LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO
NR. 4-603 „DĖL BENDRŲJŲ KARINĖS ĮRANGOS SIUNTIMO EUROPOS SĄJUNGOJE
LICENCIJŲ IR KARINĘ ĮRANGĄ GAMINANČIOS ĮMONĖS GAVĖJOS SERTIFIKATO
FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. liepos 23 d. Nr. 4-602
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 4-603 „Dėl
bendrųjų karinės įrangos siuntimo Europos Sąjungoje licencijų ir karinę įrangą gaminančios įmonės gavėjos
sertifikato formos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL BENDRŲJŲ KARINĖS ĮRANGOS SIUNTIMO EUROPOS SĄJUNGOJE LICENCIJŲ IR
KARINĘ ĮRANGĄ GAMINANČIOS ĮMONĖS GAVĖJOS SERTIFIKATO FORMOS
PATVIRTINIMO
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl
Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo
taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms
gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 4.2 papunktį,
t v i r t i n u pridedamas:
1. bendrąją karinės įrangos siuntimo kitų valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms Sąjungoje
licenciją (BSL LT 01);
2. bendrąją karinės įrangos siuntimo kitų valstybių narių sertifikuotoms įmonėms Sąjungoje
licenciją (BSL LT 02);
3. bendrąją karinės įrangos siuntimo demonstravimo ir vertinimo tikslais Sąjungoje licenciją (BSL
LT 03);
4. bendrąją karinės įrangos siuntimo remonto ir priežiūros tikslais Sąjungoje licenciją (BSL LT 04);
5. bendrąją karinės įrangos siuntimo parodų tikslais Sąjungoje licenciją (BSL LT 05);
6. bendrąją karinės įrangos siuntimo po demonstravimo ir vertinimo ar parodų ir po remonto ir
priežiūros Sąjungoje licenciją (BSL LT 06);
7. karinę įrangą gaminančios įmonės gavėjos sertifikato formą.“

Ekonomikos ir inovacijų ministras
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
2020-06-16 raštu Nr. 12-01-875

Rimantas Sinkevičius
SUDERINTA
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
2020-07-02 raštu Nr. 5-S-8477

