Partnerystės sutarties priedas Nr. 5

NEĮVYKDYTŲ EUROPOS JŪRŲ REIKALŲ IR ŽUVININKYSTĖS FONDO EX ANTE SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Ex ante sąlygos
1. Akvakultūros daugiamečio
nacionalinio strateginio plano,
nurodyto [Reglamento dėl
bendrosios žuvininkystės
politikos] 43 straipsnyje,
parengimas iki 2014 m.

Neįgyvendinti kriterijai
„Akvakultūros daugiametis nacionalinis
strateginis planas perduodamas Komisijai ne
vėliau kaip Veiksmų programos perdavimo
dieną“:

„Veiksmų programoje pateikiama informacija
užtikrina sąsajas su Akvakultūros daugiamečiu
nacionaliniu strateginiu planu“
2. Esami administraciniai
pajėgumai atitinka žuvininkystės
duomenų valdymo sistemai
keliamus reikalavimus (pagal
BŽP 37 str.)

„Administracinių pajėgumų parengti ir taikyti
daugiametę duomenų rinkimo programą, kurią
įvertina ŽMTEK ir tvirtina Europos Komisija,
aprašymas. (pagal EJRŽF reglamento 20 str. 1
dalies (o) punkto (i) papunktį)“

„Administracinių pajėgumų parengti ir
įgyvendinti metinį duomenų rinkimo darbo
planą, kurį įvertina Žuvininkystės mokslo,
technikos ir ekonomikos komitetas ir tvirtina
Europos Komisija, aprašymas (pagal EJRŽF
reglamento 23 str.)“

3. Esami administraciniai

„Administracinių pajėgumų parengti ir

Planuojami veiksmai
1) Užbaigti viešųjų pirkimų procedūrą dėl Akvakultūros
daugiamečio nacionalinio strateginio plano (toliau –
Akvakultūros planas) tiekėjo parinkimo.
2) Aktyviai bendradarbiauti – konsultuoti, teikti reikiamą
informaciją – su konkursą laimėjusiu tiekėju, šiam rengiant
Akvakultūros planą.
3) ŽŪM ministro įsakymu patvirtinti konkurso būdu
pasirinkto tiekėjo parengtą Akvakultūros planą.
Akvakultūros plano esmines nuostatas perkelti į EJRŽF
2014-2020 metų Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų
programą ir tokiu būdu užtikrinti sąsajas tarp veiksmų
programos ir Akvakultūros plano.
Iki 2013 m. birželio mėn. pabaigos planuojama parengti
2014‒2016 m. Lietuvos nacionalinę žuvininkystės duomenų
rinkimo programą. Kol bus patvirtintas naujasis EJRŽF
reglamentas ir daugiametė 2014‒2020 m. Bendrijos
žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimo, tvarkymo ir
naudojimo programa, 2014‒2016 m. Lietuvos nacionalinė
žuvininkystės duomenų rinkimo programa bus rengiama
vadovaujantis 2009-12-18 Komisijos sprendimu Nr.
2010/93/ES priimti daugiametę 2011‒2013 m. Bendrijos
žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimo, tvarkymo ir
naudojimo programą.
Metinį duomenų rinkimo darbo planą planuojama parengti
iki 2013 m. spalio mėn. pabaigos. Lietuvos nacionalinės
žuvininkystės 2014‒2016 m. duomenų rinkimo programos
įgyvendinimą koordinuos Žemės ūkio ministerija (2
pareigybės), o įgyvendinančiomis institucijomis bus
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos (14 pareigybių) ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centras (4 pareigybės). Žuvininkystės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos rinks
žvejybos sektoriaus įvertinimo modulio biologinių ir įvairių
sričių kintamųjų duomenis, bei vykdys jūroje mokslinius
tyrimus, taip pat rinks žvejybos sektoriaus poveikio jūrų
ekosistemai modulio duomenis. VĮ Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras rinks akvakultūros sektoriaus ir
perdirbimo pramonės ekonominius duomenis.
Atlikti žmogiškųjų išteklių, įtrauktų į fondų įgyvendinimą,

Planuojamas
įvykdymo terminas
2013 m. liepa

2013 m. liepa – rugsėjis

Atsakinga
institucija
Lietuvos
Respublikos
Žemės ūkio
ministerija
(Žuvininkystės
departamentas)

2013 m. spalis
2013 m. spalis

2013-06-30

Lietuvos
Respublikos
Žemės ūkio
ministerija
(Žuvininkystės
departamentas)

2013-10-31

Iki 2013 m. spalio 1 d.

Žuvininkystės
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Planuojamas
įvykdymo terminas

Atsakinga
institucija
tarnyba prie LR
Žemės ūkio
ministerijos

Parengti administracinių pajėgumų parengti ir įgyvendinti
specialiosios kontrolės ir inspektavimo programas aprašymą

Iki 2013 m. spalio 1 d.

