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Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Bendra informacija ir apibrėžimai
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) (toliau – prekursoriai) – tai cheminės medžiagos,
cheminių medžiagų druskos, cheminių medžiagų mišiniai
ir natūralūs produktai, kurie gali būti panaudoti neteisėtai
narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai.

Prekursoriams apibrėžti vartojamos dvi sąvokos:
• Į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga yra bet kokia Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB)
Nr. 111/2005 priede nurodyta medžiaga, kuri gali būti
naudojama neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, įskaitant tokių medžiagų turinčius mišinius
ir natūralius produktus, bet išskyrus mišinius ir natūralius
produktus, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir
kurie pagaminti taip, kad į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų
negalima lengvai panaudoti arba išgauti greitai pritaikomomis arba ekonomiškai naudingomis priemonėmis, vaistai,
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2001/83/EB* 1 straipsnio 2 dalyje, bei veterinariniai vaistai,
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2001/82/EB** 1 straipsnio 2 dalyje.
* 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB
dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311,
2001, p. 67).
** 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB
dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311,
2001, p. 1).

• Į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga yra bet kokia medžiaga, kuri, nors ir nenurodyta Reglamento (EB) Nr. 273/2004
I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, identifikuojama kaip naudota neteisėtai narkotinių ar psichotropinių
medžiagų gamybai.
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Į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos
Į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra skirstomos į
4 kategorijas ir 2 pakategores.
1 KATEGORIJA
Lietuviškas pavadinimas

Tarptautinis pavadinimas

Prekės ko- CAS numedas pagal
ris2
Kombinuotąją nomenklatūrą1

Efedrinas

Ephedrine

2939 41 00

299-42-3

Ergometrinas

Ergometrine

2939 61 00

60-79-7

Ergotaminas

Ergotamine

2939 62 00

113-15-5

1-Fenil-2-propanonas (fenilacetonas)

1-Phenyl-2-propanone

914 31 00

103-79-7

Izosafrolas

Isosafrol (cis + trans)

2932 91 00

120-58-1

Lizergo rūgštis

Lysergic acid

2939 63 00

82-58-6

3,4-Metilendioksifenil-2-propanonas

3,4-Methylenedioxyphenylpropanon-2-one

2932 92 00

4676-39-5

N-acetilantranilo rūgštis

N-acetylanthranilic acid

2924 23 00

89-52-1

Norefedrinas

Norephedrine

29394400

14838-15-4

Piperonalis

Piperonal

2932 93 00

120-57-0

Pseudoefedrinas

Pseudoephedrine

2939 42 00

90-82-4

ALFA–-fenilacetoacetonitrilas

Alpha phenylacetoacetonitrile 2926 90 95

Safrolas

Safrole

2932 94 00

94-59-7

(1R, 2S)-(-)-chlorefedrinas

(1R,2S)-(-)-chloroephedrine

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chlorefedrinas

(1S,2R)-(+)-chloroephedrine

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chlorpseudoefedrinas

(1S,2S)-(+)-chloropseudoephedrine

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chlorpseudoefedrinas

(1R,2R)-(-)-chloropseudoephedrine

2939 99 00

771434-80-1

4468-48-8

Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų stereoizomerinės formos, jei tai nėra katinas
(dar vadinamas (+) norpseudoefedrinu, KN kodas 2939 43 00, CAS Nr. 492-39-7)
ir jei tokios formos gali egzistuoti, taip pat šioje kategorijoje išvardytų medžiagų
druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti ir jos nėra katino druskos.
2002 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1832/2002, iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros
bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 290, 2002 10 28, p. 1).

1

CAS numeris yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra
skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvieno izomero kiekvienai druskai. Pažymėtina,
kad pirmiau išvardytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie, nei nurodyta.

2
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2 KATEGORIJA
2A pakategorė
Lietuviškas pavadinimas Tarptautinis
pavadinimas
Acto rūgšties anhidridas Acetic anhydride

Prekės kodas pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą1
2915 24 00

CAS numeris2

108-24-7

Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.

