
Sutrumpinta (aktuali prekyboje akumuliatoriais redakcija) 
 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 
 

2019 m. birželio 20 d. 
 

dėl prekybos sprogstamųjų mežiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 

 
1 straipsnis 

 

Dalykas  
 

   Šiuo reglamentu nustatomos suderintos cheminių medžiagų arba mišinių, kurie galėtų būti 
netinkamai naudojami neteisėtai sprogmenų gamybai, tiekimo, įvežimo, laikymo ir naudojimo 
taisyklės, siekiant apriboti plačiosios visuomenės narių galimybes įsigyti tų cheminių medžiagų 
arba mišinių, taip pat užtikrinti, kad būtų tinkamai pranešama apie įtartinus sandorius visoje 
tiekimo grandinėje.  
 

  Šis reglamentas nedaro poveikio kitoms griežtesnėms Sąjungos teisės nuostatoms dėl I ir II 
prieduose išvardytų cheminių medžiagų. 
 

2 straipsnis 
 

Taikymo sritis 
 

1. Šis reglamentas taikomas I ir II prieduose išvardintoms medžiagoms, taip pat mišiniams 
ir chemimnėms medžiagoms, kurių sudėtyje yra tų cheminių medžiagų. 

 

2. Šis reglamentas netaikomas: 
 

a) Gaminimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907 / 2006 3 straipsnio 3 punkte. 
 

3 straipsnis 
 

Terminų apibrėžtys 
 

Šiame reglamente naudojamų terminų apibrėžtys: 
 

1. cheminė medžiaga – cheminė medžiaga, kaip apibrėžta (EB) Nr. 1907 / 2006                
3 straipsnio 1 punkte (cheminė medžiaga — natūralus arba gamybos proceso metu 
gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys, įskaitant priedus, reikalingus 
jo stabilumui išlaikyti, ir priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus tirpiklius, kurie 
gali būti atskirti nedarant poveikio medžiagos stabilumui ar nepakeičiant jos sudėties); 
 

2. mišinys – cheminis mišinys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 
2 punkte (cheminis preparatas — dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišinys ar 
tirpalas);	 
 

3. gaminys – gaminys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio             
3 punkte (gaminys — daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau 
nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis);  

 

4. tiekimas – mokamas arba nemokamas tiekimas; 
 

5. įvežimas – cheminės medžiagos įvežimas į valstybės narės teritoriją, nepriklausomai 
nuo jos paskirties vietos Sąjun-goje, iš kitos valstybės narės arba iš trečiosios valstybės, 
taikant bet kurią muitinės procedūrą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 952/2013 ( 10 ), įskaitant tranzitą; 

 

6. naudojimas – naudojimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 
24 punkte; 

 

7. įtartinas sandoris – sandoris, susijęs su reglamentuojamais sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakais, kurio atveju, atsižvelgus į visus susijusius veiksnius, yra pagrįstų priežasčių 



įtarti, kad atitinkama cheminė medžiaga arba mišinys yra skirti neteisėtai sprogstamųjų 
medžiagų gamybai;  

 

8. plačiosios visuomenės narys – fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, 
nesusijusių su to asmens prekyba, verslu ar profesija. 

9. profesionalus naudotojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešasis objektas arba tokių 
asmenų ar subjektų grupė, kurie gali įrodyti, kad jiems riboto naudojimo sprogstamosios 
medžiagos pirmtako reikia tikslais, susijusiais su jų prekyba, verslu ar profesija, įskaitant 
žemės ūkio veiklą, vykdomą visą arba ne visą darbo dieną ir nebūtinai susijusią su 
žemės ploto, kuriame vykdoma ta žemės ūkio veikla, dydžiu, su sąlyga, kad tokie tikslai 
neapima to riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtako tiekimo kitam asmeniui; 

  

10. ekonominės veiklos vykdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešasis subjektas arba 
tokių asmenų ar subjektų grupė, kurie rinkai tiek ne internetu, tiek internetu, be kita ko, 
elektroninėse prekyvietėse, tiekia reglamentuojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus;  

 

