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PATVIRTINTA
Narkotikq, tabako ir alkoholio kontroles
departamento direktoriaus
2013 m. sausio 24d. isakymu Nr. T1-39
Q.Jarkotik6 tabako il alkoholio
kontrolés deparlamento direktoriaus
2014 m. rugpjüðiof¿d. [sakymo Nr.

Tllffredakcija)
TARPINSTITUCINÉS NNNXOTINIU IR PSICHOTROPINIU MEDZIAGU PIRMTAKU
(PREKURSORIÐ KONTROLES VEIKSMU KOORDINAVIMO KOMISIJOS DARBO
REGLAMENTAS
I. BBNDROSIOS NUOSTATOS

ir psichotropiniq medZiagq pirmtakq (prekursorir¿) kontroles
veiksmq koordinavimo komisijos darbo reglamentas (toliau Darbo reglamentas) nustato
1. Tarpinstitucines narkotiniq

Tarpinstitucinös narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq pirmtakq (prekursorir¿) kontrolès veiksmq
koordinavimo komisijos (toliau - Komisija) uZdavinius ir funkcijas, darbo organizavimq.
2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos narkotiniq ir psichotropiniq
medZiagq pirmtakq (prekursoriq) kontroles istatymu, Lietuvos Respublikos cheminiq medZiagq ir
preparatq istatymu, 2004 m. vasario 11 d, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.
27312004 del narkotiniq medZiagq pirmtakq (prekursorir¿) (toliau
Reglamentas (EB) Nr.
27312004) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkriðio 20 d. reglamentu (ES) Nr,
125812013,2004 m. gruodZio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatanðiu prekybos
narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir treðir¿jq Salir¿
stebèsenos taisykles (toliau
Reglamentas (EB) Nr. I1I/2005) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2013 m. lapkriöio 20 d. reglamentu (ES) Nr. 125912013,2005 m. liepos 27 d. Komis¡os
reglamentu (EB) Nr. 127712005, nustatanðiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr,
27312004 del narkotiniq medZiagq pirmtakq (prekursorir¿)
Tarybos reglamento (EB) Nr.
l|l12005, nustatanðio prekybos narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq pirmtakais (prekursoriais)
tarp Bendrijos ir treðiqjq Saliq stebesenos taisykles, þyvendinimo taisykles, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais, reglamentuo.ianðiais ükio subjektq veikl4 susijusitl
su narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq pirmtakais (prekursoriais). Taip pat Komisija savo darbe
vadovaujasi Europos Komisijos lmoniq ir pramones generalinio direktorato bei Mokesðiq ir muitq
s4jungos generalinio direktorato gairemis ükio subjektams bei Tarptautines narkotiniq medZiagq
kontroles valdybos rekomendacij omis.
3. Komisijos veikla grindZiama kolegialiu klausimq svarstymu, teisetumo ir viesumo
principais, Komisijos nariq atsakomybe uZ jos kompetencijai priskirtq klausimq sprendimq bei
sprendimq priömimo neðaliËkum4. Komisijos nariai privalo saugoti konf,idenciali4 informacij4 kuri
pateikiama posedZio metu ir fvardijama kaip konficlenciali informacija.
4. Darbo reglamente vartojamos s4vokos atitinka Sio Darbo reglamento 2 punkte
nurodytuose teisès aktuose bei kituose teises aktuose apibreZtas sqvokas.
5, Komisija nêra juridinis asmuo. Komisij4 techni5kai aptamauja Narkotikg tabako ir
alkoholio kontroles departamentas (toliau - Departamentas).
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-
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II. KOMISIJOS UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Komisrjos uZdavinys ie5koti benclrq sprendimq gerinant cheminiq medZiagg kurios gali
buti panaudotos neteisetai narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq gamybai, prieZiür4 ir kontrolç bei
þyvendinti priimtus sprendimus.
7, Komisijos funkcijos:
7.1. uLtikrinti glaudesni tarpinstitucini bendradarbiavimq nagrinejant surinktq informacij4
apie narkotiniq ir psichotropininiq medZiagq pirrntakq (prekursoriq) (toliau prekursoiiai¡ b.i kitq,
oficialq s4'aÈ4 neilrauktr¿ cheminiq rneclZiagr¿ ir preparatq, panaudojimo narkotikq gamybai

i

atvejus;

7,2. organizuoti ir vykdyti ,,susitarimo del bendradarbiavimo" Ia,ry ükio subjektq veiklos
prie1iúrq bei kontrolç vykdanðiq institucijq ir Lietuvos Respublikos chemijos pramônös
imonir¿,

nuostatas;

7.3. nagrineti prekursorig cheminiq medZiagq ir preparatq iveZimo, i5veZimo, importo ir
eksporto i l,ietuvos rink4 atvejus, atlikti duomenq ir kitos informacijos analizç, numatyti priemones
bei galimus bendrus tarpinstitucinius veiksmus prekursoriq prieZiüros ir kontrolös srityje;
7,4. organizuoti prieZiür4 ir kontrolç vykdanöiq institucijq atstovq susitikimus su ùkio
subjektais jq bei prieZiürE ir kontrolç vykdanðiq institucijq veiklos trukumams aptarti;
7.5. svarstyti siülyti prieZiur4 ir kontrolç vykdanðioms institucijoms priemones del
veiklos, susijusios su prekursoriq prieZiüra ir kontrole, gerinimo. Esant bütinybei svarstyti ir siülyti
prieZiur4 ir kontrolç vykdanöioms institucijoms inicijuoti teises aktq pakeitimus del cheminiq
medZiagq apyvartai taikytinq rinkos ribojimo priemoniq, siekiant i5vengti neteisetos narkotiniq ir
psichotropiniq medZiagq gamybos atvejq,

ir

III. KOMISIJOS

POSÉDZIU RENGIMAS

8. Komisij4 sudaro: Departamento, Lietuvos Respublikos muitines, Valstybinês vaistq
kontroles tamybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministelijos, Aplinkos apsaugos agentüros,
Valstybines ne maisto produktq inspekcijos prie Ükio ministerijos atstovai.
9. Komisij os personalinç sudeti tvirtina Depar-tamento direktorius.
10. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posedZiuose arba klausimus svarstant ir del
jq balsuojant elektroniniu budu (elektroniniu paðtu), Komisijos darbo formq konkreðiu atveju
nustato Komisijos pirmininkas.