2B pakategorė
Lietuviškas pavadinimas Tarptautinis
pavadinimas
Antranilo rūgštis
Fenilacto rūgštis
Kalio permanganatas
Piperidinas

Anthranilic acid
Phenylacetic
acid
Potassium permanganate
Piperidine

Prekės kodas pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą1
2922 43 00
2916 34 00

CAS numeris2

2841 61 00

7722-64-7

2933 32 00

110-89-4

118-92-3
103-82-2

Šioje kategorijoje išvardytos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.
2002 m. rugpjūčio 1 d. reglamentas (EB) Nr. 1832/2002, iš dalies pakeičiantis Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl
Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 290, 2002 10 28, p. 1).
2
CAS numeris yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra
skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvieno izomero kiekvienai druskai. Pažymėtina,
kad pirmiau išvardytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie, nei nurodytieji.
1
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3 KATEGORIJA
Lietuviškas pavadinimas Tarptautinis
pavadinimas

Prekės kodas pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą1
2914 11 00
Acetone
Hydrochloric acid 2806 10 00
2909 11 00
Ethyl ether
Methylethylketone 2914 12 00
2807 00 10
Sulphuric acid

CAS numeris2

Acetonas
Druskos rūgštis
Etileteris (dietileteris)
Metiletilketonas
Sulfato rūgštis (sieros
rūgštis)
Toluenas

67-64-1
7647-01-0
60-29-7
78-93-3
7664-93-9

Toluene

2902 30 00

108-88-3

Šioje kategorijoje išvardytos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti
ir jos nėra druskos rūgšties ir sulfato rūgšties druskos.
2002 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1832/2002, iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros
bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 290, 2002 10 28, p. 1).
2
CAS numeris yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra
skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvieno izomero kiekvienai druskai. Pažymėtina,
kad pirmiau išvardytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie, nei nurodytieji.
1

4 KATEGORIJA
Lietuviškas pavadinimas

Tarptautinis pavadinimas

KN pavadinimas
(jei skiriasi)

Vaistai ir veterinariniai vaistai,
kurių sudėtyje yra
efedrino arba jo
druskų
Vaistai ir veterinariniai vaistai,
kurių sudėtyje yra
pseudoefedrino
arba jo druskų

Medicinal products
and veterinary
medicinal products
containing ephedrine or its salts
Medicinal products
and veterinary
medicinal products
containing pseudoephedrine or its
salts

Sudėtyje yra efedrino arba jo druskų

Sudėtyje yra pseudoefedrino (INN)
arba jo druskų

Prekės kodas pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą1
3003 40 20
3004 40 20

3003 40 30
3004 40 30

2002 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1832/2002, iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros
bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 290, 2002 10 28, p. 1).

1
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Į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas pateikiant į rinką, vykdant eksporto, importo ar tarpininkavimo veiklą (išskyrus
muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik šia veikla),
taikomi skirtingi reikalavimai, priklausomai nuo to, kokiai kategorijai ar pakategorei į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga
priskiriama.