11. elektroninė prekyvietė – tarpininkavimo paslaugos teikėja; ta paslauga sudaro sąlygas 
ekonominės veiklos vykdyto-jams ir plačiosios visuomenės nariams, profesionaliems 
naudotojams arba kitiems ekonominės veiklos vykdytojams sudaryti sandorius dėl 
reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pardavimo internetu arba sudarant 
paslaugų sutartis elektroninės prekyvietės interneto svetainėje arba ekonominės veiklos 
vykdytojo interneto svetai-nėje, kurioje naudojamos elektroninės prekyvietės teikiamos 
kompiuterijos paslaugos;  

 

12. riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakas – į I priede pateiktą sąrašą įtraukta 
cheminė medžiaga, kurios koncentracija yra didesnė nei atitinkama ribinė vertė, 
nustatyta I priede pateiktos lentelės 2 skiltyje, įskaitant mišinį arba kitą cheminę 
medžiagą, kurios sudėtyje yra į tame priede pateiktą sąrašą įtraukta cheminė medžiaga, 
kurios koncentracija yra didesnė nei atitinkama ribinė vertė; 

 

13. reglamentuojamas sprogstamųjų medžiagų pirmtakas – į I arba II priede pateiktą sąrašą 
įtraukta cheminė medžiaga, įskaitant mišinį arba kitą medžiagą, kurių sudėtyje yra į 
tuose prieduose pateiktus sąrašus įtraukta cheminė medžiaga, išskyrus iš daugiau kaip 
5 sudedamųjų dalių sudarytus homogeninius mišinius, kuriuose kiekvienos į I arba II 
priede pateiktą sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos koncentracija yra mažesnė nei 1 
% masinės dalies;   

14. žemės ūkio veikla – žemės ūkio produktų gamyba, veisimas ar auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą ir ūkinių gyvūnų laikymą arba žemės ūkio 
paskirties žemės ploto geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės palaikymą, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 ( 11 ) 94 
straipsnyje. 
 

4 straipsnis 
 

Laisvas judėjimas 
 

Jeigu šiame reglamente arba kituose Sąjungos teisės aktuose nenumatyta kitaip, valstybės 
narės negali uždrausti, apriboti ar kliudyti tiekti reglamentuojamo sprogstamosios medžiagos 
pirmtako, remdamosi su neteisėtos sprogmenų gamybos prevencija susijusiomis priežastimis.  
 

5 straipsnis 
 

Tiekimas, įvežimas, laikymas ir naudojimas 
 

1. Riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai negali būti tiekiami plačiosios 
visuomenės nariams, taip pat  jie  negali jų įvežti, laikyti arba naudoti.  
 

2. 1 dalyje nustatytas apribojimas taip pat taikomas mišiniams, kurių sudėtyje yra I priede 
išvardytų chloratų arba perchloratų, jei tų cheminių medžiagų bendra koncentracija 



mišinyje viršija bet kurios iš tų cheminių medžiagų ribinę vertę, nustatytą I priede 
pateiktos lentelės 2 skiltyje.  

 
3. Valstybė narė gali palikti galioti arba sukurti licencijavimo tvarką, kuria plačiosios 

visuomenės nariams leidžiama tiekti, įvežti, laikyti arba naudoti tam tikrus riboto 
naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kurių koncentracija neviršija atitinkamų I 
priedo lentelės 3 skiltyje nustatytų viršutinių ribinių verčių. Pagal tokias licencijavimo 
tvarkas plačiosios visuomenės narys gauna, o pateikus prašymą – pateikia licenciją 
įsigyti teisę įvežti, laikyti arba naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakus. Tokias licencijas pagal 6 straipsnį išduoda valstybės narės, kurioje ketinama 
įsigyti, įvežti, laikyti arba naudoti tą riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos 
pirmtaką, kompetentinga institucija. 

 

4. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visas priemones, kurių jos imasi 
siekdamos įgyvendinti 3 dalyje numatytą licencijavimo tvarką. Pranešime nurodomi 
riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, kurių atžvilgiu valstybė narė nustato 
licencijavimo tvarką pagal 3 dalį.  

