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Sąvadas
Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto pavadinimas

1.BENDROJI DALIS. Funkcijos ir procedūros
1.1.

Institucijos funkcijos

1.1.1.

Rinkos priežiūra

1.1.1.1.

Įgyvendina ne maisto gaminių ir paslaugų rinkos priežiūros srities politiką:

1.1.1.1.1.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos Tarnyba (toliau – Tarnyba) prižiūri, ar į
rinką tiekiami ne maisto produktai, kurių priežiūrą Lietuvos Respublikos
įstatymais ar kitais teisės aktais yra įpareigota vykdyti TARNYBA, atitinka ne
maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų
reikalavimus, savarankiškai pasirinkusi tikrinamus subjektus ir tikrinimų mastą
Šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, užtikrinančių, kad į rinką
būtų teikiami tik saugūs produktai, laikymąsi kontroliuoja Vyriausybės ar jos
įgaliotų institucijų įsteigtos produktų saugos kontrolės institucijos Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Atitikties įvertinimo subjektai yra Vyriausybės įgaliotos ministerijos ir kitos
institucijos <...> kontrolės įstaigos <...>.
Atitikties įvertinimo subjektai vadovaujasi šiuo įstatymu, kitais teisės aktais ir
standartais.
Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri, ar sprogmenys, tiekiami Lietuvos
Respublikos rinkai, atitinka šiame straipsnyje nustatytus ženklinimo
reikalavimus. Jeigu Tarnyba nustato, kad Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami
sprogmenys yra nesertifikuoti, nepaženklinti unikaliu atpažinties žymeniu arba
atitikties ženklu „CE“, kad unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu
„CE“ sprogmenys paženklinti neteisėtai, ši institucija privalo užtikrinti tokių
sprogmenų pašalinimą iš rinkos ir įpareigoti sprogmenų gamintoją (prekiautoją)
per nurodytą laiką pašalinti nustatytus trūkumus. Jeigu sprogmenų gamintojas
(prekiautojas) neįvykdo šių reikalavimų, sprogmenys paimami šio įstatymo 20
straipsnyje nustatyta tvarka.
Gamintojų, importuotojų, platintojų ir įgaliotųjų atstovų pateikiamų į rinką ar
tiekiamų jai statybos produktų rinkos priežiūrą vykdo Vyriausybės įgaliota
institucija.

1.1.1.1.2.

1.1.1.1.3.

1.1.1.1.4.

1.1.1.1.5.

Tarnybos nuostatai

9.2 p.

Lietuvos Respublikos produktų saugos
įstatymas

12 str.

Lietuvos
Respublikos
įvertinimo įstatymas

5 str. 1 d. 1, 5 p., 2 d.

atitikties

Lietuvos
Respublikos
sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

5 str. 9 d.

Lietuvos
įstatymas

21 str. 18 d.

2016-11-30

Respublikos

Lietuvos

statybos

Respublikos

Pastabos

8

Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

TARNYBA įgaliota vykdyti statybos produktų rinkos priežiūrą.

1.1.1.1.6.

1.1.1.1.7.

Tarnyba pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos įstatymo
nustatytą kompetenciją ir Vyriausybės įgaliojimus gina elektroninių ryšių
vartotojų teises ir prižiūri produktų, tarp jų ir produktų, susijusių su elektroninių
ryšių tinklais, paslaugomis bei radijo ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais,
saugą.
Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo valstybinę kontrolę vykdo Sveikatos
apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija ir jų įgaliotos
institucijos, Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, Valstybinė darbo
inspekcija prie Socialinės apsaugo ir darbo ministerijos, Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamentas ir Muitinės departamento prie Finansų
ministerijos įgaliotos muitinės įstaigos pagal kompetenciją, atsižvelgdami į
jiems teisės aktų nustatytą veiklos sritį.
TARNYBAI – pagal jos kompetencijai priskirtas priežiūros sritis vykdyti
priežiūrą.

1.1.1.1.8.

TARNYBA teikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui taikyti
biocidiniams produktams laikinąsias priemones pagal apsaugos sąlygą,
nepažeidžiant LR Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 17 straipsnio
reikalavimų.

1.1.1.1.9.

Kad pakuotes būtų galima identifikuoti ir klasifikuoti, jos turi būti ženklinamos
nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį. Pakuočių
ženklinimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
TARNYBA vykdo kenksmingų medžiagų kiekių pakuotėse kontrolę.

1.1.1.1.10.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Vyriausybės nutarimas Nr. 1182 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002-02-26 nutarimo Nr. 280 „Dėl
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
įgyvendinimo“ pakeitimo“
Lietuvos Respublikos elektroninių
ryšių įstatymas

2.6 punktas

Lietuvos
Respublikos
cheminių
medžiagų ir preparatų įstatymas

19 str.

2013-07-24 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 686 „Dėl
2012-05-22 Europos Parlamento ir
Tarybos
Reglamento
(ES)
Nr.
528/2012 „Dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo
įgyvendinimo“
2013-07-24 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 686 „Dėl
2012-05-22 Europos Parlamento ir
Tarybos
Reglamento
(ES)
Nr.
528/2012 „Dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo
įgyvendinimo“
Lietuvos Respublikos pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas

3.6 punktas

Kenksmingų
medžiagų
kiekių
pakuotėse kontrolės tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr.
227

2 p.

Pastabos

12 str. 3 d.

4.1. p.

5 str.

.
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Eil. Nr.

1.1.1.1.11.
1.1.1.1.12.

1.1.1.2.
1.1.1.2.1.
1.1.1.2.2.

Teisės akto pavadinimas

TARNYBA pagal kompetenciją tikrina, ar fizinių ir juridinių asmenų veiksmai,
susiję su vėliavų gamyba, prekyba jomis, atitinka galiojančias teisės normas.
TARNYBA vykdo priežiūrą dviračių, triračių ir keturračių L kategorijos
transporto priemonių, jų sudėtinių dalių ir motorinių transporto priemonių
sudėtinių dalių pagal šių Taisyklių 13 priede nurodytus galiojančius techninius
reikalavimus bei jų papildymus.

