
PATVIRTINTA  

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 

29 d. įsakymu Nr. 1-71 (Tarnybos 

direktoriaus 2016 m. gegužės 3 d. 

įsakymo Nr. 1-112 nauja redakcija) 

 

PAKUOČIŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS KONTROLINIS 

KLAUSIMYNAS 

 

Priedas prie Patikrinimo akto ________________________________________________________ 
(data, Nr.) 

Patikrinimą atliko _________________________________________________________________ 
(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas) 

Pakuotės identifikavimo duomenys
*
: __________________________________________________ 

(pavadinimas, pakuotės grupė, kodas) 

________________________________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimai gaminiui 

Straipsnis, 

dalis, 

punktas
**

 

Atitikimas reikalavimams 

Taip Ne Neaktualu Pastabos 

1. 

Ar informacija apie pakuotę paskelbta 

RAPEX
***

 arba Pavojingų prekių sąraše 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos interneto svetainėje?
 ****

  

 

     

2. 

Ar pateikta pakuotės Atitikties 

deklaracija arba lygiavertis dokumentas 

(toliau – Atitikties deklaracija)? 

4 punktas     

3. 

Jeigu pakuotės Atitikties deklaracija 

arba lygiavertis dokumentas pateikti ar 

juose įvertinta atitiktis Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvai 

94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 

atliekų ir priskirtų harmonizuotų 

Europos Sąjungos standartų, 

atitinkamiems reikalavimams? 

4 punktas     

4. 

Jeigu pakuotės Atitikties deklaracija 

arba lygiavertis dokumentas nepateikti, 

ar atitiktis direktyvai 94/62/EB dėl 

pakuočių ir pakuočių ir priskirtų 

harmonizuotų Europos Sąjungos 

standartų, atitinkamiems reikalavimams 

deklaruojama pakuotes lydinčiuose 

dokumentuose (sąskaitose faktūrose, 

krovinio gabenimo dokumentuose ir 

pan.) arba atskiruose pakuotės atitiktį 

patvirtinančiuose rašytiniuose 

dokumentuose?  

4 punktas     

 

Siekiant atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme 

nurodytiems pakuočių reikalavimams, reikalaujama teigiamų atsakymų į šio klausimyno vieną iš 3 punkto 

arba 4 punkto reikalavimų bei neigiamo atsakymo į 1 punkto reikalavimą. 
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*
 Pakuotės grupė ir kodas nurodomas vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis. 
**

 Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 

4-804/D1647 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 30 d. 

įsakymo Nr. 4-701/D1793 redakcija). 
***

 RAPEX – Europos Komisijos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai 

gaminius, pranešimų apie pavojingus gaminius registravimo ir skelbimo sistema 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm. 
****

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės informacija http://www.vvtat.lt 

„Nesaugūs ne maisto produktai“. 

 

______________________________ 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://www.vvtat.lt/