 

5. Komisija viešai paskelbia priemonių, apie kurias valstybės narės pranešė pagal 4 dalį, 
sąrašą. 
 

6 straipsnis 
 

Licencijos 
 

   Kiekviena valstybė narė, kuri išduoda licencijas plačiosios visuomenės nariams, kurie turi 
teisėtą interesą įsigyti, įvežti, laikyti arba naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakus, nustato licencijų išdavimo taisykles pagal 5 straipsnio 3 dalį. Svarstydama, ar 
išduoti licenciją, valstybės narės kompetentinga institucija atsižvelgia į visas susijusias 
aplinkybes. 
 

7 straipsnis 
 

Tiekimo grandinės dalyvių informavimas 
1. Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia kitam ekonominės veiklos vykdytojui riboto 

naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką, informuoja tą ekonominės veiklos 
vykdytoją, kad plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, įvežant, laikant ar naudojant tą 
riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką taikomi 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse 
nustatyti apribojimai.  

 

Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia kitam ekonominės veiklos vykdytojui 
reglamentuojamą sprogstamosios medžiagos pirmtaką, informuoja tą ekonominės 
veiklos vykdytoją, kad plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, įvežant, laikant ar 
naudojant tą reguliuojamą sprogstamosios medžiagos pirmtaką taikomos 9 straipsnyje 
nustatytos pareigos pranešti. 
 

2. Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia reglamentuojamą sprogstamosios 
medžiagos pirmtaką profesionaliam naudotojui arba plačiosios visuomenės nariui, 
užtikrina ir turi būti pasirengęs 11 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms tikrinimo 
institucijoms įrodyti, kad reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pardavime 
dalyvaujantys jo darbuotojai: 
 
a) žino, kuriuose jo tiekiamuose gaminiuose yra reglamentuojamų sprogstamosios 

mežiagos pirmtakų 
b) yra gavę nurodymus, susijusius su pagal 5–9 straipsnius nustatytomis pareigomis. 

 



3. Elektroninė prekyvietė imasi priemonių užtikrinti, kad jos naudotojai, kurie naudodamiesi 
jos paslaugomis tiekia reglamentuojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, būtų 
informuojami apie jų pareigas pagal šį reglamentą.  

 
 

8 straipsnis 
 

Patikrinimas pardavimo metu 
 

1. Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų 
pirmtaką plačiosios visuomenės nariui pagal 5 straipsnio 3 dalį, kiekvieno sandorio 
atveju patikrina to plačiosios visuomenės nario tapatybės įrodymą ir licenciją 
laikydamasis valstybės narės, kurioje tiekiamas tas riboto naudojimo sprogstamosios 
medžiagos pirmtakas, nustatytos licencijavimo tvarkos ir riboto naudojimo 
sprogstamosios medžiagos pirmtako kiekį įrašo į licenciją.  
 

2. Siekdamas patikrinti, ar galimas klientas yra profesionalus naudotojas arba kitas 
ekonominės veiklos vykdytojas, ekonominės veiklos vykdytojas, tiekiantis riboto 
naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką profesionaliam naudotojui arba kitam 
ekonominės veiklos vykdytojui, kiekvieno sandorio atveju prašo toliau nurodytos 
informacijos, nebent toks to galimo kliento patikrinimas jau atliktas vienų metų 
laikotarpiu prieš to sandorio datą, o sandoriu reikšmingai nenukrypstama nuo 
ankstesnių sandorių: 

 

a) galimam klientui atstovauti įgalioto atstovauti asmens tapatybės įrodymo; 
b) kokia yra galimo kliento vykdoma prekyba, jo verslas ar profesija, kartu nurodant 

bendrovės pavadinimą, adresą ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą ar bet 
kurį kitą aktualų bendrovės registracijos numerį, jei turima 

c) kaip galimas klientas planuoja naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakus.  
 