Lietuvos
Respublikos
valstybės
vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas
Motorinių
transporto
priemonių,
priekabų ir šių transporto priemonių
sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo
atlikimo taisyklės patvirtintos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2009
m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169

17 str. 1 d.

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės
įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. vasario 23 d. nutarimas Nr.
200
Dėl
įgaliojimų
suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos
tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės
įstatymo
įgyvendinimo
įstatymo
pripažinimo netekusiu galios įstatymą

7 str. 1 d.

Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. gruodžio 14 d.
įsakymas Nr. 1-346 „Dėl Prekybos
naftos produktais, biokuru, bioalyva ir
kitais degiaisiais skystais produktais
Lietuvos
Respublikoje
taisyklių
patvirtinimo (Dėl Prekybos naftos
produktais taisyklių patvirtinimo)“
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro,
Lietuvos
Respublikos
energetikos ministro ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2010
m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos
Respublikoje
vartojamų
naftos
produktų, biodegalų ir skystojo kuro
privalomųjų
kokybės
rodiklių
patvirtinimo“

76 p.

Prižiūri Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo nustatytų
reikalavimų laikymąsi:
Ar tabako gaminių ženklinimas, sudėties ir kokybės rodikliai atitinka teisės aktų
reikalavimus, prižiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.
TARNYBA prižiūri tabako gaminių sudėties ir kokybės rodiklių, ženklinimo
atitiktį Įstatyme nustatytiems reikalavimas reikalavimams; <...>.

1.1.1.3.

Vykdo naftos produktų kokybės valstybinę kontrolę:

1.1.1.3.1.

Ūkio subjektų, kurie verčiasi naftos produktų prekyba, pagal kompetenciją
veiklą kontroliuoja ir prižiūri, kaip jie laikosi reguliuojamosios veiklos sąlygų,
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atitinkamos teritorinės
valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamentas prie Finansų
ministerijos, atitinkamos teritorinės muitinės, Policijos departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos, Lietuvos metrologijos inspekcija, TARNYBA (Valstybinė ne
maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos) ir kitos institucijos pagal
kompetenciją.
Nustačius, kad jūrinis kuras neatitinka šiuo įsakymu patvirtintų Lietuvos
Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro
privalomųjų kokybės rodiklių (toliau – Privalomieji kokybės rodikliai), AAD
(Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos), Lietuvos
saugios laivybos administracija ir Tarnyba pagal kompetenciją imasi veiksmų,
kad laive nebūtų naudojamas jame esantis deginti skirtas jūrinis kuras.

1.1.1.3.2.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

182 p.

1 p.

2.2. p.

Pastabos
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

1.1.1.3.3.

Ūkio subjektų, kurie verčiasi naftos produktų prekyba, pagal kompetenciją veiklą
kontroliuoja ir prižiūri, kaip jie laikosi reguliuojamosios veiklos sąlygų,
Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas prie Finansų
ministerijos, atitinkamos teritorinės muitinės, Policijos departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos, Lietuvos metrologijos inspekcija, Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos ir kitos institucijos pagal
kompetenciją.

Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. gruodžio 14 d.
įsakymas Nr. 1-346 „Dėl Prekybos
naftos produktais, biokuru, bioalyva ir
kitais degiaisiais skystais produktais
Lietuvos
Respublikoje
taisyklių
patvirtinimo (Dėl Prekybos naftos
produktais taisyklių patvirtinimo)“

76 p.

1.1.1.3.4.

Taisyklių laikymosi priežiūrą atlieka pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracijos, VEI, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos metrologijos
inspekcija, Lietuvos Respublikos muitinė, teritorinės ir specializuotos policijos
įstaigos, teisėsaugos institucijos ir kitos valstybės institucijos.
TARNYBA aatlieka priežiūrą dujų prekybos rinkoje, kontroliuoja dujų
vartotojams teikiamų paslaugų prekiaujant dujomis kokybę, dujų produktų
saugos, dujų balionų ženklinimo ir prekinės išvaizdos bei dujų kokybės atitiktį
teisės aktų reikalavimams ir dujų pardavėjo deklaruojamai dujų kokybei.

Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu
Nr. 1-277 patvirtintos Suskystintų
naftos dujų įrenginių eksploatavimo
taisyklės

399 p.

Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu
Nr. 1-277 patvirtintos Suskystintų
naftos dujų įrenginių eksploatavimo
taisyklės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr.
1901 patvirtintų Naftos produktų ir
naftos valstybės atsargų sudarymo,
tvarkymo, kaupimo ir kontrolės
taisyklių bei minimalių naftos produktų
kiekių

401 p.

Valstybinės energetikos inspekcijos
viršininko prie Ūkio ministerijos 2004
m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 02
patvirtinta Naftos produktų ir (ar)
naftos produktų valstybės atsargų
kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarka
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 765/2008;

11 p.

Eil. Nr.

1.1.1.3.5.

1.1.1.3.6.

Atsargų kokybės atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams Agentūroje ir
įpareigotosiose įmonėse kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba. Ši kontrolė turi būti atliekama tuo metu, kai Valstybinė energetikos
inspekcija tikrina, kaip atsargos kaupiamos ir tvarkomos Agentūroje ir
įpareigotosiose įmonėse. Atsargų kokybės atitikties teisės aktų nustatytiems
reikalavimams patikrinimų tvarką ir periodiškumą nustato Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba.

1.1.1.3.7.