Sąvokos
• Pateikimas į rinką – bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų
tiekimas Europos Sąjungoje už užmokestį arba nemokamai arba
tokių medžiagų saugojimas, gaminimas, gamyba, perdirbimas,
prekyba, platinimas arba tarpininko veikla, kurios tikslas yra tiekimas Europos Sąjungoje.
• Eksportas – bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų išvežimas iš Europos Sąjungos muitų teritorijos, įskaitant šių medžiagų
išvežimą, kai privaloma muitinės deklaracija, taip pat išvežimą po
jų saugojimo I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, kaip tai apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2913/92*.
• Importas – bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, turinčių
ne Europos Sąjungos prekių statusą, patekimas į Europos Sąjungos muitų teritoriją, įskaitant jų laikinąjį saugojimą, padėjimą į
laisvąją zoną ar laisvąjį sandėlį, pateikimą sąlyginio neapmokestinimo procedūrai ir išleidimą į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92*.
• Subjektas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pateikime į rinką.
• Naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi į oficialų sąrašą
įtrauktą medžiagą ir ją perdirba, paruošia, vartoja, sandėliuoja,
laiko, apdoroja, sudeda ar supila į talpyklas, perdeda ar perpila iš
vienos talpyklos į kitą, sumaišo, pakeičia ar kitaip naudoja.
• Valstybinės įstaigos ir institucijos – subjektai, vykdantys valstybės nustatytas funkcijas.
*1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos
muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).
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Į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos
2015 m. lapkričio 2 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kont
rolės departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus
įsakymu Lietuvos Respublikoje patvirtintas Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas. Į oficialų sąrašą neįtrauktų
medžiagų sąrašas gali būti papildomas arba iš jo cheminės
medžiagos išbraukiamos priklausomai nuo to, ar ši cheminė
medžiaga naudojama neteisėtai narkotikų gamybai ar ne.
Į oficialų sąrašą neįtrauktoms medžiagoms rinkos ribojimo priemonės netaikomos. Vykdoma šių medžiagų stebėsena.
Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą galite rasti interneto svetainėje adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/934e9740
815611e5b7eba10a9b5a9c5f.
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Reikalavimai subjektams ir
naudotojams, vykdantiems veiklą
su 1 kategorijos į oficialų sąrašą
įtrauktomis medžiagomis
Licencija
Subjektai ir naudotojai, prieš įsigydami arba pateikdami rinkai 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, norėdami vykdyti importo, eksporto ar tarpininkavimo veiklą
(išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik
šia veikla), turi gauti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licenciją (toliau – Licencija), išduotą Departamento.
Subjektai ar naudotojai, norintys gauti Licenciją, turi pateikti
šiuos dokumentus:
• Užpildytą paraiškos formą PL-1.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 2016-10635).
• Patalpų, kuriose subjektas vykdys veiklą, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų (patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos ir pastato vidaus
plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos) patvirtintas kopijas.
• Subjekto atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams deklaraciją.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 11311NDISAK00T1-126).
• Subjektas, turintis įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo
sertifikatą (ar statusą) ir norintis gauti Licenciją, pateikia užpildytą paraišką PL-1 ir Subjekto atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams deklaraciją.
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Specialioji licencija
Vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, policijos ir muitinės
įstaigoms, valstybės institucijoms, vykdančioms veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kontrole, įgaliotoms laboratorijoms ir (arba) Lietuvos kariuomenei veiklai
su 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis
valstybės nustatytų funkcijų atlikimui Departamentas išduoda Specialiąsias veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijas (toliau – Specia
lioji licencija).
Norintys gauti Specialiąją licenciją, turi pateikti šiuos dokumentus:
• Užpildytą paraiškos formą PSL-1.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 2016-10635).
• Subjekto atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams deklaraciją.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 11311NDISAK00T1-126).
Sprendimas dėl Licencijos ir Specialiosios licencijos išdavimo priimamas per 60 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Subjektų ir naudotojų, kuriems išduotos Licencijos ar
Specialiosios licencijos, pareigos
• Ne rečiau kaip kas 3 metus pateikti Departamentui Licencijos
arba Specialiosios licencijos sąlygų vykdymo ataskaitą pagal nustatytą formą (formos AL-1 ir ASL-1). Formas galite rasti Teisės
aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 201610635).
12
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• Jeigu subjektas nori papildyti Licenciją dar viena į oficialų sąrašą
įtraukta medžiaga, pradėti naują veiklą ar persikelti į kitas verslo
patalpas, kuriose bus vykdoma veikla, privalo pateikti paraišką
naujai Licencijai gauti.
• Pasikeitus dokumentuose pateiktai informacijai, kurios pagrindu
išduota Licencija, per 10 darbo dienų nuo dokumentuose pateiktos informacijos pasikeitimo pateikti informaciją apie tai Departamentui, išskyrus atvejus, kai reikia išsiimti naują Licenciją.
• Paskirti pareigūną, atsakingą už prekybą 1 kategorijos į oficialų
sąrašą įtrauktomis medžiagomis, pranešti Departamentui jo vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis ir nedelsiant informuoti
apie minėtos informacijos pasikeitimą.

Eksporto ir Importo leidimai
Subjektai, norintys vykdyti 1 kategorijos į oficialų sąrašą
įtrauktų medžiagų eksportą, importą ar veiklą, susijusią su
eksporto ir importo tarpininkavimo operacijomis, turi gauti
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimą (toliau – Eksporto leidimas) ir (ar) Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
importo leidimą (toliau – Importo leidimas).

Eksporto leidimas
Eksporto leidimas yra būtinas 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportui, kai turi būti įforminta muitinės deklaracija,
įskaitant į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportą, kai jos išvežamos iš Europos Sąjungos muitų teritorijos po jų laikymo I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje ne mažiau kaip 10
dienų.
Eksporto leidimas nebūtinas, jeigu į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos reeksportuojamos per 10 dienų nuo tada, kai joms buvo
pradėta taikyti sąlyginio neapmokestinimo procedūra ar jos buvo
laikomos II kontrolės tipo laisvojoje zonoje.
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Subjektas, norintis gauti Eksporto leidimą, turi pateikti šiuos dokumentus:
• Užpildytą paraiškos formą PLE-1.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 2016-10635).
• Importo leidimo kopiją (kai pagal susitarimą tarp Europos Sąjungos ir trečiosios šalies atitinkamų medžiagų Eksporto leidimai
neišduodami, kol tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos
neišdavė Importo leidimo).

