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Žemės ūkio ministerijai

DĖL IŠVADOS PATEIKIMO DĖL DIDESNIO POVEIKIO TEISĖS AKTO PROJEKTO
POVEIKIO VERTINIMO REZULTATŲ KOKYBĖS
Vyriausybės strateginės analizės centras atliko Žemės ūkio ministerijos parengto „Lietuvos
Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje
draudimo įstatymo“ projekto ir susijusių įstatymų (Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos
įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 91, 11, 12, 14,
15 straipsnių pakeitimo ir papildymo 93 ir 94 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos
atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ir 14
straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 179
ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo) projektų poveikio vertinimo rezultatų kokybės analizę. Pastabos,
komentarai ir apibendrinanti išvada pateikti pridedamoje formoje „Didesnio poveikio teisės aktų
projektų poveikio vertinimo rezultatų kokybės kriterijai“.
Vyriausybės strateginės analizės centro vertinimu, Žemės ūkio ministerijos atliktas poveikio
vertinimas ir jo rezultatai visiškai arba iš dalies atitinka visus nustatytus kokybės kriterijus,
patvirtintus 2020 m. kovo 3 d. Tarpinstitucinio pasitarimo protokolu Nr. 9, ir gali būti teikiamas
Vyriausybei svarstyti.
Poveikio vertinimo forma užpildyta tinkamai, pateikta informacija atitinka numatytą
struktūrą, naudoti argumentai daugumoje atvejų tinkami ir suprantami bei pagrįsti. Atkreiptinas
dėmesys, kad nors problema suformuluota tiksliai, pateikti duomenys neatskleidžia problemos
masto; kai kurie prognozuojami pokyčiai vertintini kaip ne iki galo pagrįstos prielaidos, kurios
dar turės būti patikrintos praktikoje. Poveikio tikslinėms grupėms vertinimas yra aprašomojo
pobūdžio, kiekybiniai vertinimai nepateikti. Nurodytas numatomas 2021-2023 m. lėšų poreikis
naujoms funkcijoms įgyvendinti.
PRIDEDAMA:
Užpildyta forma „Didesnio poveikio teisės aktų projektų poveikio vertinimo rezultatų
kokybės kriterijai“, 4 puslapiai.
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