Įpareigotų įmonių patikrinimuose kartu su VEI pareigūnais atsargų kokybę
kontroliuoja Tarnyba. Ši kontrolė atliekama tuo pačiu metu, kai Valstybinė
energetikos inspekcija tikrina atsargų kaupimą ir tvarkymą įpareigotosiose
įmonėse. Įpareigotų įmonių patikrinimo data su šia inspekcija turi būti
suderinama iš anksto.

1.1.1.4.

Pagal kompetenciją kontroliuoja iš trečiųjų šalių importuotų ne maisto produktų
saugą ir produktų, kuriems nustatyti privalomieji kokybės reikalavimai, kokybę

1.1.2.
1.1.2.1.

Pastabos

34 p.

Vartotojų teisių apsauga
Dalyvauja įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto prekių
srityje:

.
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Eil. Nr.

1.1.2.1.1.
1.1.2.1.2.

1.1.2.1.3.

1.1.2.2.
1.1.2.2.1.

1.1.2.2.2.
1.1.2.2.3.

1.1.2.2.4.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus vartotojų teisių apsaugos
klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.
Kilus vartojimo ginčui, vartotojas, kurio netenkina pardavėjo ar paslaugų
teikėjo atsakymas, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į vartojimo
ginčus nagrinėjančią instituciją, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo
teisės ar teisėti interesai, pateikdamas prašymą raštu ar elektroniniu būdu.

Tarnybos nuostatai

9.1.7. p.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

23 str.
22 str. 1 d. 6 p.

Kaip laikomasi Taisyklių reikalavimų, pagal kompetenciją prižiūri Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus
reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos, savivaldybių vykdomosios institucijos ir savivaldybių
įstaigos.
Dalyvauja įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto
paslaugų srityje:
Nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus vartotojų teisių apsaugos
klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

31 p.

Tarnybos nuostatai

9.1.7 p.

Vartojimo rangos sutarčiai taikomos šio kodekso normos, reglamentuojančios
vartojimo sutartis.
Kilus vartojimo ginčui, vartotojas, kurio netenkina pardavėjo ar paslaugų
teikėjo atsakymas, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į vartojimo
ginčus nagrinėjančią instituciją, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo
teisės ar teisėti interesai, pateikdamas prašymą raštu ar elektroniniu būdu.
Jeigu paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę
kreiptis pagal kompetenciją į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie
Sveikatos apsaugos ministerijos ar Tarnybą.

Lietuvos
Respublikos
civilinis
kodeksas
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

6.672 str. 2 d.

1.1.2.2.5.

Vartotojas turi teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į vartotojų teises
ginančias institucijas ar teismą.

1.1.2.3.

Prižiūri teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą ne maisto
produktų srityje, reikalavimų laikymąsi:
Kaip laikomasi Taisyklių reikalavimų, pagal kompetenciją prižiūri Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

1.1.2.3.1.

Teisės akto pavadinimas

23 str.
22 str. 6 p.

Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų
teikimo ir vartotojų informavimo,
teikiant šias paslaugas, taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d.
nutarimu Nr. 623
Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

16 p.

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos

31 p.

21 p.

Pastabos
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus
reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos, savivaldybių vykdomosios institucijos ir savivaldybių
įstaigos.

Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697 (LRV 2014-07-22 nutarimo Nr.
738 redakcija)

Eil. Nr.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1.2. Procedūros
1.2.1. Rinkos priežiūra
1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

Tarnyba likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki ūkio subjekto rizikos vertinimo
patikrinimo pradžios, privalo ūkio subjektą informuoti raštu arba elektroniniu
būdu apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo
pagrindą, terminą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos ūkio
subjektas turi pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, sąrašą (3 ir
4 priedai). Pranešimai nesiunčiami, kai atliekami prevenciniai, bendrieji ir
vertinamieji patikrinimai.
Pavedimo išrašymas.
Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnai, atliekantys ūkio subjektų
patikrinimus, privalo turėti savo institucijos vadovo arba jo įgalioto pareigūno
pasirašytą pavedimą atlikti patikrinimą. Pavedime turi būti nurodyta pareigūno,
kuriam pavesta patikrinti ūkio subjektą, vardas ir pavardė, pareigos, tikrinamojo
ūkio subjekto pavadinimas ir adresas, patikrinimo rūšis ir trukmė.
Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnai, atliekantys netikėtus patikrinimus,
taip pat privalo turėti savo institucijos vadovo arba jo įgalioto pareigūno
pasirašytą pavedimą atlikti patikrinimą. Pavedime turi būti nurodyta pareigūnų,
kuriems pavesta atlikti patikrinimą, vardai ir pavardės, pareigos, patikrinimo
tikslas ir rūšis, vietovė, ir konkreti diena, kurią bus tikrinama.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, atvykęs atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą, prisistato ūkio
subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, pateikia asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, pavedimą atlikti patikrinimą <...>.

Žurnalo valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems
patikrinimams registruoti pateikimas ir atžymos žurnale.
<...>. Jeigu ūkio subjektas pateikia Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų
patikrinimų registracijos žurnalą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas žurnale įrašo pilną Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavadinimą, pavedimo numerį, valstybės

Tarnybos direktoriaus 2016-01-04
įsakymu
Nr.
1-12
patvirtintas
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

13 p.

Lietuvos
Respublikos
viešojo
administravimo istatymas 1999 m.
birželio 17 d. Nr. VIII-1234

364 str.

Lietuvos
Respublikos
viešojo
administravimo istatymas 1999 m.
birželio 17 d. Nr. VIII-1234

364 str.

Tarnybos direktoriaus 2016-01-04
įsakymu
Nr.
1-12
patvirtintas
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

21-24 p., 25 p.

Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio
4 d. įsakymas Nr. 1-1 „Dėl dokumentų
formų patvirtinimo“

1. 1 p.

Tarnybos direktoriaus 2016-01-04
įsakymu
Nr.
1-12
patvirtintas
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

25 p.

