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LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO 

PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU  

ĮSTATYMAS 
 

 

2022 m.                d. Nr. 
 

Vilnius 
 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„2. Šio įstatymo tikslas – nustatyti reikalavimus asmenims, pageidaujantiems užsiimti tam tikra 

veikla, susijusia su Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 9 straipsnio 2022/126 II antraštinės 

dalies I skyriaus nuostatas atitinkančių pluoštinių kanapių veislių (toliau – įteisintos veislės) auginimu, 

pluoštinių kanapių produktų ir pluoštinių kanapių gaminių tiekimu rinkai ir importu, taip pat importo 

licencijuojamos veiklos sąlygas ir sudaryti teisines prielaidas asmenų veiklos priežiūrai šioje srityje 

atlikti.“ 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„4. Pluoštinės kanapės – kanapinių (Cannabaceae) šeimos sėjamosios kanapės (Cannabis sativa 

L.) rūšies veislių, išvardytų 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 2002/53/EB dėl bendrojo žemės 

ūkio augalų veislių katalogo su visais pakeitimais 17 straipsnyje nurodytame Bendrajame žemės ūkio 

augalų veislių kataloge ir (ar) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) 

Sėklų schemų tarptautinei prekybai skirtų veislių sėklų sertifikavimo ar kontrolės bendrųjų taisyklių ir 

reglamentų 3.5 papunktyje nurodytų EBPO veislių, tinkamų sertifikuoti, sąraše, augalai, kurių 

išdžiovintoje medžiagoje tetrahidrokanabinolio yra ne daugiau kaip 0,2 0,3 procento.“ 

2. Papildyti 2 straipsnį 141 dalimi ir ją išdėstyti taip: 

„141. Tarpinis pluoštinių kanapių pasėlis – tarp dviejų pagrindinių pasėlių sėjomainos lauke 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014R0639&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32002L0053&locale=lt


2 

 

 

po tam tikrų metų birželio 30 d. pasėtas pluoštinių kanapių pasėlis.“ 

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Pluoštines kanapes leidžiama auginti pluoštinių kanapių produktų ir pluoštinių kanapių 

gaminių gamybai, sodininkystei, kaip tarpinius pasėlius arba moksliniais eksperimentiniais tikslais, 

taip pat selekcijos tikslais, kai siekiama jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, bei ir naujai 

sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo tikslais, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą 

šiame straipsnyje nustatyta tvarka.“ 

2. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) auginti pluoštines kanapes tik atvirame grunte. Mokslinių tyrimų institutai, mokslo ir studijų 

institucijos pluoštines kanapes, auginamas moksliniais eksperimentiniais tikslais, taip pat selekcijos 

tikslais, kai jas siekiama įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, selekcijos tikslais siekiant jas 

įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą gali auginti uždaruose gruntuose ar laboratorijose turėdami 

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme nustatyta tvarka išduotą 

leidimą;“. 

3. Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Tarnyba, vadovaudamasi Auginimo priežiūros tvarkos aprašu, apie nustatytus auginamų 

pluoštinių kanapių pasėlių plotų duomenų neatitikimus, laboratoriniais tyrimais nustatytą viršytą 

leidžiamą 0,2 0,3 procento THC kiekį pluoštinėse kanapėse ribą ir pluoštinių kanapių sunaikinimo 

reikalavimo nevykdymą privalo teikti informaciją Policijos departamentui prie Vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – Policijos departamentas).“ 

4. Pakeisti 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Mėginius THC kiekiui pluoštinėse kanapėse nustatyti, vadovaudamasi THC kiekio nustatymo 

tyrimo metodu, išdėstytu Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 2022/126 I priede, tiria 

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija.“ 

5. Pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Tarnyba žemės ūkio ministro nustatyta tvarka privalo iš ne mažiau kaip 30 procentų 

deklaruotų pluoštinių kanapių pasėlių plotų, išskyrus pluoštines kanapes sodininkystei, imti mėginius 

THC kiekiui pluoštinėse kanapėse nustatyti, vadovaudamasi mėginių ėmimo metodika, nustatyta 

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 III priede 2022/126 I priede.“ 

6. Pakeisti 3 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014R0639&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014R0639&locale=lt
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„7. Pluoštinių kanapių augintojas sodininkystei gali auginti pluoštinių kanapių augalus ne 

didesnėjeiame kaip 0,1 ha žemės valdoje plote, sėdamas iki 20 šių augalų vienetų į 0,01 ha, turi pateikti 

Tarnybai sėklos pakuotės etiketes, laikytis šio straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 7 punktuose nustatytų 

reikalavimų.“ 

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„3. Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse gaunami, 

pagaminti ir tiekiami rinkai pluoštinių kanapių produktai ir jų gaminiai turi būti gauti ar pagaminti iš 

pluoštinių kanapių, kuriose THC kiekis neviršija leidžiamos 0,2 0,3 procento ribos, ir turi turėti tai 

patvirtinančią pažymą, kurią išduoda Tarnyba žemės ūkio ministro nustatyta tvarka arba kitos Europos 