11. Komisijos posedZiai rengiami arba Komisijos kompetencijai priskirti klausimai

svarstomi ir del jq balsuojama elektroniniu büdu (elektroniniu paðtu) pagal poreiki Komisijos
pirmininko arba Komisijos nariq iniciatyva.
12, Komisijos posedZius organizuoja ir techni5kai aptarnauja Departamento direktoriaus
isakymu paskirtas Departamento darbuotoj as - Komisij os sekretorius,
13. Komisijos posedZio darbotvarkç ir medLiagq atsii,velgdamas i Komisijos pirmininko ir
nariq siülymus, rengia Komisijos sekretorius,
14. Komisijos posedZio darbotvarkç tvirtina Komisijos pirmininkas. Komisijos posêdZio
darbotvarke gali búti keiðiama Komisijos pirmininkui ir nariams sutikus. Darbotvarkeje nenumalyti
klausimai Komisijos posedZiui gali büti teikiami Komisijos pirmininko ir nariq sutikimu, jei
parengta su jais susijusi medäiaga.
15. Komisijos nariai, kuriq siülymu i darbotvarkç itraukti numatomi svarstyti klausirnai, turi
pateikti Kornisijos sekretoriui klausimui svarstyti reikaling4 medZiag4,
16. Komisijos pirmininkui gali buti teikiamas Komisijos sprendimo (Komisijos protokolo
i5raðo) projektas, taip pat jI pagrindZianti ai5kinamoji informacine arba analitine medäiaga (paiyma,
skaiðiavimai, ekspertq iSvados ir kt.).
17. Medäiaga Komisijos posedZiui turi büti parengta, suclerinta ir padauginta reikiamu
egzemplioriq skaiðiumi Komisijos nariams. Jei reikia, Komisijos sekretoriui pateikiamas siülomq

jq

i

kviesti Komisilos posedi asmenq sqrasas, nurodant
pareigas, vardo raidç
pavarclç,
kontaktinius duomenis.
18. Komisijos sekretorius likus ne vêliau kaip 5 darbo dienoms iki Komisrjos pose<1Zio
iðsiunðia kvietim4 dalyvauti posedyje Komisijos pirmininkui bei nariams (prireikus, kitiems

ir

i
Komisijos posedi kvieðiamiems asmenims). Kartu su kvietimu siunðiama patvirtinta posedZio
darbotvarkê bei visa posedZiui skir.ta medLiaga.
19. Tuo atveju, kai Komisijos pirmininkas nusprendZia, kad klausimai gali buti svarstomi ir
jq
del
sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant elektroniniu büdu (elektroniniu pa5tu),
Komisijos sekretorius persiunðia Komisijos nariams posedZiui skirt4 medùiagq ir suformuluotus
klausimus, i kuriuos Komisijos nariai turi atsakyti ,,tJù" arba ,,prieS" per Komisijos pirmininko
nustatyt4laikq.

IV. KOMISIJOS POSÉDZIAI
20. Komisijos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip puse Komisijos nariq.
Negalintis dalyvauti posedyje Komisijos narys turi apie tai prane5ti Komisijos pirmininkui irlar
Komisijos sekretoriui i5 anksto.
21. Komisijos posedyje i5klausomas pranesimas svarstomu klausimu ir Komisijos nariq
nuomone, Savo nuomonç gali pareik5ti ir kiti posedZio dalyviai,
22. Komisijos sprendimai priimami posedyje dalyvaujanðiq Komisijos nariq balsq dauguma,
Balsuojama atvirai. Esant vienodam balsq skaiðiui, sprendZiamqji balsa turi Komisijos pirmininkas.
sprendimas gali bùti priimtas ir nebalsavus, kai nera priestaraujanöiq.
23. Tuo atveju, kai Komisijos sprendimai priimami klausimus svarstant ir deljq balsuojant
elektroniniu budu (elektroniniu pa5tu), sprendimas laikomas priimtu, kai per Komisijos pirmininko
nustatyt4laik4 balsuoja ne maùiau kaip puse Komisijos nariq.

\._-,

V. KOMISIJOS SPRENDIMU IFORMINIMAS
24. Komisijos posedZiai ira5omi. PosedZio protokolas parengiamas ne vêliau kaip per 5
darbo dienas. Komisijos posedZio protokolus pasira5o Komisijos pirmininkas ir Komisijos
sekretorius. Komisijos posedZio protokolo kopija iSsiunðiama Komisijos nariams,
25. Tuo atveju, kai Komisijos sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant
elektroniniu büdu (elektroniniu paðtu), ne veliau kaip per 5 darbo dienas parengiamas protokolas
apie priimtus sprendimus, S¡ protokolq pasira5o Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius, o
jo kopija i5siunðiama Komisijos nariams.
26. Komisijos sprendimai gali büti siülomi tvirtinti Direktoriaus isakymu,
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