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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: patikslinti Taisykles, kuriomis vadovaudamasis Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentas (toliau – NTAKD) išduoda atitinkamas licencijas, pažymėjimus ar
leidimus subjektams, vykdo priežiūrą ir kontrolę, suderinant jas su Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo nuostatomis.
Dabartinė situacija: 2021 m. lapkričio 1 d. įsigalios Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo nuostatos dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų
(prekursorių) licencijavimo, veiklos vietos registravimo, licencijuojamos veiklos priežiūros,
kurios suderintos su ES reglamentais: (ES) 2015/1011, (ES) Nr. 2015/1013, (EB) Nr. 111/2005,
(EB) Nr. 273/2004, kuriais nustatytos prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės, patikslintos nuostatos dėl
veiklos registracijos pažymėjimo, nustatyti reikalavimai asmenims, siekiantiems įsigyti licencijas
ar veiklos registracijos pažymėjimus (privalo neturėti mokestinių įsiskolinimų valstybės
biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir vykdyti įsipareigojimus muitinei),
dėl atsisakymo išduoti licenciją, jeigu nesumokėta valstybės rinkliava, dėl sandorių su į oficialų
sąrašą neįtrauktomis medžiagomis kontrolės ir kt.
Projekto esmė: siūloma Taisykles išdėstyti nauja redakcija, siekiant suderinti jas su ES
reglamentais, naujos redakcijos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
kontrolės įstatymu ir Administracinių nusižengimų kodeksu.
Esminių pakeitimų Taisyklėse nėra nustatyta. Taisyklėse reglamentuojamas veiklos,
susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimas,
vietos registravimas, importo ir eksporto leidimų išdavimas ir šios veiklos stebėsena bei
priežiūra.
Nauja yra tai, kad Taisyklėse siūloma:
 įteisinti galimybę iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Informatikos ir ryšių
departamento gauti informaciją apie nepriekaištingą reputaciją subjektų, kurie kreipiasi į
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą dėl licencijos, specialiosios licencijos,
veiklos vietos registracijos pažymėjimo arba veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo
išdavimo;
 papildyti nuostatomis, kokiu būdu subjektai gali pateikti dokumentus licencijuojamiems
veiksmams atlikti, nustatytas terminas, per kurį subjektai privalo ištaisyti trūkumus, jeigu
pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, taip pat detalizuotos supaprastintų eksporto
leidimų išdavimo sąlygos.
Atitiktis Vyriausybės programai: Vyriausybės programos nuostatoms neprieštarauja.
Derinimas: Projektas suderintas su Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija,
Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentu, Valstybine mokesčių
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inspekcija ir Muitinės departamentu. Projektas darbo tvarka suderintas su Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupe ir pateiktas patikslintas projektas.
Tarpinstitucinio pasitarimo metu Teisingumo ministerija pateikė pastabą dėl atitikties lentelėse
nurodomų ES Reglamentų tikslinimo. SAM patikslino atitikties lenteles, suderino su Teisingumo
ministerija ir patalpino jas LINESIS. Nutarimo projekto nuostatos nesikeitė.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlytume svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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