF taisyklių 5.6 p. vietoje
vykdomosios institucijos nurodant Agentūrą (žr. keičiamų ŽF taisyklių 8 p.) arba pagrįsti
tokios nuostatos būtinybę bei minėta sąvoka papildyti keičiamų ŽF taisyklių 4 p.
2.4. Projekto Nr.2 1.20 p.
keičiamų ŽF taisyklių 22.3 p. vietoje
„administruojančioje institucijoje“ įrašytina „Agentūroje“(žr. keičiamų ŽF taisyklių 7 p.).
2.5. Pagrįstinas Projekto Nr.2 1.21 p. keičiamų ŽF taisyklių 27.2 p. nuostatos „per
ataskaitinius metus“ poreikis bei skirtingo reguliavimo, lyginant su Projektu Nr.1 būtinumas.
2.6. Projekto Nr.2 3 punkte vietoje „27.2 papunktis“ įrašytina „Taisyklių 27.2
papunktis“.
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