PAGRINDINĖS PAREIGOS

!

Jei vykdote veiklą su cheminėmis medžiagomis, privalote išsiaiškinti,
ar tos medžiagos nėra įtrauktos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) sąrašus.
https://medis.ntakd.lt/
Sąrašuose medžiagos yra suskirstytos pagal kategorijas: 1 kat., 2 kat.,
3 kat., 4 kat. ir į oficialius sąrašus neįtrauktos medžiagos.
Kiekvienai medžiagų kategorijai yra taikomi skirtingi reikalavimai.

!

Griežčiausiai kontroliuojamas medžiagas naudoti veikloje,
jomis disponuoti galima tik prieš tai įsigijus licenciją arba
atlikus veiklos vietos registraciją.
Į ŠIUOS SĄRAŠUS ĮTRAUKTA VIRŠ 100 CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GRUPIŲ! SĄRAŠAI YRA
REGULIARIAI PAPILDOMI IR ATNAUJINAMI!
2 kategorija

3 kategorija

4 kategorija

Pranešti apie įtartinus sandorius ar užsakymus kompetentingoms institucijoms
Paskirti atsakingą pareigūną, kuris užtikrintų
teisės aktų reikalavimų laikymąsi
Apsaugoti patalpas
nuo vagystės
Gauti licenciją

1 kategorija

Užregistruoti

2 kategorija

Užregistruoti tik
eksporto atveju
3 kategorija

Pasibaigus ketvirčiui kompetentingoms institucijoms
teikti ataskaitas apie eksportą, importą, tarpininkavimo
veiklą

4 kategorija
Pasibaigus ketvirčiui
teikti ataskaitas apie
eksportą

Gauti importo
leidimą

Gauti eksporto
leidimą tik tam
tikroms
paskirties
šalims

Gauti eksporto
leidimą, kuris gali
būti suteikiamas
pagal supaprastintą
procedūra

Išorės prekyba

Patvirtinti visus sandorius dokumentais ir juos pažymėti,
saugoti įrašus 3 metus
Gauti importo leidimą

Bendrosios pareigos
(ES išorės ir vidaus prekyba)

1 kategorija

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

4 kategorija

Patvirtinti visus sandorius dokumentais ir juos
pažymėti, saugoti įrašus 3 metus
Gauti pirkėjo deklaraciją kiekvienai
medžiagai, kurioje būtų nurodyta jos
naudojimo paskirtis, pirkėjo pavadinimas
(vardas, pavardė) ir adresas
Medžiagas tiekti tik
licencijas turintiems
pirkėjams

ES vidaus prekyba

Pasibaigus ketvirčiui per mėnesį pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio
departamentui ataskaitas į ptakis.lt apie sunaudotus/pagamintus/
importuotus/eksportuotus/pirktus/parduotus kiekius ir šių medžiagų
tiekėjus/pirkėjus

2A kategorija:
medžiagas tiekti tik vietos
registracijos pažymėjimą
turintiems pirkėjams

Į OFICIALIUS SĄRAŠUS NEĮTRAUKTOS MEDŽIAGOS
https://medis.ntakd.lt/narkotiniu-ir-psichotropiniu-medziagu-pirmtakai/i-oficialiu-sarasa-neitrauktu-medziagu-sarasas/
Pranešti apie
įtartinus sandorius ir
užsakymus
kompetentingoms
institucijoms.

Prieš vykdant
tiekimą į Lietuvos
rinką (įvežimą iš ES,
importą, išvežimą į
ES, eksportą) pateikti
išankstinį pranešimą.

Kas ketvirtį teikti
duomenis apie
sunaudotas/pirktas/
parduotas medžiagas
ir jų pirkėjus/tiekėjus.

Pagrindinis uždavinys – kontroliuoti bei stebėti tam tikras chemines
medžiagas, kad jos nepatektų iš teisėtos apyvartos į neteisėtą
naudojimą, ir būtų naudojamos tik tais tikslais ir tais kiekiais, kurie
yra būtini veiklai vykdyti ir vystyti.

ntakd.lrv.lt,
tel. 8 706 63192
el. p. laura.stance@ntakd.lt