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-603
(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro
2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 4-602
redakcija)
BENDROJI KARINĖS ĮRANGOS SIUNTIMO KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ
GINKLUOTOSIOMS PAJĖGOMS SĄJUNGOJE LICENCIJA (BSL LT 01)
(nurodyta Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo
Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių
kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės), 5.1 papunktyje)
Išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
1. Karinė įranga
Bendroji karinės įrangos siuntimo kitų valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms Sąjungoje
licencija (BSL LT 01) (toliau – licencija BSL LT 01) taikoma šioms Bendrajame karinės įrangos
sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“, išvardytoms karinės
įrangos kategorijoms:
– ML1,
– ML2,
– ML3,
– ML4,
– ML5,
– ML6,
– ML7.g,
– ML9,
– ML10,
– ML11,
– ML12,
– ML13,
– ML14,
– ML15,
– ML16,
– ML17,
– ML18,
– ML19,
– ML20,
– ML21a ir b,
– ML22.a.
2. Paskirties vietos
Licencija BSL LT 01 galioja siuntimui į Europos Sąjungos valstybes nares, Islandijos
Respubliką ir Norvegijos Karalystę.
3. Paskesnio (pakartotinio) siuntimo arba eksporto apribojimai netaikomi.
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4. Licencijos BSL LT 01 naudojimo sąlygos ir reikalavimai:
4.1. Karinės įrangos tiekėjas, norintis siųsti licencijos BSL LT 01 1 punkte išvardytą karinę
įrangą kitų valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms, privalo laikytis reikalavimų, nustatytų:
4.1.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir 13
straipsnio 1 ir 2 dalyse;
4.1.2. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje
licencijavimo taisyklių 54 punkte ir 57.2–57.4 papunkčiuose.
5. Licencijos BSL LT 01 galiojimo sustabdymas, licencijos BSL LT 01 galiojimo sustabdymo
panaikinimas ir jos galiojimo panaikinimas:
5.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 01 galiojimas sustabdomas;
5.2. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 01 galiojimo sustabdymas
panaikinamas;
5.3. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 01 galiojimas panaikinamas.
__________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-603
(Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir
inovacijų ministro
2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 4-602
redakcija)
BENDROJI KARINĖS ĮRANGOS SIUNTIMO KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ
SERTIFIKUOTOMS ĮMONĖMS SĄJUNGOJE LICENCIJA (BSL LT 02)
(nurodyta Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo
Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių
kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės), 5.2 papunktyje)
Išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
1. Karinė įranga
Bendroji karinės įrangos siuntimo kitų valstybių narių sertifikuotoms įmonėms Sąjungoje
licencija (BSL LT 02) (toliau – licencija BSL LT 02) taikoma šių Bendrajame karinės įrangos
sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“, išvardytų karinės įrangos
kategorijų komponentams, dalims, sistemoms bei posistemėms:
– ML1,
– ML2,
– ML3,
– ML5,
– ML6,
– ML9,
– ML10,
– ML11.a,
– ML13,
– ML14,
– ML15,
– ML16,
– ML17,
– ML21.a,
– ML22.a.
2. Paskirties vietos
Licencija BSL LT 02 galioja siuntimui į Europos Sąjungos valstybes nares, Islandijos
Respubliką ir Norvegijos Karalystę.
3. Paskesnio (pakartotinio) siuntimo arba eksporto apribojimai netaikomi Strateginių
prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo
taisyklių 37 punkte nustatytu atveju arba, kai tai daroma techninės priežiūros arba remonto
tikslais.
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4. Licencijos BSL LT 02 naudojimo sąlygos ir reikalavimai:
4.1. Karinės įrangos tiekėjas, norintis siųsti licencijos BSL LT 02 1 punkte išvardytus karinės
įrangos komponentus, dalis, sistemas bei posistemes kitų valstybių narių sertifikuotoms įmonėms,
privalo laikytis reikalavimų, nustatytų:
4.1.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir
13 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
4.1.2. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje
licencijavimo taisyklių 54 punkte ir 57.2–57.4 papunkčiuose.
5. Licencijos BSL LT 02 galiojimo sustabdymas, licencijos BSL LT 02 galiojimo
sustabdymo panaikinimas ir jos galiojimo panaikinimas:
5.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 02 galiojimas sustabdomas;
5.2. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 02 galiojimo sustabdymas
panaikinamas;
5.3. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 02 galiojimas panaikinamas.
________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-603
(Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir
inovacijų ministro
2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 4-602
redakcija)
BENDROJI KARINĖS ĮRANGOS SIUNTIMO DEMONSTRAVIMO IR
VERTINIMO TIKSLAIS SĄJUNGOJE LICENCIJA (BSL LT 03)
(nurodyta Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo
Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių
kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės), 5.3 papunktyje)
Išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
1. Karinė įranga
Bendroji karinės įrangos siuntimo demonstravimo ir vertinimo tikslais Sąjungoje licencija
(BSL LT 03) (toliau – licencija BSL LT 03) taikoma šioms Bendrajame karinės įrangos sąraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“, išvardytoms karinės įrangos
