LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS
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DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-692
„DĖL NACIONALINIO AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m. sausio 19 d. Nr. 3D-17
Vilnius
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d.
įsakymą Nr. 3D-692 „Dėl Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų
patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl Bendrojo
žemės ūkio augalų veislių katalogo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, 2002 m. birželio 13 d. Tarybos
direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021
m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2021/971, 2008 m. birželio 20 d.
Komisijos direktyva 2008/62/EB, numatančia tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas
žemės ūkio vietinių populiacijų ir veislių, kurios natūraliai prisitaikiusios prie vietos ir regiono
sąlygų ir kurioms gresia genetinė erozija, patvirtinimui ir prekybai tų vietinių populiacijų bei
veislių sėkla ir sėklinėmis bulvėmis, 2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2009/145/EB,
kuria numatomos vietinių veislių ir tokių veislių daržovių, kurios tradiciškai auginamos tam
tikrose vietovėse ir regionuose ir kurioms gresia genetinė erozija, ir tų veislių daržovių, kurios
neturi tikrosios vertės komercinei augalininkystei, bet kurių veislės išvestos, kad daržovės galėtų
augti tam tikromis sąlygomis, patvirtinimo ir prekybos visų šių veislių daržovių sėklomis tam
tikros leidžiančios nukrypti nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 7
d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2013/45/ES, 2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo
direktyva 2014/97/ES, kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl tiekėjų
ir veislių registracijos ir bendrojo veislių sąrašo, taip pat Lietuvos Respublikos augalų
sėklininkystės įstatymo 3 straipsnio nuostatomis,“.
1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo
ir tvarkymo nuostatus:
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1.2.1. Pakeičiu 4.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.11. vadovaudamasi Valstybinės augalų veislių vertinimo komisijos, kurios sudėtį
tvirtina žemės ūkio ministras, siūlymais, kasmet sudaro ir Tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtina
Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir atsako už jame pateiktų duomenų teisingumą;“.
1.2.2. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.2. jei augalo veislė yra genetiškai modifikuota, pateikia informaciją, kad genetiškai
modifikuotą organizmą, iš kurio sudaryta augalo veislė, leidžiama auginti pagal 2003 m. rugsėjo
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto
maisto ir pašarų su visais pakeitimais (toliau – GMO reglamentas) reikalavimus;“.
1.2.3. Pakeičiu 6.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.4.1. vienmečių žemės ūkio ir daržo augalų – ne mažiau kaip 2 metus (įskaitant sėjos
metus);“.
1.2.4. Pakeičiu 6.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.4.2. žieminių rugių, kviečių, kvietrugių, miežių, rapsų ir rapsukų – ne mažiau kaip
3 metus (neįskaitant sėjos metų);“.
1.2.5. Pakeičiu 6.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.5.2. javų (įskaitant paprastuosius kukurūzus), bulvių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių bei
pašarinių augalų derlius artimas arba didesnis negu standartinių veislių derlius. Runkelių
veislių baltojo cukraus kiekis gumbuose, rapsų – sėklų derlius ir aliejaus kiekis sėklose artimi arba
didesni negu atitinkami standartinių veislių duomenys;“.
1.2.6. Pakeičiu 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„10.5. saugotinai veislei ar savitajai daržovių veislei gali būti pasiūlytas daugiau negu
vienas pavadinimas, jei toks pavadinimas tradiciškai žinomas, išskyrus tuos atvejus, kai pasiūlytas
pavadinimas pažeistų trečiosios šalies pirmumo teises, saugomas pagal 2021 m. kovo 3 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/384 dėl žemės ūkio augalų rūšių ir daržovių rūšių
veislių pavadinimų tinkamumo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 637/2009;“.
1.2.7. Pakeičiu 17.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.1.1. fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas;“.
1.2.8. Pakeičiu 17.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.1.2. juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas;“.
1.2.9. Pakeičiu 17.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.2.1. fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas;“.
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1.2.10. Pakeičiu 17.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.2.2. juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas.“
1.2.11. Papildau 171 punktu:
„171. Kartu su Nacionaliniu augalų veislių sąrašu pateikiamuose augalo veislės selekcininkų
įgaliotųjų atstovų sąraše ir augalo veislės palaikytojų sąraše fizinių asmenų duomenys, vadovaujantis
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) su visais pakeitimais
nuostatomis, viešai neskelbiami.“
1.2.12. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pradėti atlikti ūkinio vertingumo
tyrimai, baigiami atlikti pagal Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatus,
galiojusius iki šio įsakymo įsigaliojimo.
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