LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUGALŲ SĖKLININKYSTĖS ĮSTATYMO Nr. IX-602 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai
Pagal šiuo metu galiojantį žemės ūkio, sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai reglamentavimą, dauginamosios medžiagos, kuriai nėra suteikta veislės teisinė apsauga, platinimas nesiekiant komercinių tikslų (t. y. mainai ir dovanojimas) yra neproporcingai sudėtingas, imlus laikui, brangus ir praktiškai negalimas. Tai iš dalies lemia senų, rajonuotų, liaudies selekcijos, paveldo augalų veislių ir su jomis susijusių tradicijų, receptų ir paveldo nykimą. Senos augalų veislės galėtų tapti ta medžiaga, iš kurių, dažnėjant ekstremaliems orams, ligų ir kenkėjų invazijoms, būtų atkurtas augalų atsparumas nepalankioms sąlygoms, ir taip sumažinta grėsmė maisto saugumui.
Projekto tikslas: įgalinti dauginamosios medžiagos, kuriai nėra suteikta veislės teisinė apsauga, platinimą nesiekiant komercinių tikslų, jam netaikant žemės ūkio, sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai reglamentavimo, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vietinių augalų genetinių išteklių ir jų įvairovės išsaugojimui ir puoselėjimui, senų augalų veislių atkūrimui, su senais augalais susijusio kultūrinio paveldo išsaugojimui, senų augalų augintojų pagausėjimui ir grėsmių maisto saugumui sumažėjimui.
2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai
Šiuo metu dauginamosios medžiagos, kuriai nėra suteikta veislės teisinė apsauga, platinimas nesiekiant komercinių tikslų yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo ir yra neproporcingai sudėtingas, imlus laikui, brangus ir praktiškai negalimas.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama
Įgalinus dauginamosios medžiagos, kuriai nėra suteikta veislės teisinė apsauga, platinimą nesiekiant komercinių tikslų, jam netaikant žemės ūkio, sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai reglamentavimo, būtų sudarytos palankesnės sąlygos vietinių augalų genetinių išteklių ir jų įvairovės išsaugojimui ir puoselėjimui, senų augalų veislių atkūrimui, su senais augalais susijusio kultūrinio paveldo išsaugojimui, senų augalų augintojų pagausėjimui ir grėsmių maisto saugumui sumažėjimui.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta
Priėmus Įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai
Priimtas įstatymas neturės įtakos sprendžiant kriminogeninę situaciją.
7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai
Įstatymo nuostatos neturės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai.
8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios?
Siekiant Įstatymo projekte siūlomus pakeitimus inkorporuoti į teisinę sistemą, priimti naujų, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių įstatymų nereikės. Projektui įgyvendinti reikės pakeisti žemės ūkio ministro įsakymus:
1) Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. Nr. 274 Įsakymas „Dėl privalomųjų javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Valstybės žinios, 2000-10-13, Nr. 86-2640);
2) Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. Nr. 382 Įsakymo „Dėl privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo aprašo patvirtinimo” (Valstybės žinios, 2001-01-17, Nr. 5-145);
3) Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. Nr. 381 Įsakymo „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos aliejinių ir pluošinių augalai sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Valstybės žinios, 2001-01-12, Nr. 4-107);
4) Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. Įsakymo Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo” (Valstybės žinios, 2001-07-07, Nr. 58-2110);
5) Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. Nr. 275 Įsakymo „Dėl privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Valstybės žinios, 2000-10-13, Nr. 86-2641);
6) Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. Nr. 218 Įsakymo „Dėl privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Valstybės žinios, 2002-06-21, Nr. 62-2529).
9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekte esančios sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų. Naujų sąvokų į Įstatymų projektus įtraukti nesiūloma.
10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus
Įstatymo projekto nuostatos neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir atitinka Europos Sąjungos dokumentus.
11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turės priimti
Įstatymo projektui įgyvendinti nereikės priimti įgyvendinamųjų teisės aktų.
12. Kiek valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti
Papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų poreikio nenumatoma.
13. Rengiant įstatymo projektą gauti specialistų vertinimai ir išvados
Rengiant Įstatymo projektą nebuvo gauta specialistų vertinimų ir išvadų.
14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas ir sritis
Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, yra šie: „sėkla“, „augalų veislės nuosavybės teisė“.
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai
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