kategorijoms:
– ML3. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– antrinius šaudmenis, patenkančius į Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų taikymo sritį;
– valdomuosius sviedinius;
– šaudmenis, sviedinius ir šaunamuosius užtaisus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui.
– ML5. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– 5 dalies b punktą: taikinio suradimo, pažymėjimo, nuotolio nustatymo, sekimo ar
stebėjimo sistemas; aptikimo, duomenų sugretinimo, atpažinimo arba identifikavimo
įrangą ir jutiklių integracijos įrangą;
– 5 dalies c punktą: ML5 dalies a arba b punktuose nurodytų objektų atsakomųjų veiksmų
įrangą.
Visos prekės turėtų būti pristatytos be kodavimo komponento ir be integruotos duomenų
bazės.
– ML6. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotas transporto priemones, patenkančias į ML6 dalies a punkto taikymo sritį;
– važiuokles ir bokštelius, patenkančius į ML6 dalies a punkto taikymo sritį;
– įrangą ir įrangos komponentus, nepriskirtus prie kitų ML kategorijų.
– ML7. Apimamos šios prekės:
– 7 dalies f punktas: apsaugos ir dekontaminavimo įranga, specialiai sukurta ar modifikuota
kariniam naudojimui, komponentai ir cheminiai mišiniai;
– 7 dalies g punktas: įranga, specialiai sukurta arba modifikuota kariniam naudojimui,
sukurta arba modifikuota ML7 dalies a, b ar d punktuose nurodytoms medžiagoms aptikti
arba identifikuoti, ir specialiai jai sukurti komponentai.
– ML8. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– visas chemines medžiagas, turinčias visas toliau nurodytas charakteristikas:
– detonavimo greitis 8 000 m/s arba didesnis,
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tankis yra 1,80 g/cm3 arba mažesnis;
visus sprogmenis, nurodytus toliau, ir susijusius mišinius:
8 dalies a punkto 15 papunktį: HNS (heksanitrostilbeną) (CAS 20062–22–0);
8 dalies a punkto 21 papunktį: RDX ir jo darinius:
RDX (ciklotrimetilentrinitraminą, ciklonitą, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triaziną;
1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksaną arba heksogeną) (CAS 121–82–4),
– Keto-RDX (K-6 arba 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanoną) (CAS 115029–35–1);
– 8 dalies a punkto 23 papunktį: TATB (triaminotrinitrobenzeną) (CAS 3058–38–6).
– visas medžiagas, kurios galėtų būti tiesiogiai arba netiesiogiai naudojamos gaminant
antrinius šaudmenis, patenkančius į 2008 m. gruodžio 3 d. Osle pasirašytos Konvencijos
dėl kasetinių šaudmenų taikymo sritį, išskyrus valstybių narių, kurios ratifikavo
Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atžvilgiu.
– ML9. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotus karo laivus (antvandeninius ar povandeninius), patenkančius į ML9
dalies a punkto taikymo sritį;
– sukomplektuotus korpusus;
– ML9 dalies a punkto 2 papunkčio d punktą: aktyviąsias atsakomųjų veiksmų ginklų
sistemas, nurodytas ML4 dalies b punkte, ML5 dalies c punkte arba ML11 dalies a
punkte;
– ML9 dalies b punkto 4 papunktį: anaerobines varomąsias sistemas (AIP), specialiai
sukurtas povandeniniams laivams;
– ML9 dalies d punktą: tinklus kovai su povandeniniais laivais ir torpedomis, specialiai
sukurtus kariniam naudojimui;
– ML9 dalies c punkte nurodytus objektus: povandeninius aptikimo prietaisus, specialiai
sukurtus kariniam naudojimui, jų valdymo įrangą ir komponentus, specialiai jiems
sukurtus kariniam naudojimui.
– ML10. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotus orlaivius, už orą lengvesnius skraidomuosius aparatus, bepiločius
orlaivius,
– patenkančius į ML10 dalies a punkto, ML10 dalies b punkto arba ML10 dalies c punkto
taikymo sritį;
– kovinių orlaivių ir kovinių sraigtasparnių liemenis;
– kovinių orlaivių variklius;
– įrangą ir įrangos komponentus, nepriskirtus prie kitų ML kategorijų.
– ML11. Apimamos šios prekės:
– ML11 dalies a punkto g papunktis: valdymo ir navigacinė įranga, išskyrus įrangą,
specialiai sukurtą arba modifikuotą reaktyviniams sviediniams, raketoms, erdvėlaivių
paleidimo įrenginiams ir bepiločiams orlaiviams (UAV);
– ML 11 dalies a punkto h papunktis: skaitmeninė troposferinės sklaidos radijo ryšio
siųstuvų įranga;
– ML11 dalies a punkto j papunktis: automatinės vadovavimo ir kontrolės sistemos.
– ML13.
– ML15. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– ML15 dalies f punktas.
– ML16. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– visus objektus, susijusius su prekėmis, susijusiomis su balistinėmis technologijomis ir
ChBRB ginklų platinimu.
– ML17. Apimamos šios prekės:
– ML17 dalies b punktas: statybos įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui;
– ML17 dalies d punktas: lauko inžinerinė įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui;
– ML17 dalies j punktas: mobiliosios remonto dirbtuvės, specialiai įrengtos ar modifikuotos
karinei įrangai remontuoti;
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ML17 dalies k punktas: lauko generatoriai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam
naudojimui;
– ML17 dalies l punktas: konteineriai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam
naudojimui;
– ML17 dalies m punktas: keltai, išskyrus keltus, nurodytus kituose ES bendrojo karinės
įrangos sąrašo punktuose, tiltai ir pontonai, specialiai sukurti kariniam naudojimui;
– ML17 dalies o punktas: apsaugos nuo lazerių įranga, specialiai sukurta kariniam
