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DĖL VANDENS SRITIES VEIKSMŲ PLANO PROJEKTO  
 

Išanalizavę Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano įgyvendinimo veiksmų plano 
projektą (toliau - projektas), teikiame pastabas dėl projekto 1.1.3 priemonės.  

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad šiuo metu augalų apsaugos produktų importuotojai ir naudotojai 
jau teikia duomenis net kelioms valstybės institucijoms:  

- Valstybės duomenų agentūrai, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu, 2009 m. 
lapkričio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų 
statistikos ir 2021 m. lapkričio 17 d Komisijos reglamentu (ES) 2021/2010, kuriuo dėl veikliųjų 
medžiagų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2009 
dėl pesticidų statistikos;  

- Aplinkos apsaugos agentūrai, į informacinę sistemą AIVIKS, remiantis Lietuvos Respublikos 
cheminių medžiagų ir mišinių įstatymu ir 2006 m. spalio 12 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-462; 

- VĮ Žemės ūkio duomenų centrui (ankščiau – Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) į 
paraiškų priėmimo informacinės sistemos portalą PPIS teiks nuo 2023-04-05, kaip numatyta 2022 m. 
kovo 14 d. žemės ūkio ministro įsakyme Nr. 3D-179.  

Prieš priimant sprendimą kurti naują duomenų rinkimo sistemą, tikslinga atlikti dabar teikiamų ir 
institucijų naudojamų duomenų bazių IT auditą, atsisakyti žinybiškumo, užtikrinti jau pateiktų 
duomenų horizontalų naudojimą ir keitimąsi informacija neįpareigojant naudotojų kelis kartus teikti tą 
pačią informaciją. Tikėtina tai leistų atsisakyti perteklinių prievolių duomenų teikėjams duomenis teikti 
skirtingoms institucijoms, tačiau būtų užtikrintas duomenų prieinamumas.  

Be to, š. m. sausio mėn. EK Nuolatinis komitetas – augalų apsaugos produktai – teisės aktai 
pritarė Komisijos įgyvendinamajam reglamentui dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl įrašų, kuriuos turi daryti profesionalieji naudotojai apie augalų apsaugos produktus 
turinio ir formato. Reglamentas dar nepaskelbtas Oficialiame žurnale ir dar neturi numerio, tačiau jam 
balsų dauguma pritarta. Naujai priimtas reglamentas augalų apsaugos produktų naudotojus tik 
įpareigos nuo 2026 m. kaupti duomenis elektroniniame formate ir tik, institucijoms paprašius, pateikti 
joms duomenis. Lietuvoje galiojanti tvarka nuo 2023 m. balandžio 5 d. su laipsnišku įsigaliojimu iki 
2026 m. numato duomenų teikimą į PPIS per 15 dienų. Šis įpareigojimas ir plano priemonė 1.1.3.2 
prieštarauja naujai priimto reglamento nuostatoms.  

2022 m. Europos Komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl suderintų sąžiningos prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisyklių (Duomenų 
reglamento projektas, Data Act – angl.). jame numatyta, kad duomenų teikėjams privaloma atlyginti 
jų patirtas išlaidas.  

Pabrėžiame, kad priemonė 1.1.3.2. jau yra įgyvendinta ir tokia prievolė numatyta 2022 m. kovo 
14 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-179.  
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