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DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ
Žemės ūkio ministerija teikia patikslintus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės 2021-09-09 išvadą Nr. NV-2161 Lietuvos Respublikos augalų
sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo įstatymo (toliau – įstatymo projektas) ir Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo
1391, 1392 straipsniais įstatymo (toliau – ANK projektas) projektus (toliau kartu – įstatymų
projektai), apsvarstytus tarpinstituciniame pasitarime 2021-09-14. Pateikiame apibendrintą
informaciją apie įstatymų projektais sprendžiamas problemas, siūlomas problemų sprendimo
priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:
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I. Sprendžiama Galiojančiame Lietuvos Respublikos augalų
problema
nereglamentuojami dauginamosios medžiagos

sėklininkystės
pažymėjimų

įstatyme
(toliau

–

pažymėjimas) išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimai, taip pat reikalavimai,
keliami pažymėjimų turėtojams. Pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo
pagrindai yra įtvirtinti Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m.
liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų
atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pažymėjimus išduoda Valstybinė
augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) pagal
modelį „G“. Galiojantis teisinis reglamentavimas, susijęs su pažymėjimų
išdavimu, neatitinka Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatų, taip
pat Konstitucinio teismo doktrinos.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nėra numatyta
administracinė atsakomybė už dauginamosios medžiagos ir (ar) augalų, skirtų
sodinti, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimą, taip pat už veiklą su
dauginamąja medžiaga, numatytą įstatymo projekto 7 straipsnio 1 dalyje,
neturint pažymėjimo ar tais atvejais, kai pažymėjime nurodyta informacija
pagal vykdomos veiklos sritis ir (ar) augalų grupes neatitinka vykdomos
veiklos pobūdžio. Tarnyba skiria baudas asmenims už dauginamosios
medžiagos ir sodinamosios medžiagos kokybės reikalavimų nesilaikymą
pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 139
straipsnį, kuriame nustatyti baudų dydžiai už prekių, paslaugų, žaliavų
kokybės neatitiktį teisės aktų nustatytiems privalomiesiems kokybės
reikalavimams ir pagal 156 straipsnį, kuriame numatyta administracinė
atsakomybė už teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimą
Lietuvos

Respublikos

rinkai,

tiekimą

rinkai,

pardavimą

Lietuvos

Respublikoje.
Atsižvelgiant į tai, kad atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų vykdoma
veikla tik pagal pažymėjime nurodytą (-as) veiklos sritį (-is) ir augalų grupę (es) yra teisėta, Tarnyba nustato atvejus, kad fiziniai ar juridiniai asmenys
vykdo veiklą, nurodytą įstatymo projekto 7 straipsnio 1 dalyje, be
pažymėjimo ar pažymėjime nurodyta informacija pagal vykdomos veiklos
sritį (-is) ir (ar) augalų grupę (-es) neatitinka vykdomos veiklos pobūdžio.

3

Šiais atvejais Tarnyba asmenims neturi poveikio priemonių.
II. Siūlomos
priemonės

Įstatymo projektu nustatomos augalo veislės įrašymo į Nacionalinį augalų
veislių sąrašą sąlygos, taip pat augalo veislės įrašymo į šį sąrašą teisinės
pasekmės. Be to, įstatymo projektu nustatomi pažymėjimo išdavimo, jo
keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo panaikinimo reikalavimai, taip pat reikalavimai atestuotiems
dauginamosios

medžiagos

tiekėjams.

Įstatymo

projektu

nustatomas

pažymėjimo išdavimo modelis „D“, remiantis Licencijavimo pagrindų aprašo
ir Licencijų informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl
Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų
patvirtinimo“.
Įstatymo projektu taip pat reglamentuojami Vyriausybės įgaliotos institucijos
taikomi ribojimai nustačius, kad sertifikuotos žemės ūkio augalų (javų, grikių,
pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų) sėklos vegetacinių tyrimų
metu augalo veislė yra netapati ir (ar) negryna. Šiais atvejais Vyriausybės
įgaliota institucija sertifikuotos sėklos siuntą (-as) uždraudžia tiekti rinkai ir
panaikina

Vyriausybės

įgaliotos

institucijos

išduotą

dauginamosios

medžiagos sertifikatą.
Taip pat įstatymo projektu nustatomi dauginamosios medžiagos ir (ar)
augalų, skirtų sodinti, tiekimo rinkai reikalavimai ir Vyriausybės įgaliotos
institucijos veiksmai, susiję su tiekiamos rinkai dauginamosios medžiagos ir
(ar) augalų, skirtų sodinti, priežiūros atlikimu.
Įvertinus tai, kad dauginamoji medžiaga ir (ar) augalai, skirti sodinti, turi
atitikti

privalomuosius

reikalavimus,

ANK

dauginamosios

projektu

nustatoma

medžiagos

tiekimo

administracinė

rinkai

atsakomybė

asmenims, juridinio asmens vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims už
dauginamosios medžiagos ir (ar) augalų, skirtų sodinti, privalomųjų tiekimo
rinkai reikalavimų pažeidimą.
Administracinė atsakomybė taip pat nustatoma asmenims, juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims už veiklos, nurodytos įstatymo
projekto 7 str. 1 d., vykdymą, neturint pažymėjimo, ar tokios veiklos
vykdymą neatitinkant įstatymo projekte nurodytų reikalavimų.
III. Priemonių
kaštai