3. Siekdamas patikrinti, kaip planuojama naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų 
pirmtaką ekonominės veiklos vykdytojas įvertina, ar planuojamas naudojimas yra 
suderinamas su galimo kliento vykdoma prekyba, jo verslu ar profesija. Ekonominės 
veiklos vykdytojas gali atsisakyti sudaryti sandorį, jei jis turi pagrįstų priežasčių abejoti 
riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtako planuojamo naudojimo teisėtumu 
arba plačiosios visuomenės nario keti-nimu naudoti tą pirmtaką teisėtu tikslu. 
Ekonominės veiklos vykdytojas praneša apie tokius sandorius arba tokius bandymus 
sudaryti sandorius pagal 9 straipsnį. 
 

4. Siekdami patikrinti, kaip laikomasi šio reglamento, taip pat užkirsti kelią neteisėtai 
sprogmenų gamybai ir aptikti jos atvejų, ekonominės veiklos vykdytojai 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją saugo 18 mėnesių nuo sandorio dienos. Tuo laikotarpiu 
nacionalinių tikrinimo institucijų arba teisėsaugos institucijų prašymu joms sudaromos 
galimybės patikrinti tą informaciją.  

 

5. Elektroninė prekyvietė imasi priemonių padėti užtikrinti, kad jos naudotojai, kurie 
naudodamiesi jos paslaugomis tiekia riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakus, laikytųsi pagal šį straipsnį jiems nustatytų pareigų. 

 
9 straipsnis 

 

Pranešimas apie įtartinus sandorius, dingimą ir vagystes 
 

   Siekiant užkirsti kelią neteisėtai sprogmenų gamybai ir aptikti jos atvejų, ekonominės veiklos 
vykdytojai ir elektroninės prekyvietės praneša apie įtartinus sandorius. Ekonominės veiklos 
vykdytojai ir elektroninės prekyvietės tai daro atsižvelgę į visas aplinkybes. 
 

 



13 straipsnis 
 

Sankcijos 
 

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų 
būtinų priemonių užtikrinti, kad tos sankcijos būtų įgyvendinamos.  
Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. 
 

23 straipsnis 
 

Įsigaliojimas ir taikymas 
 

1. Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 
 

2. Jis taikomas nuo 2021 m. vasario 1 d. 
 

3. Nepaisant 2 dalies, licencijos, kurios buvo teisėtai išduotos pagal Reglamentą (ES) Nr. 
98/2013, toliau galioja iki ant tų licencijų nurodytos galiojimo datos pabaigos arba iki 
2022 m. vasario 2 d., atsižvelgiant į tai, kuri iš tų datų yra ankstesnė.  

 

4. Paraiškos dėl 3 dalyje nurodytų licencijų atnaujinimo, pateiktos 2021 m. vasario 1 d. 
arba po tos dienos, pateikiamos laikantis šio reglamento.  

 

5. Nepaisant 5 straipsnio 1 dalies, plačiosios visuomenės nariams anksčiau nei 2021 m. 
vasario 1 d. teisėtai įsigytus riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus 
leidžiama turėti, įvežti ir naudoti iki 2022 m. vasario 2 d. 

 
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 
Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 20 d. 
 
 

I PRIEDAS  
 

RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI  
 

Cheminių medžiagų, kurios negali būti tiekiamos plačiosios visuomenės nariams ir kurių jie 
negali įvežti, laikyti ar naudoti – grynų arba esančių mišinių ar cheminių medžiagų sudėtyje, – 
išskyrus atvejus, kai jų koncentracija lygi 2 skiltyje nustatytoms ribinėms vertėms arba jų 
neviršija, ir dėl kurių per 24 valandas reikia pranešti apie įtartinus sandorius bei reikšmingus 
dingimo atvejus ir vagystes, sąrašas: 
 
Sieros rūgštis (CAS RN 7664-93-9) 
Ribinė vertė – 15% masinė dalis 
Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 1 dalį – 40% masinė dalis 
Kombinuotos nomenklatūros (KN) kodas – ex 2807 00 00 
Kitas kombinuotos nomenklatūros (KN) kodas – ex 3824 99 96 

PILNAS REGAMENTO (ES) 2019/1148 TEKSTAS (ATSISIŲSTI) 

 