naudojimui.
– ML21. Apimamos šios prekės:
– ML21 dalies a punktas: programinė įranga, specialiai sukurta ar modifikuota prekėms,
išvardytoms BSL, naudoti;
– ML21 dalies b punkto 4 papunktis: programinė įranga, specialiai sukurta kariniams
tikslams ir specialiai sukurta taikyti vadovavimo, ryšių, kontrolės ir žvalgybos (C3I) arba
vadovavimo, ryšių, kontrolės, kompiuterių ir žvalgybos (C4I) srityje.
– ML22. Apimama:
– tik būtina technologija prekėms, kurias leidžiama naudoti pagal tą pačią bendrąją siuntimo
licenciją, naudoti.
2. Paskirties vietos
Licencija BSL LT 03 galioja siuntimui į Europos Sąjungos valstybes nares, Islandijos
Respubliką ir Norvegijos Karalystę.
3. Licencijos BSL LT 03 naudojimo sąlygos ir reikalavimai
3.1. Karinės įrangos tiekėjas gali siųsti licencijos BSL LT 03 1 punkte išvardytą karinę įrangą,
siekdamas ją panaudoti aplinkoje, kuria imituojamos darbinės naudojimo sąlygos apima ir ginklų
šaudymo bandymus;
3.2. Karinės įrangos tiekėjas gali siųsti licencijos BSL LT 03 1 punkte išvardytą karinę įrangą,
siekdamas ją išbandyti ir pasidalyti bandymų rezultatais. Terminas „siuntimas vertinimo tikslais“
apima ir technologijos siuntimą, siekiant pasidalyti bandymų rezultatais.
3.3. Karinės įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad karinė įranga, išsiųsta demonstravimo ir
vertinimo tikslais, būtų grąžinta.
3.4. Licencijoje gali būti nurodytas karinės įrangos grąžinimo terminas, kurio turi laikytis
tiekėjas kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos atžvilgiu. Valstybė narė, iš kurios
pakartotinai siunčiama (grąžinama) karinė įranga, taip pat gali nurodyti pakartotinio siuntimo
(grąžinimo) terminą, kurio turi laikytis tiekėjas arba jo atstovas.
3.5. Karinės įrangos tiekėjas, norintis siųsti licencijos BSL LT 03 1 punkte išvardytą karinę
įrangą demonstravimo ir vertinimo tikslais, privalo laikytis reikalavimų, nustatytų:
3.5.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir
13 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
3.5.2. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje
licencijavimo taisyklių 54 ir 57 punktuose.
4. Licencijos BSL LT 03 galiojimo sustabdymas, licencijos BSL LT 03 galiojimo sustabdymo
panaikinimas ir jos galiojimo panaikinimas
4.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 03 galiojimas sustabdomas;
4.2. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 03 galiojimo sustabdymas
panaikinamas;
4.3. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 03 galiojimas panaikinamas.
________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-603
(Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir
inovacijų ministro
2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 4-602
redakcija)
BENDROJI KARINĖS ĮRANGOS SIUNTIMO REMONTO IR PRIEŽIŪROS TIKSLAIS
SĄJUNGOJE LICENCIJA (BSL LT 04)
(nurodyta Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo
Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių
kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės), 5.4 papunktyje)
Išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
1. Karinė įranga
Bendroji karinės įrangos siuntimo remonto ir priežiūros tikslais Sąjungoje licencija (BSL LT 04)
(toliau – licencija BSL LT 04) taikoma šioms Bendrajame karinės įrangos sąraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1216 „Dėl
Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“, išvardytoms karinės įrangos kategorijoms:
– ML3. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– antrinius šaudmenis, patenkančius į Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų taikymo sritį,
– valdomuosius sviedinius,
– šaudmenis, sviedinius ir šaunamuosius užtaisus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui.
– ML4. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– 4 dalies a punktą: bombas, torpedas, raketas, reaktyvinius sviedinius, kitus įtaisus ir
užtaisus, specialiai sukurtus arba modifikuotus kariniam naudojimui,
– 4 dalies b punktą: komponentus, specialiai sukurtus paleidimo, išdėstymo, imitavimo,
trukdymo veikti, ardymo tikslais, priskiriamus prie ML4 dalies a punkto.
– ML5. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– 5 dalies b punktą: taikinio suradimo, pažymėjimo, nuotolio nustatymo, sekimo ar
stebėjimo sistemas; aptikimo, duomenų sugretinimo, atpažinimo arba identifikavimo
įrangą ir jutiklių integracijos įrangą,
– 5 dalies c punktą: ML5 dalies a ar b punktuose nurodytų objektų atsakomųjų veiksmų
įrangą.
Visos prekės turėtų būti pristatytos be kodavimo komponento ir be integruotos duomenų
bazės.
– ML6. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotas transporto priemones,
– važiuokles ir bokštelius, patenkančius į ML6 dalies a punkto taikymo sritį,
– įrangą ir įrangos komponentus, nepriskirtus prie kitų ML kategorijų.
– ML7. Apimamos šios prekės:
– 7 dalies f punktas: apsaugos ir dekontaminavimo įranga, specialiai sukurta ar modifikuota
kariniam naudojimui, komponentai ir cheminiai mišiniai,
– 7 dalies g punktas: įranga, specialiai sukurta arba modifikuota kariniam naudojimui,
sukurta arba modifikuota ML7 dalies a, b ar d punktuose nurodytoms medžiagoms aptikti
arba identifikuoti, ir specialiai jai sukurti komponentai.
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– ML 8. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– visas chemines medžiagas, turinčias visas toliau nurodytas charakteristikas:
– detonavimo greitis 8 000 m/s arba didesnis,
– tankis yra 1,80 g/cm3 arba mažesnis,
– visus sprogmenis, nurodytus toliau, ir susijusius mišinius:
– 8 dalies a punkto 15 papunktį: HNS (heksanitrostilbeną) (CAS 20062-22-0);
– 8 dalies a punkto 21 papunktį: RDX ir jo darinius:
– RDX (ciklotrimetilentrinitraminą, ciklonitą, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5triaziną, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksaną arba heksogeną) (CAS 121-82-4),
– Keto-RDX (K-6 arba 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanoną) (CAS 11502935-1),
– 8 dalies a punkto 23 papunktį: TATB (triaminotrinitrobenzeną) (CAS 3058-38-6),
– visas medžiagas, kurios galėtų būti tiesiogiai arba netiesiogiai naudojamos gaminant
antrinius šaudmenis, patenkančius į 2008 m. gruodžio 3 d. Osle pasirašytos Konvencijos
dėl kasetinių šaudmenų taikymo sritį, išskyrus valstybių narių, kurios ratifikavo
Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atžvilgiu.
– ML9. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotus karo laivus (antvandeninius ar povandeninius), patenkančius į ML9
dalies a punkto taikymo sritį,
– sukomplektuotus korpusus,
– ML9 dalies c punkte nurodytus objektus: povandeninius aptikimo prietaisus, specialiai
sukurtus kariniam naudojimui, jų valdymo įrangą ir komponentus, specialiai jiems
sukurtus kariniam naudojimui.
– ML10. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotus orlaivius, už orą lengvesnius skraidomuosius aparatus, bepiločius
orlaivius, patenkančius į ML10 dalies a punkto arba ML10 dalies c punkto taikymo sritį,
– kovinių orlaivių ir kovinių sraigtasparnių liemenis,
– kovinių orlaivių variklius,
– įrangą ir įrangos komponentus, nepriskirtus prie kitų ML kategorijų.
– ML11. Apimamos šios prekės:
– ML11 dalies a punkto g papunktis: valdymo ir navigacinė įranga, išskyrus įrangą,
specialiai sukurtą arba modifikuotą reaktyviniams sviediniams, raketoms, erdvėlaivių
paleidimo įrenginiams ir bepiločiams orlaiviams (UAV),
– ML11 dalies a punkto h papunktis: skaitmeninė troposferinės sklaidos radijo ryšio
siųstuvų įranga,
– ML11 dalies a punkto j papunktis: automatinės vadovavimo ir kontrolės sistemos.
– ML13.
– ML14.
– ML15.
– ML16. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– visus objektus, susijusius su prekėmis, susijusiomis su balistinėmis technologijomis ir
ChBRB ginklų platinimu.
– ML17. Apimamos šios prekės:
– ML17 dalies b punktas: statybos įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui,
– ML17 dalies d punktas: lauko inžinerinė įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui,
– ML17 dalies j punktas: mobiliosios remonto dirbtuvės, specialiai įrengtos ar modifikuotos
karinei įrangai remontuoti,
– ML17 dalies k punktas: lauko generatoriai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam
naudojimui,
– ML17 dalies l punktas: konteineriai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam
naudojimui,
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ML17 dalies m punktas: keltai, išskyrus keltus, nurodytus kituose ES bendrojo karinės
įrangos sąrašo punktuose, tiltai ir pontonai, specialiai sukurti kariniam naudojimui,
– ML17 dalies o punktas: apsaugos nuo lazerių įranga, specialiai sukurta kariniam
naudojimui.
– ML21. Apimamos šios prekės:
– ML21 dalies a punktas: programinė įranga, specialiai sukurta ar modifikuota prekėms,
išvardytoms BSL, naudoti,
– ML21 dalies b punkto 4 papunktis: programinė įranga, specialiai sukurta kariniams
tikslams ir specialiai sukurta taikyti vadovavimo, ryšių, kontrolės ir žvalgybos (C3I) arba
vadovavimo, ryšių, kontrolės, kompiuterių ir žvalgybos (C4I) srityje.
– ML22. Apimama:
– būtina technologija prekėms, kurias leidžiama naudoti pagal tą pačią bendrąją siuntimo
licenciją, naudoti.
2. Paskirties vietos
Licencija BSL LT 04 galioja siuntimui į Europos Sąjungos valstybes nares, Islandijos
Respubliką ir Norvegijos Karalystę.
3. Licencijos BSL LT 04 naudojimo sąlygos ir reikalavimai
3.1. Karinės įrangos tiekėjas gali siųsti licencijos BSL LT 04 1 punkte išvardytą karinę įrangą
remonto ir priežiūros, o ne atnaujinimo ar patobulinimo, siekiant pagerinti veiksmingumą, tikslais.
3.2. Karinės įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad karinė įranga, išsiųsta remonto ir priežiūros tikslais,
būtų grąžinta.
3.3. Licencijoje gali būti nustatytas karinės įrangos grąžinimo terminas.
3.4. Karinės įrangos tiekėjas, norintis siųsti licencijos BSL LT 04 1 punkte išvardytą karinę
įrangą remonto ir priežiūros tikslais kitoje valstybėje narėje esančiam karinės įrangos gavėjui, kuris
yra pirminis karinės įrangos tiekėjas arba gamintojas, privalo laikytis reikalavimų, nustatytų:
3.4.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir
13 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
3.4.2. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje
licencijavimo taisyklių 54 ir 57 punktuose;
4. Licencijos BSL LT 04 galiojimo sustabdymas, licencijos BSL LT 04 galiojimo sustabdymo
panaikinimas ir jos galiojimo panaikinimas
4.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 04 galiojimas sustabdomas;
4.2. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 04 galiojimo sustabdymas
panaikinamas;
4.3. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 04 galiojimas panaikinamas.
____________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro
2020 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 4-602