Įstatymų projektams įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybės biudžetų
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ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų nereikės.
IV. Nauda
visuomenei

Priėmus įstatymų projektus, neigiamų pasekmių nenumatoma. Įstatymų
projektų priėmimas turės teigiamą poveikį verslo sąlygoms ir jo plėtrai, nes
teisinis reguliavimas, susijęs su pažymėjimų išdavimu, jų keitimu, galiojimo
sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, ir
reikalavimai atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams bus nustatyti
įstatymu ir atitiks konstitucinį teisinės valstybės principą.
Siūlomos teisinės priemonės, numatytos įstatymo projekte, nustatys aiškesnį
ir vienodą teisinį reguliavimą fiziniams arba juridiniams asmenims,
atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams, tiekiant rinkai dauginamąją
medžiagą ir (ar) augalus, skirtus sodinti.
Be to, bus pateisinti visuomenės teisėti lūkesčiai įsigyti kokybišką
dauginamąją medžiagą ir (ar) augalus, skirtus sodinti.

Įstatymų projektai Vyriausybės programai neprieštarauja. Įstatymų projektais tikslinamas
1998 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyvos 98/95/EB, iš dalies pakeičiančios direktyvas
66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB, 66/403/EEB, 69/208/EEB, 70/457/EEB ir 70/458/EEB dėl
prekybos runkelių sėkla, pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, sėklinėmis bulvėmis, aliejinių ir
pluoštinių augalų sėkla, daržovių sėkla ir dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo vidaus
rinkos stiprinimo ir genetiškai modifikuotų augalų veislių ir augalų genetinių išteklių atžvilgiu,
2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių
katalogo, 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla,
2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvos 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja
medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais tam tikrų straipsnių nuostatų perkėlimas į
nacionalinę teisę.
Įstatymų projektai ir su jais susiję dokumentai buvo paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje. Suinteresuotos institucijos ir
visuomenė galėjo teikti pastabas ir pasiūlymus 12 darbo dienų nuo įstatymų projektų paskelbimo.
Visuomenė pastabų ir pasiūlymų nepateikė. Į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų
ministerijos pastabas atsižvelgta. Įstatymų projektai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės, Ekonomikos politikos grupės ir Teisingumo ministerijos pateiktų
pastabų suderinti darbine tvarka.
Įstatymų projektus rengė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Augalininkystės ir
agrarinės aplinkosaugos skyriaus (vedėjas V. Ašmonas, tel. 239 1370) vyr. specialistė Ieva
Abraitytė, tel. 239 1243.
PRIDEDAMA:
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1.
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo įstatymo
projektas, 11 lapų.
2.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio
pakeitimo ir Kodekso papildymo 1391, 1392 straipsniais įstatymo projektas ir jo lyginamasis
variantas, iš viso 4 lapai.
3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos augalų
sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1391, 1392 straipsniais
įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.
4.
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo įstatymo
ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso
papildymo 1391, 1392 straipsniais įstatymo projektų aiškinamasis raštas, iš viso 13 lapų.
5.
1998 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyvos 98/95/EB, iš dalies pakeičiančios
direktyvas 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB, 66/403/EEB, 69/208/EEB, 70/457/EEB ir
70/458/EEB dėl prekybos runkelių sėkla, pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, sėklinėmis bulvėmis,
aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, daržovių sėkla ir dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių
katalogo vidaus rinkos stiprinimo ir genetiškai modifikuotų augalų veislių ir augalų genetinių
išteklių atžvilgiu ir Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo
įstatymo projekto atitikties lentelė, 8 lapai.
6.
2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio
augalų veislių katalogo ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 4 lapai.
7.
2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla
ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 4 lapai.
8.
2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvos 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų
dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais ir Lietuvos Respublikos augalų
sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo įstatymo projekto atitikties lentelė, 4 lapai.
9.
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo įstatymo
projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.
10.
Administracinės naštos vertinimo ūkio subjektams ataskaita, 4 lapai.

Ministras

Kęstutis Navickas
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Ieva Abraitytė, tel. 239 1243, el. p. ieva.abraityte@zum.lt