Importo leidimas
Importo leidimas būtinas 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importui.
Importo leidimas nebūtinas, kai 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra iškraunamos arba perkraunamos, laikinai saugomos, laikomos I kontrolės tipo laisvojoje zonoje arba laisvajame sandėlyje arba joms taikoma išorinio Europos Sąjungos tranzito procedūra.
Subjektas, norintis gauti Importo leidimą, turi pateikti šiuos dokumentus:
• Užpildytą paraiškos formą PLI-1.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 2016-10635).
Sprendimas dėl Importo ar Eksporto leidimų išdavimo priimamas
per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.
Importo ar Eksporto leidimas galioja 6 mėnesius.
Importo ar Eksporto leidimo galiojimas gali būti pratęstas, bet ne
ilgiau kaip 30 dienų.
Bet koks Licenciją turintis subjektas 1 kategorijos į oficialų
sąrašą įtrauktas medžiagas tiekia tik subjektams ar naudotojams, kurie taip pat turi Licenciją ir yra pasirašę pirkėjo deklaraciją. Jei vykdomas šių medžiagų importas ar eksportas,
papildomai reikalingi Importo ar Eksporto leidimai.
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Pirkėjo deklaracija
Visiems Europos Sąjungoje įsisteigusiems subjektams, kurie pirkėjui tiekia 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, pirkėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodo, kam
konkrečiai naudos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas.
Subjektas turi gauti atskirą deklaraciją kiekvienai į oficialų sąrašą
įtrauktai medžiagai.
Pirkėjo deklaracija turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 273/2004 III
priedo 1 punkte pateiktą pavyzdį.
Juridiniai asmenys deklaraciją pateikia ant firminio blanko.
1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas tiekiantis subjektas tvirtina antspaudu ir data pirkėjo deklaracijos kopiją, nurodydamas, kad tai tikra originalo kopija. Tokia kopija turi visada lydėti 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, kai šios pervežamos
Europos Sąjungoje, prašant ji turi būti pateikiama institucijoms, atsakingoms už transporto priemonių turinio tikrinimą transporto operacijų metu.
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Reikalavimai subjektams ir
naudotojams, vykdantiems veiklą su 2
kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis
medžiagomis
Registracijos pažymėjimas
Subjektai, prieš pateikdami rinkai 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, vykdydami eksporto, importo ar
tarpininkavimo veiklą (išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik šia veikla), turi gauti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
vietos registracijos pažymėjimą (toliau – Registracijos pažymėjimas), išduotą Departamento.
Naudotojai, prieš įsigydami 2A pakategorės į oficialų sąrašą
įtrauktas medžiagas, taip pat turi gauti Registracijos pažymėjimą.
Subjektai ar naudotojai, norintys gauti Registracijos pažymėjimą, turi pateikti šiuos dokumentus:
• Užpildytą paraiškos formą PR-1.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 2016-10635).
• Patalpų, kuriose subjektas vykdys veiklą, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų (patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos ir pastato vidaus
plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos) patvirtintas kopijas.
• Subjekto atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių
ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir
laikymo reikalavimams deklaraciją.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 11311NDISAK00T1-126).
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•

Subjektas, turintis įgaliotojo ekonominių operacijų
vykdytojo sertifikatą (ar statusą) ir norintis gauti Registracijos
pažymėjimą, pateikia užpildytą paraiškos formą PR-1 ir
Subjekto atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių
ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir
laikymo reikalavimams deklaraciją.