BENDROJI KARINĖS ĮRANGOS SIUNTIMO PARODŲ TIKSLAIS SĄJUNGOJE
LICENCIJA (BSL LT 05)
(nurodyta Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo
Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių
kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės), 5.5 papunktyje)
Išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
1. Karinė įranga
Bendroji karinės įrangos siuntimo parodų tikslais Sąjungoje licencija (BSL LT 05)
(toliau - licencija BSL LT 05) taikoma šioms Bendrajame karinės įrangos sąraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1216
„Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“, išvardytoms karinės įrangos kategorijoms:
– ML1. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– ginklus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui;
– vamzdžius ir spynas ginklams, specialiai sukurtiems kariniam naudojimui.
– ML2. c ir d punktai. Apimamos visos prekės.
– ML3. Apimamos šios prekės:
– mokomųjų šaudmenų pavyzdžiai.
– ML4. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– 4 dalies a punktą: visos prekės neįtrauktos, išskyrus mokomuosius pavyzdžius, kurie
yra įtraukti;
– 4 dalies b punktą: komponentus, specialiai sukurtus paleidimo, išdėstymo, imitavimo,
trukdymo veikti, ardymo tikslais, priskiriamus prie ML4 dalies a punkto.
– ML5. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– 5 dalies c punktą: ML5 dalies a arba b punktuose nurodytų objektų atsakomųjų
veiksmų įrangą.
Visos prekės turėtų būti pristatytos be kodavimo komponento ir be integruotos duomenų
bazės.
– ML6. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotas transporto priemones, patenkančias į ML6 dalies a punkto taikymo
sritį;
– važiuokles ir bokštelius, patenkančius į ML6 dalies a punkto taikymo sritį.
– ML7. Neįtrauktos visos prekės, išskyrus:
– 7 dalies f punktą: apsaugos ir dekontaminavimo įrangą, specialiai sukurtą ar
modifikuotą kariniam naudojimui, komponentus ir cheminius mišinius;
– 7 dalies g punktą: įrangą, specialiai sukurtą arba modifikuotą kariniam naudojimui,
sukurtą arba modifikuotą ML7 dalies a, b ar d punktuose nurodytoms medžiagoms
aptikti arba identifikuoti, ir specialiai jai sukurtus komponentus.
– ML9. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotus karo laivus (antvandeninius ar povandeninius);
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sukomplektuotus korpusus;
ML9 dalies c punkte nurodytus objektus: povandeninius aptikimo prietaisus, specialiai
sukurtus kariniam naudojimui, jų valdymo įrangą ir komponentus, specialiai jiems
sukurtus kariniam naudojimui.
– ML10. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– sukomplektuotus orlaivius;
– kovinių orlaivių ir kovinių sraigtasparnių liemenis;
– kovinių orlaivių variklius.
– ML11. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– ML11 dalies a punkto a papunktį: elektroninę atsakomųjų priemonių ir elektroninę
atsakomąsias priemones neutralizuojančią įrangą, įskaitant trukdymo ir trukdymą
slopinančią įrangą;
– ML11 dalies a punkto b papunktį: dažniui jautrias elektronines lempas;
– ML11 dalies a punkto c papunktį: sekimo ir elektromagnetinio spektro stebėjimo
elektronines sistemas arba įrangą, sukurtą karinės žvalgybos ar saugumo tikslams arba
tokiam sekimui ir kontrolei neutralizuoti;
– ML11 dalies a punkto d papunktį: povandeninių atsakomųjų priemonių, įskaitant
akustinio ir magnetinio trukdymo bei imitavimo įrangą ir įrangą, sukurtą pašaliniams ar
klaidingiems signalams į sonarinius imtuvus įvesti;
– ML11 dalies a punkto e papunktį: duomenų tvarkymo apsaugos įrangą, duomenų
apsaugos įrangą ir perdavimo bei signalizavimo linijos apsaugos įrangą, veikiančią
kodavimo procesų pagrindu;
– ML11 dalies a punkto f papunktį: identifikavimo, autentifikavimo ir šifro įvedimo
įrangą ir šifro valdymo, gamybos bei paskirstymo įrangą;
– ML11 dalies a punkto i papunktį: skaitmeninius demoduliatorius, specialiai sukurtus
signalų žvalgybos tikslais;
– ML11 dalies b punktą: pasaulinės palydovinės navigacinės sistemos (GNSS) trukdymo
įrangą bei specialiai jai sukurtus komponentus;
– ML11 dalies c punktą: erdvėlaivius, specialiai sukurtus arba modifikuotus kariniam
naudojimui, erdvėlaivių komponentus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui.
– ML13.
– ML14.
– ML15.
– ML16.
– ML17. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– ML17 dalies f punktą: bibliotekas, specialiai sukurtas ar modifikuotas kariniam
naudojimui kartu su ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytomis sistemomis,
įranga ar komponentais;
– ML17 dalies g punktą: branduolinę energiją generuojančią įrangą arba varomąją
įrangą, įskaitant branduolinius reaktorius, specialiai sukurtus kariniam naudojimui, ir
komponentus, specialiai jiems sukurtus ar modifikuotus kariniam naudojimui;
– ML17 dalies h punktą: kitą specialiai kariniam naudojimui sukurtą įrangą ir medžiagas,
apdorotas ar padengtas danga, skirtas objekto atpažinimo galimybei mažinti, išskyrus
įrangą ir medžiagas, nurodytas kituose ES bendrojo karinės įrangos sąrašo punktuose;
– ML17 dalies i punktą: simuliatorius, specialiai sukurtus kariniams branduoliniams
reaktoriams.
– ML18.
– ML21. Apimamos visos prekės, išskyrus:
– ML21 dalies a punktą: programinę įrangą, specialiai sukurtą ar modifikuotą bet kuriam
iš šių tikslų:
– ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytos įrangos kūrimui, gamybai,
eksploatavimui ar priežiūrai,
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ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytų medžiagų kūrimui ar gamybai arba
ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytos programinės įrangos kūrimui,
gamybai, eksploatavimui ar priežiūrai;
– programinę įrangą, specialiai sukurtą ar modifikuotą prekėms, išvardytoms BSL,
naudoti.
– ML22. Apimama:
– tik būtina technologija prekėms, kurias leidžiama naudoti pagal tą pačią bendrąją
siuntimo licenciją, naudoti.
2. Paskirties vietos
Licencija BSL LT 05 galioja siuntimui į Europos Sąjungos valstybes nares, Islandijos
Respubliką ir Norvegijos Karalystę.
3. Licencijos BSL LT 05 naudojimo sąlygos ir reikalavimai
3.1. Karinės įrangos tiekėjas gali siųsti licencijos BSL LT 05 1 punkte išvardytą karinę įrangą
parodos tikslais valstybėje narėje, kai karinė įranga neskirta naudoti darbinėmis naudojimo
sąlygomis ir kai siuntimas neapima demonstravimo ar vertinimo tikslų.
3.2 Karinės įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad karinė įranga, išsiųsta parodos tikslais, būtų
grąžinta.
3.3 Gali būti nurodytas karinės įrangos grąžinimo terminas, kurio turi laikytis tiekėjas kilmės
valstybės narės kompetentingos institucijos atžvilgiu. Valstybė narė, iš kurios pakartotinai
siunčiama (grąžinama) karinė įranga, taip pat gali nurodyti pakartotinio siuntimo (grąžinimo)
terminą, kurio turi laikytis tiekėjas arba jo atstovas.
3.4. Karinės įrangos tiekėjas, norintis siųsti licencijos BSL LT 05 1 punkte išvardytą karinę
įrangą demonstravimo ir vertinimo tikslais, privalo laikytis reikalavimų, nustatytų:
3.4.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir
13 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
3.4.2. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje
licencijavimo taisyklių 54 ir 57 punktuose;
4. Licencijos BSL LT 05 galiojimo sustabdymas, licencijos BSL LT 05 galiojimo
sustabdymo panaikinimas ir jos galiojimo panaikinimas
4.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje
nustatytais atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 05 galiojimas
sustabdomas;
4.2. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje
nustatytais atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 05 galiojimo
sustabdymas panaikinamas;
4.3. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje
nustatytais atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 05 galiojimas
panaikinamas.
_____________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro
2020 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 4-602
BENDROJI KARINĖS ĮRANGOS SIUNTIMO PO DEMONSTRAVIMO IR VERTINIMO
AR PARODŲ IR PO REMONTO IR PRIEŽIŪROS SĄJUNGOJE LICENCIJA (BSL LT 06)
(nurodyta Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo
Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių
kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,
tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės), 5.6 papunktyje)
Išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
1. Karinė įranga
Bendroji karinės įrangos siuntimo po demonstravimo ir vertinimo ar parodų ir po remonto ir
priežiūros Sąjungoje licencija (BSL LT 06) (toliau – licencija BSL LT 06) taikoma Bendrajame
karinės įrangos sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“,
išvardytoms karinės įrangos kategorijoms.
2. Paskirties vietos
Licencija BSL LT 06 galioja siuntimui į Europos Sąjungos valstybes nares, Islandijos
Respubliką ir Norvegijos Karalystę.
3. Licencijos BSL LT 06 naudojimo sąlygos ir reikalavimai
3.1. Karinės įrangos tiekėjui leidžiama siųsti (grąžinti) karinę įrangą po demonstravimo ir
vertinimo ar parodų tiekėjui, kuris pagal jam išduotą siuntimo licenciją įvežė karinę įrangą į
Lietuvos Respubliką, ar gavėjui kitoje ES valstybėje narėje, Islandijos Respublikoje ar Norvegijos
Karalystėje, kuris pagal jam išduotą siuntimo licenciją turi teisę gauti karinę įrangą po remonto ir
priežiūros.
3.2. Karinės įrangos tiekėjas, norintis siųsti licencijos BSL LT 06 1 punkte išvardytą karinę
įrangą po demonstravimo ir vertinimo ar parodų ir po remonto ir priežiūros tikslais tiekėjui arba
gavėjui kitoje valstybėje narėje Islandijos Respublikoje ar Norvegijos Karalystėje privalo laikytis
reikalavimų, nustatytų:
3.2.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir
13 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
3.2.2. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje
licencijavimo taisyklių 54 ir 57 punktuose;
4. Licencijos BSL LT 06 galiojimo sustabdymas, licencijos BSL LT 06 galiojimo sustabdymo
panaikinimas ir jos galiojimo panaikinimas
4.1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 06 galiojimas sustabdomas;
4.2. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 06 galiojimo sustabdymas
panaikinamas;
4.3. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais
atvejais konkrečiam karinės įrangos tiekėjui licencijos BSL LT 06 galiojimas panaikinamas.
____________________