Pastabos
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Eil. Nr.

1.2.1.4.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

tarnautojo ir darbuotojo, atliekančio patikrinimą vardą, pavardę ir pareigas,
patikrinimo datą ir žurnale pasirašo. Žurnale pasirašo visi Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos išduotame pavedime nurodyti asmenys.
Bandinių paėmimas.
Kontrolės institucijos, atlikdamos valstybinę produktų saugos kontrolę, turi teisę
imti gaminių bandinius Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
ir tikrinti jų saugą;

Teisės akto pavadinimas

Lietuvos Respublikos produktų saugos
įstatymas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

14 str.1 d. 4 p.

Gaminių bandinių paėmimo ir
apmokėjimo
tvarkos
aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d.
nutarimu Nr. 1103
1.2.1.5.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1.2.1.8.

Ne maisto produktų saugos ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimas.
1. Valstybinė produktų saugos ekspertizė atliekama valstybės institucijų
užsakymu, kai šios negali įvertinti, ar produktas yra saugus.
2. Valstybinę produktų saugos ekspertizę atlieka Vyriausybės įgaliotos
institucijos. Jos atlikimo ir apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Patikrinimo akto surašymas

Rinkos ribojimo priemonių taikymas.
TARNYBA gali taikyti rinkos ribojimo priemones, jeigu yra pagrindas manyti,
kad produktas yra pavojingas vartotojų sveikatai ir saugai, nors produktas ir
atitinka šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
TARNYBA šio įstatymo 16 straipsnyje nurodytais rinkos ribojimo priemonių
taikymo pagrindais turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka taikyti rinkos
ribojimo priemones
Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolo
surašymas.
Pažeidimo nagrinėjimas pradedamas Tarnybos ar kontrolės institucijos dėl šio

Lietuvos Respublikos produktų saugos
įstatymas
Valstybinės
produktų
saugos
ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo
tvarka,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m.
rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1150
Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio
4 d. įsakymas Nr. 1-1 „Dėl dokumentų
formų patvirtinimo“

18 str. 1, 2 d.

1, 2 p.

Tarnybos direktoriaus 2016-01-04
įsakymu
Nr.
1-12
patvirtintas
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

46-52 p.

Lietuvos Respublikos produktų saugos
įstatymas

16 str. 2 d.
17 str. 1 d.

Produktų pateikimo į rinką ribojimo
priemonių
taikymo
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d.
nutarimu Nr. 439
Lietuvos Respublikos produktų saugos
įstatymas

27 str. 2 d.

Pastabos
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Eil. Nr.

1.2.1.9.

1.2.1.10.
1.2.1.10.1.
1.2.1.10.1.1.

1.2.1.10.1.2.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

įstatymo pažeidimo surašyto protokolo pagrindu. Kontrolės institucijos
surašytas šio įstatymo pažeidimo protokolas kartu su surinktais įrodymais
perduodamas Tarnybai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo
surašymo dienos.
TARNYBA priimtų sprendimų apie uždraustus tiekti į rinką pavojingus
Lietuvos Respublikoje pagamintus ar iš kitų valstybių tiekiamus ne maisto
produktus informacija.
TARNYBA ar kontrolės institucijos privalo informuoti platintojus, vartotojus
bei visuomenines vartotojų teisių gynimo organizacijas apie sprendimus
produktus pašalinti iš rinkos, siekiant paskatinti juos prisidėti prie tokių
sprendimų įgyvendinimo.
Tarnybos nutarimai ar kontrolės institucijų sprendimai dėl rinkos ribojimo
priemonių taikymo turi būti skelbiami atitinkamai Tarnybos ar kontrolės
institucijų interneto svetainėse.
Administracinės atsakomybės taikymas:
TARNYBA Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių
nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo:
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje,
49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 50, 70, 139 straipsniuose, 144 straipsnio 4, 5 dalyse,
145, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174 straipsniuose, 209
straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje,
2701 straipsnyje, 308 straipsnio 1, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23 dalyse, 309
straipsnio 6 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507
straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.
Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų,
higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų,
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo pažeidimas
1. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų,
higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų,
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto
keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų
ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Lietuvos Respublikos produktų saugos
įstatymas

17 str. 6, 7 d.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas
Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas
Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

589 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

589 str. 70 dalis

45 str.

Pastabos
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Eil. Nr.

1.2.1.10.1.3.

1.2.1.10.1.4.

1.2.1.10.1.5.

1.2.1.10.1.6.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti
pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms,
užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno
tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
Biocidinių produktų tiekimo rinkai, jų naudojimo, informacijos kaupimo
ir (ar) saugojimo reikalavimų pažeidimas
3. Biocidinių produktų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo reikalavimų,
nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308
straipsnio 16 dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo trijų šimtų
keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.
4. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų biocidinių produktų
gamintojui, autorizacijos liudijimų turėtojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją
pažeidimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio
dviejų šimtų eurų.
5. Biocidinių produktų tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES)
Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308 straipsnio 10 dalyje
numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki
keturių tūkstančių trijų šimtų eurų
Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas
1. Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB)
Nr. 1223/2009, pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki
trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų
eurų.
Informacijos apie tabako gaminius ar susijusius gaminius ir alkoholinius
gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas
1. Informacijos apie tabako gaminius ar susijusius gaminius ir alkoholinius
gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos
iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo
penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.
Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės ir saugos reikalavimų pažeidimas

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

49 str. 3, 4, 5 dalys

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

50 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

70 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

139 str.
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Eil. Nr.

1.2.1.10.1.7.

1.2.1.10.1.8.

