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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMĄ NR. XII-336
ĮGYVENDINANČIO VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Vykdydami Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2021 m.
rugpjūčio 3 d. rezoliucija Nr. S-2425, teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą“ projektą
(toliau – Projektas).
Pateikiame apibendrintą informaciją apie Projektu sprendžiamas problemas, siūlomas
problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:
I. Sprendžiama
problema

Pagal įstatymo 4 straipsnio 19 dalį, būtina paskirti pluoštinių kanapių
produktų, pluoštinių kanapių gaminių gamybos, jų tiekimo rinkai ir
tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) kiekio juose bei pluoštinių kanapių
tarpiniuose produktuose priežiūros institucijas.
Pagal įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, turi būti patvirtintos Pluoštinių kanapių
gaminių, kuriuos gaminant susidaro tarpiniai produktai, turintys daugiau nei
0,2 proc. THC, gamybos veiklos taisyklės. Vadovaudamasi šiomis taisyklėmis
Vyriausybės įgaliota institucija išduoda leidimus tokiems gaminiams gaminti.
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II. Siūlomos

Vykdyti pluoštinių kanapių produktų, pluoštinių kanapių gaminių gamybos, jų

priemonės

tiekimo rinkai ir THC kiekio juose bei pluoštinių kanapių tarpiniuose
produktuose priežiūros funkcijas siūloma įgalioti Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT), Nacionalinį maisto ir veterinarijos
rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI), Muitinės departamentą prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentą (toliau – NTAKD), Nacionalinį visuomenės sveikatos
centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Valstybinę
vartotojų

teisių

apsaugos

tarnybą

(toliau

–

VVTAT).

Valstybinės

augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT) bei VšĮ
Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros funkcijos dėl pluoštinių kanapių
priežiūros nurodytos įstatyme.
III. Priemonių
kaštai

Priežiūros

funkcijoms

vykdyti

prireiks

papildomų

kaštų

priežiūrą

vykdančioms institucijoms. Detalus lėšų poreikis bus aiškus parengus galutinį
Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo tvirtinamos Pluoštinių kanapių gaminių
gamybos veiklos taisyklės.

IV. Nauda
visuomenei

Bus užtikrinama pluoštinių kanapių produktų ir pluoštinių kanapių gaminių
gamybos ir tiekimo rinkai priežiūra.

Priėmus Projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, vadovaujantis Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
vasario 6 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“, neatliekamas.
Projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai,
patvirtintai Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.
Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.
Projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Pirminis Projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos
projektų registravimo posistemyje (2021-07-13 Nr. 21-27612). Projektas buvo teiktas derinti
Teisingumo ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai,
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Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai,
Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie
Žemės ūkio ministerijos, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai, Nacionaliniam visuomenės
sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos
tarnybai.
Atsižvelgiant į didžiąją dalį gautų pastabų pirminis Projektas buvo patikslintas ir siekiant
suderinti skirtingas institucijų nuomones apsvarstytas 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-525
„Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Pluoštinių kanapių
įstatymo įgyvendinimui reikalingiems teisės aktų projektams parengti, posėdyje, vykusiame 2021
m. rugsėjo 8 d. Atsižvelgiant į posėdžio metu išsakytas nuomones ir pateiktus pasiūlymus Projektas
dar kartą buvo patikslintas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos
projektų registravimo posistemyje (2021-09-28 Nr. 21-27612(2)). Patikslintas Projektas buvo
teiktas derinti toms pačioms institucijoms, kaip ir pirminis projektas. Patikslintas Projektas nebuvo
teiktas derinti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai, tačiau papildomai pateiktas derinti
Aplinkos ministerijai.
Derinant Projektą bendros nuomonės nepavyko pasiekti dėl institucijos, kuri vykdytų
pluoštinių kanapių tarpinių produktų priežiūros funkcijas, išduotų leidimus gaminti pluoštinių
kanapių gaminius, kurių gamybos metu susidaro tarpiniai produktai, turintys daugiau nei 0,2 proc.
THC, prižiūrėtų, kaip leidimų turėtojai laikosi leidime nurodytų sąlygų, bei atliktų cigarečių ar kitų
garams naudojamų pluoštinių kanapių gaminių gamybos, tiekimo rinkai priežiūros funkcijas.
Siekiant suderinti institucijų pozicijas, 2021 m. spalio 25 d. įvyko tarpinstitucinis
pasitarimas. Ir šio pasitarimo metu nesusitarus, kurios institucijos galėtų ir norėtų vykdyti pluoštinių
kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro tarpiniai produktai, turintys daugiau nei 0,2 proc.
THC, priežiūros funkcijas, išduoti leidimus šių gaminių gamybai bei prižiūrėti, kaip leidimų
turėtojai laikosi leidime nurodytų sąlygų, 2021 m. lapkričio 9 d. ir lapkričio 26 įvyko
tarpinstituciniai pasitarimai. Pastarojo pasitarimo metu buvo reziumuota, kad Leidimus gaminių
gamybai, kurios metu susidaro tarpiniai produktai, turintys daugiau nei 0,2 proc. THC, išduotų
NTAKD, galutinius gaminius ir jų gamybos metu susidarančius tarpinius produktus kontroliuoja
VMVT, NVSC, NTAKD ir VVTAT pagal savo kompetenciją.
Derinant projektą buvo gauta Teisingumo ministerijos pastaba dėl funkcijų dubliavimosi,
todėl kosmetikos gaminių kontrolės funkcija išbraukiama iš VVTAT, ją paliekant NVSC.
Projektą parengė Tarpinstitucinė darbo grupė, o tiesioginis rengėjas – Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento
Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus (vedėjas Vidmantas Ašmonas, tel. 239 1368, el. p.
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vidmantas.asmonas@zum.lt)

vyr.

specialistas

Linas

Vingras,

tel.

239

1129,

el.

p.

linas.vingras@zum.lt.
PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pluoštinių kanapių
įstatymo įgyvendinimo“ projektas, 2 lapai.
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