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-603
(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro
2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 4-602
redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ
MINISTERIJA
MINISTRY OF ECONOMY AND INNOVATION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
KARINĘ ĮRANGĄ GAMINANČIOS ĮMONĖS GAVĖJOS

SERTIFIKATAS
CERTIFICATE
(išduotas pagal 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/43/EB
dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo)
(issued pursuant to Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and
conditions of transfers of defence-related products within the Community)

Nr. LT-XXX
Sertifikato išdavimo data..............................................................................
Date of issue of certificate)

Įmonė gavėja

........................................................................................................................

(The recipient undertaking)

(įmonės pavadinimas)

(name of the recipient undertaking)

...............................................................................................................................................................
(kodas)
(code)
..................................................................................................................................................................
(buveinės adresas)
(head office address)

Šio sertifikato turėtojas atitinka reikalavimus, išdėstytus Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės
įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje.
(Holder of this certificate complies with the requirements of part 5 of Article 7 of the Law on the Control of Strategic Goods of the
Republic of Lithuania).

Sertifikuota įmonė gavėja ir toliau išvardyti jos gamybos padaliniai turi teisę gauti karinę įrangą savo
gamybai pagal bendrąsias siuntimo licencijas, kurias išdavė kitos valstybės narės.
(The certified recipient undertaking, and its production units listed below, are entitled to receive military equipment for their own
production under general transfer licences published by other Members States.)

Gamybos padaliniai................................................................................................................

2
(Production units)

(adresai)
(addresses)

Šio sertifikato sąlygos yra nustatytos Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo
7 straipsnyje.
(Conditions of this certificate are laid down in Article 7 of the Law on the Control of Strategic Goods of the Republic of Lithuania ).

Sertifikato galiojimo data..........................................................................................................
(Date of expiry of certificate)

______________________
(pareigų pavadinimas)
(position)

_______________

__________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(signature)

(name and surname)