Žuvininkystės
tarnyba prie LR
Žemės ūkio
ministerijos

Skirti reikiamus žmogiškųjų ir materialinių išteklių
pajėgumus specialiosios kontrolės ir inspektavimo
programų įgyvendinimui.

Iki 2013 m. spalio 1 d.

Žuvininkystės
tarnyba prie LR
Žemės ūkio
ministerijos

Užtikrinti Žuvininkystės įstatymo ir Administracinių teisės
pažeidimų kodekso projektų savalaikį svarstymą ir šių
teisės aktų projektų galimą patvirtinimą LR Seime.

Iki 2013 m. gruodžio 31
d.

LR Žemės ūkio
ministerija
(Žuvininkystės
departamentas)

Užtikrinti Žuvininkystės įstatymo ir Administracinių teisės
pažeidimų kodekso projektų savalaikį svarstymą ir šių
teisės aktų projektų galimą patvirtinimą LR Seime.

Iki 2013 m. gruodžio 31
d.

LR Žemės ūkio
ministerija
(Žuvininkystės
departamentas)

Užtikrinti Žuvininkystės įstatymo ir Administracinių teisės

Iki 2013 m. gruodžio 31

LR Žemės ūkio

Ex ante sąlygos

Neįgyvendinti kriterijai

Planuojami veiksmai

pajėgumai užtikrina Europos
Sąjungos žuvininkystės
kontrolės sistemos įgyvendinimą
(pagal BŽP 46 str.; papildomai
detalizuota Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1224/2009

įgyvendinti 2014–2020 m. nacionalinę kontrolės
programą kaip nurodyta 2006 m. gegužės 22 d.
Tarybos Reglamento (EC) Nr. 861/2006, 19
straipsnyje, aprašymas (pagal EJRŽF reglamento
20 str. 1 dalies (n) punkte išdėstytus
reikalavimus):
 Priemonės, skirtos žmogiškųjų išteklių,
įtrauktų į fondų įgyvendinimą, mokymams ir
informacijos sklaidai“
„Administracinių pajėgumų parengti ir
įgyvendinti specialiosios kontrolės ir
inspektavimo programas aprašymas (kaip
nurodyta 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos
Reglamento (EC) Nr. 1224/2009, 95
straipsnyje):
 Būtinų priemonių priėmimas, siekiant užtikrinti
specialiosios kontrolės ir inspektavimo
programų įgyvendinimą“
„Adekvataus skaičiaus žmogiškųjų (įvertinant
darbuotojų, įdarbintų pilnai darbo dienai
kontrolės funkcijoms atlikti, skaičių) ir
materialinių išteklių skyrimas, siekiant užtikrinti
specialiosios kontrolės ir inspektavimo programų
įgyvendinimą“
„Administracinių pajėgumų taikyti veiksmingas,
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas už
sunkius pažeidimus aprašymas (kaip nurodyta
2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamento
(EC) Nr. 1224/2009, 90 straipsnyje):
 Priemonės, skirtos veiksmingų, proporcingų ir
atgrasomųjų sankcijų už sunkius pažeidimus
sistemos funkcionavimui užtikrinti,
vadovaujantis sankcijų sąrašu, pateiktu
Tarybos Reglamento (EC) Nr. 1005/2008, IXjame skyriuje“

mokymus ir informacijos sklaidą

„Kokios priemonės taikomos ir kokia yra esama
situacija įgyvendinant reikalavimus dėl
Nacionalinio pažeidimų registro, numatytus 2009
m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamento (EC) Nr.
1224/2009, 93 straipsnyje“
„Administracinių pajėgumų taikyti taškų sistemą
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Ex ante sąlygos

4. Žvejybos pajėgumų valdymo
ataskaitos pateikimas (pagal
BŽP 35 str.)

Neįgyvendinti kriterijai

Planuojami veiksmai

už sunkius pažeidimus aprašymas (kaip
nurodyta 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos
Reglamento (EC) Nr. 1224/2009, 92
straipsnyje):
 Kokios priemonės taikomos, įgyvendinant
taškų sistemos už sunkius pažeidimus
reikalavimus?“

pažeidimų kodekso projektų savalaikį svarstymą ir šių
teisės aktų projektų galimą patvirtinimą LR Seime.

„Žvejybos pajėgumų valdymo ataskaita,
parengta remiantis Komisijos paskelbtomis
bendrosiomis gairėmis.
 Ar parengta ir nustatytu laiku pateikta
Žvejybos pajėgumų valdymo ataskaita, pagal
Komisijos paskelbtas bendrąsias gaires?“

Parengti ir pateikti Žvejybos pajėgumų valdymo ataskaitą

Planuojamas
įvykdymo terminas
d.

Atsakinga
institucija
ministerija
(Žuvininkystės
departamentas)

2013-06-01

Žuvininkystės
tarnyba prie LR
Žemės ūkio
ministerijos