Specialusis registracijos pažymėjimas
Vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, policijos ir muitinės
įstaigoms, valstybės institucijų, vykdančių veiklos, susijusios
su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, kontrolę,
įgaliotoms laboratorijoms ir (arba) Lietuvos kariuomenei
veiklai su 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis
medžiagomis, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 II
priedą, valstybės nustatytų funkcijų atlikimui Departamentas
išduoda Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) vietos specialųjį registracijos
pažymėjimą (toliau – Specialusis registracijos pažymėjimas).
Norintys gauti Specialųjį registracijos pažymėjimą, turi pateikti
šiuos dokumentus:
• Užpildytą paraiškos formą PSR-1.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 2016-10635).
• Subjekto atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių
ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir
laikymo reikalavimams deklaraciją.
	Ją galite rasti Teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt (TAR identifikacinis kodas 11311NDISAK00T1-126).
Subjektų ir naudotojų, kuriems išduoti Registracijos pažymėjimai ar Specialieji registracijos pažymėjimai, pareigos:
• Jeigu keičiasi veiklos vietos (vietų), kuriai (kurioms) išduotas Registracijos pažymėjimas ar Specialusis registracijos pažymėji17
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mas, adresas (adresai), veiklos rūšis ir (arba) kita Registracijos
pažymėjime ar Specialiajame registracijos pažymėjime nurodyta
informacija, tuomet Registracijos pažymėjimas ar Specialusis registracijos pažymėjimas patikslinamas. Šiais atvejais ūkio subjektas į Departamentą turi kreiptis nedelsiant.
• Pasikeitus kitai dokumentuose pateiktai informacijai, kurios pagrindu išduotas Registracijos pažymėjimas ar Specialusis registracijos pažymėjimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentuose pateiktos informacijos pasikeitimo pranešti apie tai
Departamentui.
• Paskirti pareigūną, atsakingą už prekybą 2 kategorijos į oficialų
sąrašą įtrauktomis medžiagomis, Departamentui pranešti jo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir nedelsiant informuoti apie
minėtos informacijos pasikeitimą.
Bet koks Registracijos pažymėjimą turintis subjektas 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas tiekia tik tiems
subjektams ar naudotojams (tik 2A pakategorė), kurie taip
pat turi Registracijos pažymėjimą ir yra pasirašę pirkėjo deklaraciją, išskyrus atvejus, kai subjektas ar naudotojas per
paskutiniuosius kalendorinius metus (sausio 1–gruodžio
31 d.) pateikė į rinką ne daugiau nei:
• 100 litrų acto rūgšties anhidrido;
• 100 kilogramų kalio permanganato;
• 1 kilogramą antranilo rūgšties ir jos druskų;
• 1 kilogramą fenilacto rūgšties ir jos druskų;
• 0,5 kilogramo piperidino ir jo druskų.
Reglamento (EB) Nr. 273/2004 II priedas.
Jei vykdomas šių medžiagų eksportas, Registracijos pažymėjimas reikalingas visada. Papildomai reikalingi Eksporto
leidimai.

18

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Pirkėjo deklaracija
Subjektas, reguliariai tiekiantis pirkėjui 2 kategorijos į oficialų
sąrašą įtrauktas medžiagas, gali priimti vieną pirkėjo deklaraciją,
skirtą tam tikram sandorių skaičiui vienai į oficialų sąrašą įtrauktai
medžiagai, ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, su sąlyga, kai
subjektas įsitikina, kad tenkinami tokie kriterijai:
• subjektas tiekė pirkėjui medžiagą mažiausiai tris kartus per paskutiniuosius 12 mėnesių;
• subjektas neturi pagrindo manyti, kad medžiaga bus naudojama
neteisėtais tikslais;
• užsakomi kiekiai atitinka įprastinį to pirkėjo vartojimą.
Ši deklaracija turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 273/2004 III priedo
2 punkte parodytą pavyzdį. Jei pirkėjas yra juridinis asmuo, deklaracija užpildoma ant firminio blanko.