1.2.1.10.1.9.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1. Prekių, paslaugų, žaliavų, kurių kokybė, eksploatacinės savybės, sudėtis,
komplektiškumas ir pakuotė neatitinka technologinių normų, receptūrų,
techninių specifikacijų (sąlygų), standartų ir kitų deklaruojamų dokumentų,
teisės aktų nustatytų privalomų kokybės reikalavimų, įskaitant deklaruotų
eksploatacinių savybių neatitinkančius statybos produktus, pateikimas rinkai,
tiekimas rinkai, pardavimas, realizavimas, taip pat prekių pateikimas rinkai,
tiekimas rinkai, pardavimas, paslaugų teikimas, žaliavų realizavimas be būtinų
kokybę ir saugą patvirtinančių dokumentų, montavimo, instaliavimo, surinkimo
ar naudojimo instrukcijų, šių dokumentų nesaugojimas ir nepateikimas rinkos
priežiūrą vykdančiai institucijai teisės aktuose nustatytais terminais, išskyrus šio
straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus, užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių
asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo
trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų
šešiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat
asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto
keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų
eurų.
Standartų, techninių specifikacijų (sąlygų) ar gamintojo nurodytų sąlygų
nesilaikymas transportuojant, laikant, parduodant ar realizuojant prekes
ar žaliavas ir naudojant žaliavas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims,
kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų baudą,
įmonių darbuotojams – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt
eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo
trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų. Šie administraciniai
nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi
individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų, įmonių darbuotojams –
nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki
vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

139 str. 1; 2 dalys

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

139 str. 3 dalis

Prekių ar žaliavų kiekio, kokybės ir sudėties nustatymas pažeidžiant
nustatytą tvarką arba neteisingas nustatymas, taip pat tokių prekių ar
žaliavų realizavimas užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia
veikla, nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų, įmonių darbuotojams – nuo
vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų
penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. Šie administraciniai

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

139 str. 4 dalis
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi
individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų, įmonių darbuotojams
– nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki
vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
1.2.1.10.1.10.

Tyčinis prekių ar žaliavų kokybės rodiklių pabloginimas užtraukia baudą
asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto
dešimt eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų
šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims –
nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų. Šie
administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą asmenims,
kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų, įmonių
darbuotojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų
dvidešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

139 str. 5 dalis

1.2.1.10.1.11.

Privalomų kokybės rodiklių, standartų, techninių sąlygų ar gamintojo nurodytų
sąlygų neatitinkančių naftos produktų, išskyrus valstybės atsargas, pardavimas,
tiekimas ar realizavimas užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio
vieno šimto penkiasdešimt eurų

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

139 str. 7 dalis

1.2.1.10.1.12.

Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas
4. Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo
reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus šio kodekso 145 straipsnyje
numatytus administracinius nusižengimus) užtraukia baudą nuo vieno šimto
keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
5. Šio straipsnio 1, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti
pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
Uždraustos reklamos ir informacijos, uždraustos ar neteisėtos veiklos
reklamos ir informacijos apie šią veiklą arba prekių ar paslaugų, kurių
gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra uždrausti, reklamos skleidimas
1. Įstatymų uždraustos reklamos ir informacijos, įstatymų uždraustos ar
neteisėtos veiklos reklamos ir informacijos apie šią veiklą arba prekių ar
paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti,
reklamos skleidimas užtraukia baudą atsakingiems už reklamos skleidimą
asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt penkių iki penkių šimtų šešiasdešimt
eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

144 str. 4 ir 5 dalis

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

145 str.

1.2.1.10.1.13.
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Eil. Nr.

1.2.1.10.1.14.

1.2.1.10.1.15.

1.2.1.10.1.16.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas
1. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą
juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia
veikla, nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno
šimto dvidešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat
asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto
dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
– nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
3. Šiame kodekse nurodyta individuali veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.
Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas
1. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas sveriant, padidinant nustatytas prekių ar
paslaugų kainas ar tarifus, nesilaikant teisės aktuose nustatytų kainų nurodymo
reikalavimų arba kitoks jų apgaudinėjimas parduodant prekes ar teikiant
paslaugas užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims,
kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt
eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo
šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą įmonių darbuotojams, taip pat asmenims, kurie
verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki
penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas rinkai,
tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos
informacijos apie prekę pateikimas
1. Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas Lietuvos
Respublikos rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas Lietuvos Respublikoje
užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki
trisdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo trisdešimt iki vieno šimto
penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo
dvidešimt iki penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo
penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
3. Neteisingos informacijos apie prekę pateikimas ženklinant prekes užtraukia

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

152 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

155 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

156 str.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt
eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo trisdešimt iki vieno šimto
penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo
dvidešimt iki penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo
penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
5. Neteisingos informacijos apie prekės kilmę pateikimas užtraukia baudą
juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia
veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt
iki trijų šimtų eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat
asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki
trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
1.2.1.10.1.17.

1.2.1.10.1.18.

1.2.1.10.2.

Daiktų grąžinimo ir keitimo reikalavimų pažeidimas
1. Daiktų grąžinimo ir keitimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą
juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia
veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto
keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat
asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki vieno šimto
keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų
1. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų, kai kasos aparatus privaloma naudoti,
užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo keturių
šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių
šimtų eurų.
Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimas
1. Kasos aparato naudojimas be nustatyta tvarka įforminto kasos aparato kasos
operacijų žurnalo, įregistruoto techninio paso ir teisės aktuose nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

157 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

160 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

161 str.
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Eil. Nr.

1.2.1.10.2.1.

1.2.1.10.2.2.

