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Vilnius
1. Projekto rengėjas. Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų
ministerija.
2. Projekto tikslas. Perkelti atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę,
Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas suderinti su kitų įstatymų nuostatomis.
3. Dabartinė situacija. Nuo 2021 m. vasario 1 d. taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų
pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)Nr.1907/2006 ir
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013. Nuo 2021 m. birželio 3 d. įsigalios 2018 m. spalio 23
d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų ir iš jos
išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005,
nuostatos. Šių reglamentų nuostatas reikia perkelti į nacionalinę teisę.
2021 m. gegužės 1 d. įsigalios Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių
kontrolės įstatymo pakeitimai dėl susijusių gaminių prekybos, todėl Administracinių nusižengimų
kodekso nuostatas reikia sistemiškai suderinti su minėtojo įstatymo nuostatomis.
Ministerijų atstovų 2021 m. vasario 23 d. pasitarime buvo nuspręsta pavesti Vidaus
reikalų ministerijai parengti konsoliduotą Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo
projektą, apjungiant Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos ir Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos parengtus projektus.
4. Projekto esmė. Įstatymo projektu siekiama:
1) į nacionalinę teisę perkelti atitinkamas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų
naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas
Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 nuostatas ir atsižvelgus į Reglamente 2019/1148 numatytus
reikalavimus, susijusius su sankcijų nustatymu, nustatyti administracinę atsakomybę už Reglamente
2019/1148 įtvirtintų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos taisyklių pažeidimus;
2) į nacionalinę teisę perkelti atitinkamas 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamento (EB) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų
kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005, nuostatas ir atsižvelgus į
Reglamente 2018/1672 numatytą pareigą deklaruoti lydimus grynuosius pinigus ir pareigą atskleisti
nelydimus grynuosius pinigus, atitinkamai nustatyti administracinę atsakomybę už netikslios ir (ar)
neišsamios informacijos pateikimą grynųjų pinigų deklaracijoje ar grynųjų pinigų atskleidimo
deklaracijoje;

2
3) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas sistemiškai
suderinti su Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 161, 171, 21, 22, 25, 26 straipsnių, ketvirtojo skirsnio
pavadinimo pakeitimo ir 162 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-3378 (toliau
– Tabako kontrolės įstatymas) nuostatomis, įsigaliosiančiomis 2021 m. gegužės 1 d., ir atitinkamai
nustatyti administracines baudas už turgavietės stebėsenos nevykdymą turgavietes
administruojantiems subjektams, kai jie nesiima visų teisinių ir organizacinių priemonių, kad
neturint mažmeninės prekybos licencijos turgavietėje nebūtų prekiaujama su tabako gaminiais
susijusiais gaminiais, taip pat, kad jie nebūtų laikomi ir gabenami.
Atsižvelgus į tai, kad teikiamu Įstatymo projektu siekiama įgyvendinti Reglamento
2019/1148 nuostatas, taikomas nuo 2021 m. vasario 1 d., Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymo
projekto pateikimo Seimui projekte siūloma prašyti Seimo svarstyti šį Įstatymo projektą skubos
tvarka.
5. Derinimas. Įstatymo projektai, kuriuos rengė atitinkamos ministerijos, suderinti su
suinteresuotomis institucijomis ir apsvarstyti tarpinstituciniuose pasitarimuose. Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupė teikia redakcinę pastabą dėl projekto lyginamojo varianto ir atkreipia
dėmesį, kad nepateiktas Teisės grupės 2021 m. kovo 14 d. išvados Nr. NV-461 2 pastabos
įvertinimas (dėl keičiamo Administracinių nusižengimų kodekso 212 str. 2 d.).
6. Atitikimas Vyriausybės programai. Įstatymo projektas neprieštarauja Vyriausybės programos
nuostatoms.
7. Projekto įgyvendinimo kaštai. Įstatymo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto
lėšų nereikės.
8. Dalykinio vertinimo išvada: Siūlome svarstyti Vyriausybės posėdyje.
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