Importo deklaracija
Jei subjektas vykdo 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importą į Europos Sąjungos muitų teritoriją, siekiant jas iškrauti ar pervežti, laikinai saugoti, saugoti I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje arba siekiant joms taikyti išorinio
Europos Sąjungos tranzito procedūrą, kompetentingos institucijos
prašymu subjektas turi įrodyti teisėtus tikslus, pateikdamas Importo deklaraciją. Importo deklaracijos pavyzdys pateiktas Reglamento
(ES) Nr. 2015/1011 II priede. Taip pat galima pateikti Importo leidimą
ar pirkėjo deklaraciją.
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Reikalavimai subjektams, vykdantiems
veiklą su 3 kategorijos į oficialų sąrašą
įtrauktomis medžiagomis
Subjektams, ketinantiems pateikti į rinką 3 kategorijos į
oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, nereikalingi specialūs
dokumentai, išskyrus atvejus, kai vykdomas šių medžiagų
eksportas į tam tikras paskirties šalis* tam tikrais kiekiais**.
Tuomet reikalingi Registravimo pažymėjimas ir Eksporto leidimas.
* Paskirties šalys nurodytos Europos Komisijos tinklalapyje adresu
http://ec.europa.eu.
** Kiekiai. Kai per paskutiniuosius kalendorinius metus (sausio 1–
gruodžio 31 d.) eksportuotų grynų ar mišiniuose esančių 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekių suma viršija:
50 kilogramų acetono1;
20 kilogramų etilo eterio1;
50 kilogramų metiletilketono1;
50 kilogramų tolueno1;
100 kilogramų sieros rūgšties1;
100 kilogramų druskos rūgšties1.
Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.
Reglamento (ES) Nr.2015/1011 1 priedas.
1
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Reikalavimai subjektams, vykdantiems
veiklą su 4 kategorijos į oficialų sąrašą
įtrauktomis medžiagomis
Eksporto leidimas yra būtinas 4 kategorijos į oficialų sąrašą
įtrauktų medžiagų eksportui, kai turi būti įforminta muitinės
deklaracija, įskaitant šių medžiagų eksportą, kai jos išvežamos iš Europos Sąjungos muitų teritorijos po jų laikymo
I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje ne
mažiau kaip 10 dienų.
Eksporto leidimas nebūtinas, jeigu į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos reeksportuojamos per 10 dienų nuo tada, kai joms buvo
pradėta taikyti sąlyginio neapmokestinimo procedūra ar jos buvo
laikomos II kontrolės tipo laisvojoje zonoje.
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Dokumentacija
Subjektai užtikrina, kad visi sandoriai, susiję su į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pateikimu į rinką, importo, eksporto
ar tarpininkavimo veikla (išskyrus 4 kategorija), būtų tinkamai dokumentuojami.
Ši prievolė netaikoma tiems subjektams, kurie turi Specialiąsias licencijas arba Specialiuosius registracijos pažymėjimus.
Prekybos, muitinės ir kituose komerciniuose dokumentuose (sąskaitose faktūrose, krovinių deklaracijose, administraciniuose dokumentuose, transporto ir kituose gabenimo dokumentuose, bendrosiose
deklaracijose, muitinės deklaracijose) turi būti pakankamai informacijos aiškiai identifikuoti:
• į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimą, kaip nurodyta Reglamento Nr. (EB) 273/2004 I priede ir Reglamento
Nr. (EB) 111/2005 priede;
• į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekį ir svorį. Jei gabenami
mišiniai arba natūralūs produktai, – kiekį ir svorį arba procentinį
svorį. Kai vykdoma eksporto, importo ar tarpininkavimo veikla,
papildomai turi būti nurodomas terminas „Drug Precursors“;
• tiekėjo, platintojo, gavėjo ir, jei įmanoma, kitų subjektų, tiesiogiai dalyvaujančių sandoryje, pavadinimus (vardus, pavardes)
ir adresus;
• eksportuotojo, importuotojo, galutinio gavėjo ir, kai taikytina, asmens, vykdančio tarpininkavimo veiklą, pavadinimus (vardus,
pavardes) ir adresus;
• dokumentacijoje, jei reikia, turi būti nurodyta pirkėjo deklaracija.

Svarbu!
Dokumentacija ir įrašai turi būti lengvai prieinami kompetentingoms valstybės institucijoms, kai šios to prašo, ir saugomi mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių metų pabaigos, kuriais įvyko sandoris.
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Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų
ženklinimas
Subjektai užtikrina, kad prieš tiekiant į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į rinką (1, 2 kategorija), vykdant eksporto, importo ar tarpininkavimo veiklą (išskyrus 4 kategoriją), prie jų
būtų tvirtinamos etiketės.
Etiketėse turi būti nurodomi į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pavadinimai, kaip nurodyta Reglamento Nr. (EB) 273/2004 I priede ir
Reglamento Nr. (EB) 111/2005 priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos (išskyrus 4 kategoriją), kurios yra mišinyje arba natūraliame
produkte, pavadinimas.
Subjektai gali papildomai tvirtinti ir savo įprastas etiketes.
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Informacijos apie veiklą, susijusią su į
oficialų sąrašą įtrauktomis ir į oficialų
sąrašą neįtrauktomis medžiagomis,
teikimas
Subjektai teikia informaciją Departamentui apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis pagal Departamento direktoriaus patvirtintą į oficialų sąrašą įtrauktų
medžiagų metinės apyvartos ataskaitos formą (toliau – Forma).
Formą galite rasti interneto svetainėje adresu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c5701107f0e11e5b7eba10a9b
5a9c5f.
Informacija apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis
medžiagomis, teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki
kiekvienų kalendorinių metų vasario 15 d.
Subjektas turi informuoti Departamentą (oficialiu raštu arba užpildydamas Formą) ir tuo atveju, jei veiklos su į oficialų sąrašą įtrauktomis
medžiagomis nevykdo.
Subjektai, kurie vykdo Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų pateikimą į rinką, teikia informaciją Departamentui apie Į
oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas pagal Departamento
direktoriaus patvirtintą Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų
apyvartos ataskaitos formą (toliau – Forma).
Formą galite rasti interneto svetainėje adresu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c5701107f0e11e5b7eba10a9b
5a9c5f.
Informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki kiek
vienų kalendorinių metų vasario 15 d. ir už einamųjų metų I pusmetį (nuo sausio 1 iki birželio 30 d.) iki rugpjūčio 1 d.
Subjektai, kurie vykdo į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, turi
informuoti Departamentą ir tuo atveju, jei veiklos su į oficialų sąrašą
neįtrauktomis medžiagomis nevykdo.
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Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų
laikymo ir saugojimo sąlygos
Subjektai imasi atitinkamų priemonių, kad apsaugotų komercines patalpas nuo neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų
medžiagų paėmimo.
1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų laikymui ir saugojimui taikomi pagrindiniai reikalavimai:
1. Veiklos vieta (teritorija) turi būti visą parą saugoma;
2. Patalpa, kurioje laikomos ir saugomos į oficialų sąrašą įtrauktos
medžiagos, turi turėti:
		
• ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo signalizaciją, įjungtą į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą;
		
• ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines arba 250 mm
storio mūrines išorines sienas; ne mažesnes kaip 120 mm
storio gelžbetonines arba ne mažesnes kaip 120 mm storio
mūrines, armuotas metaliniu tinklu, vidines sienas;
		
• ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius arba analogiškus jiems pagal stiprumą perdengimus;
		
• duris, atitinkančias II saugumo klasės durims nustatytus
reikalavimus, nurodytus Reikalavimuose, keliamuose patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintuose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180;
		
• ant langų, dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose turi būti
uždėtos apsauginės grotos.
3. Į patalpą negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.
2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų laikymui ir saugojimui taikomi pagrindiniai reikalavimai:
• Veiklos vieta (teritorija) turi būti aptverta, visą parą saugoma;
• Patalpa, kurioje laikomos ir saugomos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, turi turėti ne mažiau kaip pirmo ruožo apsauginę įsilaužimo
signalizaciją, įjungtą į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą;
• Į patalpą negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.
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3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų laikymui ir saugojimui taikomi pagrindiniai reikalavimai:
• Veiklos vieta (teritorija) turi būti aptverta, ne darbo metu saugoma;
• Į patalpą, kurioje laikomos ir saugomos į oficialų sąrašą įtrauktos
medžiagos, negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.

Neįprasti užsakymai ar sandoriai
Nusikaltimus darantiems asmenims į oficialų sąrašą įtrauktų
ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų lengviausia įsigyti
iš chemijos pramonės ir farmacijos įmonių. Šios cheminės
medžiagos gaminamos teisėtai, vykdoma teisėta jų prekyba
ir naudojimas.
Cheminių medžiagų, naudojamų teisėtais tikslais, panaudojimas neteisėtoje veikloje vadinamas diversija.

Norint nustatyti neįprastus užsakymus ar sandorius, reikia žinoti, kokiais būdais nusikaltimus darantys asmenys gali įsigyti cheminių medžiagų, reikalingų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.
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Pagrindiniai būdai:

Nusikaltimus darantys asmenys stengiasi nuslėpti tikrąją tapatybę. Tai gali būti daroma nurodant neteisingus fiktyvių juridinių ir
fizinių asmenų adresus, interneto svetainėje pateikiama netiksli arba
nenurodoma reali informacija apie pačią įmonę.

Cheminių medžiagų tikrosios panaudojimo paskirties nuslėpimas. Tai gali būti prašymas keisti ženklinimą, Pirkėjo deklaracijoje
nurodant netikrą panaudojimo tikslą, būdą ir kt.

Tikrosios paskirties vietos nuslėpimas: nurodomos kitos paskirties šalys, dažniausiai tranzito šalys, kurios yra mažiau įtartinos ir
kuriose nevykdoma narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba.

Vagystė arba kitas neteisėtas užvaldymas iš chemijos, farmacijos
ar kitokių pramonės įmonių.
Tai pagrindiniai būdai diversijoms vykdyti, bet jų yra ir daugiau. Subjektų ir naudotojų vaidmuo yra esminis, kadangi
jie yra ta grandis, kuri turi galimybę surinkti naudingą informaciją kovojant su neteisėtu narkotinių ir psichotropinių
medžiagų disponavimu.
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Subjektų pranešimai kompetentingoms
institucijoms apie neįprastus
užsakymus arba sandorius, susijusius
su į oficialų sąrašą įtrauktomis
medžiagomis
Subjektai nedelsdami praneša kompetentingoms institucijoms apie bet kokias aplinkybes, pavyzdžiui, neįprastus
užsakymus arba sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą
įtrauktomis medžiagomis, kurias ketinama pateikti rinkai,
importuoti, eksportuoti ar dėl jų tarpininkauti, jei kyla įtarimas, kad tokios medžiagos gali būti naudojamos neteisėtai
narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.
Tuo tikslu subjektai ir naudotojai suteikia visą turimą informaciją (į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimą, kiekį, svorį, subjekto,
eksportuotojo, importuotojo, galutinio gavėjo ir, atitinkamais atvejais,
asmens, vykdančio tarpininkavimo veiklą, pavadinimus (vardus, pavardes) ir adresus), kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti
atitinkamo užsakymo ar sandorio teisėtumą. Ta informacija renkama
tik siekiant užkirsti kelią neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui.