1.2.1.10.2.3.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

neįregistruoto kasos aparato naudojimas užtraukia baudą naudoti kasos aparatus
privalantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas
1. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas užtraukia
baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo septyniasdešimt iki
vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
3. Neregistruoto kasos aparato, kuris dubliuoja registruotą kasos aparatą,
pakeistos konstrukcijos ar programos kasos aparato naudojimas užtraukia baudą
naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo septynių šimtų
penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas
neišdavimas ar netinkamas išdavimas
1. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas neišdavimas
arba kasos aparato kvito, kuriame nurodyta kita suma, negu sumokėta,
išdavimas užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims
nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
3. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti vadovo nurodymu,
užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo
keturiolikos iki penkiasdešimt eurų ir baudą tokį nurodymą davusiems
vadovams nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.
4. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas išdavimą
užtikrinančių priemonių nesiėmimas užtraukia baudą naudoti kasos aparatus
privalantiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.
5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių
šimtų eurų.
Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje
ar kasos operacijų atlikimo vietoje arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą
pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio
neatitikimas
1. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje ar
kasos operacijų atlikimo vietoje (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatytus atvejus) arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar
kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimas, kai šis
neatitikimas sudaro daugiau negu penkis eurus, užtraukia baudą išduoti kasos

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

162 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

163 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

164 str.
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aparato kvitą privalantiems asmenims nuo keturiolikos iki vieno šimto eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems
asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
3. Nesiėmimas priemonių, kad būtų užtikrintas grynųjų pinigų įtraukimas į
apskaitą kasos aparatu, taip pat užtikrintas įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar
kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio atitikimas juridiniuose
asmenyse, kurie privalo naudoti kasos aparatus atsiskaitydami su asmenimis už
prekes arba paslaugas grynaisiais pinigais, užtraukia baudą naudoti kasos
aparatus privalantiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt
eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių
šimtų eurų.
1.2.1.10.2.4.

1.2.1.10.2.5.

Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų
gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos ir apskaitos taisyklių
pažeidimas
1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos,
žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos Lietuvos Respublikoje taisyklių
pažeidimas arba veiksmai, kuriais siekiama panaikinti, pakeisti ar kitaip nuslėpti
kurą, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žyminčius požymius, išskyrus šio
straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki
penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.
2. Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos
taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki
penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.
3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti
skiriamas naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų
konfiskavimas.
Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas,
laikymas, pardavimas, gabenimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant
teisės aktuose nustatytą tvarką
1. Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas,
laikymas, pardavimas, gabenimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės
aktuose nustatytą tvarką užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių
šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
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pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno
tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių
eurų.
1.2.1.10.2.6.

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir
elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas
pažeidžiant nustatytą tvarką
1. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir
elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant
nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių
ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai
įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija dviejų
bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno
šimto penkiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų
penkiasdešimt eurų.
3. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir
elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant
nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių
ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai
įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija du, bet
neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo trijų
šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių
tūkstančių trijų šimtų eurų.
5. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir
elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant
nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių
ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai
įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija dešimt,
bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia
baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių
tūkstančių eurų.
7. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir
elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant
nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių
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ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai
įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija
penkiasdešimt, bet neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt bazinių bausmių ir
nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių
eurų.
8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių
tūkstančių eurų.
1.2.1.10.2.7.

1.2.1.10.2.8.

1.2.1.10.2.9.

Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai
1. Asmenų kliudymas administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam
pareigūnui atlikti šiame kodekse nustatytus procesinius veiksmus užtraukia
baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
2. Melagingų liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų davimas, melagingos
eksperto išvados ar specialisto paaiškinimo teikimas, melagingas ar žinomai
neteisingas vertimas administracinio nusižengimo byloje, išskyrus atvejus, kai
administracinio nusižengimo byla nagrinėjama teisme, vengimas ar atsisakymas
duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje, įrodymų
naikinimas ar jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito
asmens dokumentais arba kitokia apgavystė administracinio nusižengimo byloje
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.
Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme ir kituose
teisės aktuose nustatytų sprogmenų apyvartos reikalavimų pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme nustatytų
sprogmenų saugos, taip pat sprogmenų sertifikavimo ir ženklinimo bendrųjų
reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki
penkių šimtų devyniasdešimt eurų.
deramo patikrinimo, medienos ir medienos produktų pateikimo rinkai
reikalavimų pažeidimas
1. Reglamente (ES) Nr. 995/2010 nustatytų informacijos apie medieną ir
medienos produktus saugojimo ir teikimo kompetentingoms institucijoms
reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą prekiautojams fiziniams
asmenims nuo dvidešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir
prekiautojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims –
nuo dvidešimt penkių iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą prekiautojams fiziniams asmenims nuo vieno
šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir prekiautojų juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų
eurų.
3. Reglamente (ES) Nr. 995/2010 nustatytos deramo patikrinimo sistemos

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

224 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

234 str. 1 dalis

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

2701 str.

Pastabos

24

Eil. Nr.