Sąjungos valstybės narės atsakinga institucija.“ 

2. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„4. Pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis neturi viršyti leidžiamos 0,2 procento ribos. Į 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir žemės ūkio ministro patvirtintą sąrašą įrašytų 

konkrečių galutiniam vartojimui skirtų pluoštinių kanapių gaminiuose ar jų kategorijose gali būti 

nustatyti mažesni didžiausi leidžiami THC kiekiai (toliau – Sąrašas). Į Sąrašą įrašytuose galutiniam 

vartojimui skirtuose pluoštinių kanapių gaminiuose didžiausias leidžiamas THC kiekis nustatomas 

atsižvelgiant į keliamą riziką ir galimą kenksmingą poveikį žmogaus ar gyvūno sveikatai, neviršijant 

Europos maisto saugos tarnybos rekomenduojamų didžiausių leidžiamų THC kiekių. Kiekviena Lietuvos 

Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagaminta ir Lietuvos Respublikos rinkai 

tiekiama pluoštinių kanapių gaminių partija turi turėti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos 

vertinimo instituto arba Europos Sąjungos valstybių narių akredituotos laboratorijos išduotą laboratorinių 

tyrimų protokolą su tyrimų rezultatų vertinimo išvada; laboratorinių tyrimų protokolu patvirtinama, kad 

pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis neviršija didžiausio leidžiamo THC kiekio. Laboratorinių 

tyrimų protokolo su tyrimų rezultatų vertinimo išvada dėl gaminių, pagamintų iš pluoštinių kanapių sėklų 

ar pluošto, nereikalaujama.“ 

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 41 straipsniu 

Papildyti įstatymą 41 straipsniu: 

„41 straipsnis. Nuobaudos už pluoštinių kanapių produktų ir gaminių gamybos reikalavimų 

pažeidimus 
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1. Už pluoštinių kanapių produktų ir gaminių gamybą, kurios metu susidaro pluoštinių 

kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, neturint šio įstatymo 

4 straipsnio 6 dalyje nurodyto leidimo, juridiniai asmenys baudžiami nuo 3000 iki 9000 eurų bauda. 

 

2. Už šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nurodytų Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos 

taisyklių reikalavimų pažeidimus skiriamas įspėjimas arba nuo 300 iki 1 000 eurų bauda. Už šių 

reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys 

baudžiami nuo 1000 iki 2000 eurų bauda. 

 

3. Šio Įstatymo pažeidimus nagrinėti ir skirti nuobaudas juridiniams asmenims pagal savo 

kompetenciją turi teisę Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba.“ 

 

 

6 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„4. Importuodamas sėjai skirtas pluoštinių kanapių sėklas, importuotojas muitinės pareigūnams 

kartu su licencija turi pateikti ir pakuotės etiketės kopiją ar sėklos sertifikatą, kuriuose nurodomas veislės 

pavadinimas, taip pat trečiosios šalies atsakingos institucijos išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad 

THC kiekis pluoštinėse kanapėse neviršija leidžiamos 0,2 0,3 procento ribos.“ 

2. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„6. Importuojami pluoštinių kanapių produktai ir jų gaminiai turi būti gauti ar pagaminti iš 

pluoštinių kanapių, kuriose THC kiekis neviršija leidžiamos 0,2 0,3 procento ribos, ir turėti trečiosios 

šalies atsakingos institucijos išduotą tai patvirtinantį dokumentą.“ 

 

7 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 6 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„14. Licencijos galiojimo terminas – vieni metai. Licencijos galiojimo terminas 

nepratęsiamas.“ 

 

8 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas 

Pakeisti įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip: 
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„Lietuvos Respublikos 

pluoštinių kanapių įstatymo 

priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 

 

1. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, 

nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 

saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 

2019/1381. 

2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, 

kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 

išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 73/2009, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2020/22202021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką 

rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 

fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir 

panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013. 

3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo 

nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai 

(EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 

2020/2220. 

4. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės 

ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir iš dalies keičiamas 

to reglamento X priedas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 9 d. Komisijos 

deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/17842021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas 

(ES) 2022/126, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115 papildomas 

tam tikroms intervencinių priemonių rūšims, kurias valstybės narės nurodė pagal tą reglamentą 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32002R0178&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31381R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31381R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1307&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32008R0637&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32009R0073&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32009R0073&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:322202021R2020&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32115R2021&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1305&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1307&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31972R0922&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31979R0234&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32001R1037&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32007R1234&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32220R2020&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32220R2020&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014R0639&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1307&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:317842021R2018&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3126R2022&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32115R2021&locale=lt
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parengtuose 2023–2027 m. BŽŪP strateginiuose planuose, taikomais papildomais reikalavimais ir 

taisyklėmis dėl santykio, susijusio su 1-uoju geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) 

standartu. 

5. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo 

nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos 

administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo 

taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo 

reglamentu (ES) 2020/1009.  

6. 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies 

papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto 

licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 

užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos 

reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 

341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 

1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. 

rugpjūčio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1965. 

7. 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl 

importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugsėjo 27 d. Komisijos 

įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1607.“ 

 
 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 
 

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentas 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014R0809&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1306&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31009R2020&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31237R2016&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1306&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32001R2535&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32003R1342&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32003R2336&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32006R0951&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32007R0341&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32007R0341&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32008R0382&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31998R2390&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32005R1345&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32005R1345&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32008R0376&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32008R0507&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31965R2017&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31239R2016&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31607R2019&locale=lt