Neįprasti užsakymai ar sandoriai, susiję su į oficialų
sąrašą neįtrauktomis medžiagomis
Subjektai nedelsdami praneša Departamentui apie užsakymus arba
sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, kurias ketinama teikti rinkai, jeigu kyla įtarimų, kad tokios medžiagos gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių
medžiagų gamybai.
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Darbas su klientais
Į oficialų sąrašą įtrauktų ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų nepardavimas neišsprendžia problemų, todėl rekomenduojama:
• Kaupti informaciją;
• Saugoti visus vykstančio ar įvykusio užsakymo ar sandorio įrodymus;
• Rinkti ir saugoti įtartinų klientų pavadinimus, adresus, įmonės
kodus, vardus ir pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto
adresus, pašto adresus ir kt.
• Išsaugoti banko sąskaitos numerius bei bet kokius originalius
dokumentus;
• Pranešti kompetentingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms
apie galimus įtartinus sandorius ar užsakymus.
Bendravimas tarp chemijos pramonės įmonių ir kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų yra pagrindinis veiksnys
stabdant ir efektyviai kovojant su nusikaltimus darančiais
asmenimis.
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Privalumai subjektams, bendradarbiaujantiems su valstybės
institucijomis ir įstaigomis:
• Viešos neigiamos nuomonės išvengimas;
• Informacijos apie abejotinus pirkėjus gavimas;
• Informacijos apie naujas diversijų tendencijas (diversijos būdus,
paskirties šalis, medžiagas) gavimas;
• Informacijos apie suklastotas subjekto ženklinimo etiketes gavimas;
• Diversijos, vagystės ar kitokio neteisėto užvaldymo rizikos sumažinimas;
• Geresnis pasirengimas bendradarbiauti kritiškais atvejais;
• Valstybės taikomų drausminių priemonių išvengimas.

Elgesio kodeksas, nustačius įtartinus
sandorius
Elgesio kodeksas, nustačius įtartinus sandorius (toliau – Elgesio kodeksas), parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų ir Europos
Komisijos rekomendacijomis bei konsultuojantis su ūkio subjektų
veiklos priežiūrą bei kontrolę vykdančiomis valstybės institucijomis,
Lietuvos Respublikos chemijos pramonės įmonėmis.
Elgesio kodekso tikslas – užkirsti kelią cheminių medžiagų,
naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, patekimui į nelegalią apyvartą. Elgesio kodeksas leidžia
greičiau atlikti veiksmus nei numatyta teisiniame reglamentavime,
susijusiame su įtartinais sandoriais, bei padeda chemijos pramonės
įmonėms atpažinti įtartinus sandorius, užsakymus ir adekvačiai reaguoti į susidariusią situaciją.
Daugiau informacijos el. paštu ntakd@ntakd.lt.
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Teisės aktai
1.

1988 m. Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta;

2.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21);

3.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330,
p. 30);

4.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas
(ES) 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OJ 2015 L 162, p. 12);

5.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas
(ES) 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyk
lės (OJ 2015 L 162, p. 33);

6.

2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)
2016/1443, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš
dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 (OJ 2016 L
235, p. 6);

7.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą EEB Nr. 793/93, Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396 p. 1), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 20 d. Komisijos
reglamentu (EB) Nr. 134/2009 ( OL 2009 L 46, p. 3);
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8.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos
reglamentu (ES) 2015/830 (OL 2015 L 132, p. 8);

9.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1297/2014 (OL 2014 L 350, p. 1);

10.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

11.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas;

12.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) kontrolės įstatymas;

13.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas;

14.

2016 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 142 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės
vykdymo taisyklių patvirtinimo“;

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. D1-37 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos
aprašo patvirtinimo“;

16.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus
2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-26 „Dėl Ūkio subjektų veiklos,
susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;

17.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus
2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų
aprašo patvirtinimo“;

18.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus
2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-275 „Dėl Informacijos apie veiklą,
susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

19.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus
2015 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. T1-279 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“.
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