1.2.1.10.2.10.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

netaikymas arba šiai sistemai nustatytų reikalavimų pažeidimas užtraukia
įspėjimą arba baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo
penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkiasdešimt iki keturių
šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo
dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki aštuonių
šimtų eurų.
5. Neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų
pateikimo rinkai pagal Reglamentą (ES) Nr. 995/2010 pažeidimas, išskyrus šio
kodekso 270, 271, 272 ir 273 straipsniuose numatytus pažeidimus, užtraukia
baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių
šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų. 6. Šio
straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo
keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų
tūkstančių eurų.
7. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti
skiriamas neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų
konfiskavimas.
Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų
pažeidimas
1. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), išskyrus nuodingąsias
medžiagas, sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus užtraukia
įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla
užsiimantiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų tūkstančių
eurų ir įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla
užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
9. Reikalavimų Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka perduoti
tiekimo grandinės dalyviams, platintojams ar vartotojams informaciją apie
chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišinių (preparatų) sudėtyje ar
gaminiuose, ir apie mišinius (preparatus) nesilaikymas užtraukia įspėjimą arba
baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų
iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
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10. Saugos duomenų lapų sudarymo ir (arba) jų teikimo reikalavimų
nesilaikymas užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla
užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla
užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
12. Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių
naudojimo reklamos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą su cheminių
medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių
medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių
šimtų penkiasdešimt eurų.
16. Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar
gaminiuose, taip pat mišinių (preparatų), sprogiųjų medžiagų ar mišinių
(preparatų) turinčių gaminių klasifikavimo, pavojingųjų cheminių medžiagų ir
mišinių (preparatų), sprogmenų klasei priskiriamų gaminių pakavimo ir (arba)
ženklinimo reikalavimų (įskaitant klasifikacijos peržiūros, etiketėse pateikiamos
informacijos atnaujinimo reikalavimus) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
pažeidimas, draudimo tiekti rinkai pavojingąją cheminę medžiagą ir (ar) mišinį
(preparatą) ar sprogmenų klasei priskiriamą gaminį, kai jie nustatyta tvarka nėra
suklasifikuoti, paženklinti ir (ar) supakuoti, pažeidimas užtraukia baudą su
cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su
cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki
keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.
19. Draudimo gaminti ir (arba) tiekti rinkai chemines medžiagas, atskiras ir
esančias mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, kai jos nustatyta tvarka
neįregistruotos, pažeidimas užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu
susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu
susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.
21. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių
gamybos, tiekimo rinkai ir (arba) naudojimo apribojimų, išskyrus nuodingųjų
medžiagų gamybos, laikymo ir (arba) realizavimo apribojimus, pažeidimas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno
tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.
22. Draudimo tiekti rinkai ir (arba) naudoti pavojingąsias chemines medžiagas,
atskiras ir esančias mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, kai šių cheminių
medžiagų naudojimo būdas ar jų įtraukimas į gaminio sudėtį nustatyta tvarka
neautorizuotas, pažeidimas, išskyrus draudimo realizuoti ir (arba) laikyti
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nuodingąsias medžiagas pažeidimą, užtraukia baudą su cheminių medžiagų
tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų
tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių
tūkstančių trijų šimtų eurų.
23. Uždraustų naudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių
mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, ir mišinių (preparatų) gamyba,
tiekimas rinkai ir (arba) naudojimas, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybą,
laikymą ir (arba) realizavimą, užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu
susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu
susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų
eurų.
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, jų turinčių gaminių ir
įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas
6. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčių gaminių ir
įrangos tiekimas rinkai ir (arba) importas pažeidžiant ženklinimo reikalavimus
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų.
Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose
yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar mišinių arba kurių veikla nuo jų
priklauso, tvarkymo reikalavimų pažeidimas
10. Informacijos apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir
produktų, kuriuose yra šių medžiagų ar jų mišinių arba kurių veikimas nuo šių
medžiagų priklauso, importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respublikos
teritoriją, išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, sunaikinimą, apie ozono
sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių naudojimą, surinkimą iš įrangos ar
produktų, recirkuliaciją, regeneraciją, apie eksploatuojamą ar disponuojamą
įrangą, įrangos pirkimą, pardavimą, kitokį perleidimą kitai įmonei, ozono
sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių įrangoje keitimą kitomis medžiagomis,
įrangos išmontavimą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos
Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos
nuslėpimas ir (arba) iškraipymas užtraukia baudą nuo vieno šimto
penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
11. Reikalavimų nustatyta tvarka tikrinti dėl galimo nuotėkio įrangą, kurioje yra
ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, pažeidimas, šios įrangos,
turinčios gedimų, dėl kurių ozono sluoksnį ardančios medžiagos patenka arba
gali patekti į aplinką, eksploatavimas užtraukia baudą vieno šimto
keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.
12. Įrangos ir produktų, kuriuose yra chlorfluorangliavandenilių, halonų,
tetrachlormetano,
1,1,1-trichloretano,
hidrobromfluorangliavandenilių,

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

239 str. 6 dalis

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

310 str. 10, 11, 12
dalys
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

bromchlormetano, metilbromido ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos
ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų, importas, tiekimas
rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 11 dalyse nurodytus nusižengimus) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus
reikalavimus užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki vieno
tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt eurų.
1.2.1.10.2.13.

Gamintojo nustatytų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo
telefono ryšio tinkle naudojamų priemonių keitimas be gamintojo
sutikimo, vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų
galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle
naudojamų priemonių keitimu be gamintojo sutikimo, įskaitant šios
veiklos reklamą
1. Gamintojo nustatytų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo
telefono ryšio tinkle naudojamų priemonių keitimas be gamintojo sutikimo
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.
3. Vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų galiniam
įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle naudojamų
priemonių keitimu be gamintojo sutikimo, įskaitant šios veiklos reklamą,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma
skirti iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimą.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

473 str.

1.2.1.10.2.14.

Dekoderių, kitų dekoduojančių įrenginių ar programinės įrangos, kurie
suteiktų galimybę neteisėtai gauti prieigą prie apsaugotųjų paslaugų,
paprastai teikiamų už mokestį, gaminimas, laikymas, naudojimas,
importavimas, eksportavimas, pardavimas, nuoma ar kitoks perleidimas,
pakeitimas, įdiegimas arba priežiūra komerciniais tikslais, šių įrenginių ir
įrangos reklamavimas
1. Dekoderių, kitų dekoduojančių įrenginių ar programinės įrangos, kurie
suteiktų galimybę neteisėtai gauti prieigą prie apsaugotųjų paslaugų, paprastai
teikiamų už mokestį, gaminimas, laikymas, naudojimas, importavimas,
eksportavimas, pardavimas, nuoma ar kitoks perleidimas, pakeitimas, įdiegimas
arba priežiūra komerciniais tikslais, šių įrenginių ir įrangos reklamavimas
užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

475 str.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

1.2.1.10.2.15.

1.2.1.10.2.16.

juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių
šimtų penkiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno
tūkstančio dviejų šimtų eurų.
3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus
privaloma skirti dekoderių, kitų dekoduojančių įrenginių ar programinės įrangos
konfiskavimą.
Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas
teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir
kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas
1. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą
reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems
pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat
kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas
vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus
žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos,
duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos
ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų
nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), išskyrus šio kodekso
224 straipsnio 1 dalyje, 317, 318, 322, 506 straipsniuose nurodytus atvejus,
užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno
tūkstančio penkių šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki
devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių eurų.
Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo
administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo
pažeminimas
Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo
administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas,
reiškiamas raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu
elgesiu, užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

505 str.

Lietuvos Respublikos Administracinių
nusižengimų kodeksas

507 str.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių

21 str. 3d.
23 str. 1 d.

1.2.2. Vartotojų teisių apsauga
1.2.2.1.

Skundo pateikimas.

Kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

arba juos tenkina iš dalies, pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakyme turi
būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo
subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą.
1.2.2.2.

Skundo nagrinėjimas:

1.2.2.2.1.

Pavedimo išrašymas.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, atliekantis ūkio subjekto veiklos patikrinimą, privalo turėti
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens
pasirašytą pavedimą.
Pavedimai išrašomi vadovaujantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta pavedimo forma. Pavedime turi būti
nurodyta valstybės tarnautojo ar darbuotojo, kuriam pavesta patikrinti ūkio
subjektą, vardas ir pavardė, pareigos, tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas ir
adresas, patikrinimo rūšis ir trukmė, vietovė ir konkreti diena, kurią bus
atliekamas tikrinimas.
Pavedimo forma.

1.2.2.2.2.

Prekių ir paslaugų ekspertizės atlikimas (esant reikalui).

Atliekama ekspertizė ar laboratoriniai tyrimai, be kurių rezultatų
negalima išnagrinėti ginčo.
Gaminių bandiniai ir mėginiai paimami:
vykdant produktų saugos ir atitikties tikrinimus arba teisinės metrologijos
reikalavimų atitikties kontrolę pagal vartotojų, jų organizacijų, kitų
suinteresuotų įstaigų ir organizacijų pranešimus.
Tiriant vartotojų skundus, už bandinius apmokama vadovaujantis Apmokėjimo
už prekių ir paslaugų ekspertizę ar laboratorinius tyrimus tvarkos aprašu

1.2.2.2.3.

1.2.2.2.4.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

apsaugos įstatymas

Tarnybos direktoriaus 2016-01-04
įsakymu
Nr.
1-12
patvirtintas
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

21, 22 p.

Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio
4 d. įsakymas Nr. 1-1 „Dėl dokumentų
formų patvirtinimo“

1.1 p.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas
Gaminių bandinių paėmimo ir
apmokėjimo
tvarkos
aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d.
nutarimu Nr. 1103
Tarnybos direktoriaus 2016-01-04
įsakymu
Nr.
1-12
patvirtintas
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

2.2 p.

33 p.

Patikrinimo akto surašymas ir vartotojo informavimas.
Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs ūkio subjekto veiklos
patikrinimą, surašo Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos
patikrinimo aktą, kuris registruojamas Tarnybos direktoriaus patvirtintame
dokumentų registre.

Tarnybos direktoriaus 2016-01-04
įsakymu
Nr.
1-12
patvirtintas
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

VI sk.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas per 3 darbo
dienas nuo jo priėmimo registruotu laišku išsiunčiamas pareiškėjui ir
asmeniui, dėl kurio šis nutarimas priimtas.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

46 str. 3 d.

Vartotojo skundo vartotojų ir verslo subjektų ginčų sprendimo ne teisme

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių

23 str. 1, 2 d.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

tvarka nagrinėjimas

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

apsaugos įstatymas

Kilus vartojimo ginčui, vartotojas, kurio netenkina pardavėjo ar paslaugų
teikėjo atsakymas, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į
vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją, kad būtų apgintos pažeistos ar
ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai, pateikdamas prašymą raštu ar
elektroniniu būdu.
Vartotojas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją
ne vėliau negu per vienus metus nuo kreipimosi į pardavėją ar paslaugų
teikėją.
1.2.2.3.

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

2.SPECIALIOJI DALIS. Reikalavimai
2.1. Rinkos priežiūra
2.1.1. Gaminiai
2.1.1.1.ASMENINĖS APSAUGINĖS PRIEMONĖS
2.1.1.1.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.1.2.
Specialieji reikalavimai:

2.1.1.1.2.1.

2.1.1.1.2.2.

Ženklinimas:
•Gamintojas ir jo adresas (prekyženklis);
•CE ženklas;
•Ar CE atitinka ženklinimo reikalavimus;
•Gaminio tipo (modelio) žymuo;
•Standarto žymuo;
•Kiti gaminio ženklinimo rekvizitai pagal konkretaus standarto reikalavimus;
•Įspėjamieji užrašai;
•Įspėjamieji užrašai lietuvių kalba.
EB atitikties deklaracija:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir ir darbo ministro 201800419 įsakymas „Dėl 2016 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento
(ES)
2016/425
dėl
asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo
panaikinama
Tarybos
direktyva
89/686/EEB, įgyvendinimo“
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir ir darbo ministro 201800419 įsakymas „Dėl 2016 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento
(ES)
2016/425
dėl
asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo
panaikinama
Tarybos
direktyva
89/686/EEB, įgyvendinimo“
Lietuvos

Respublikos

socialinės

40 str.
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Eil. Nr.

2.1.1.1.2.3.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

•Ar atitikties deklaracija atitinka nustatytus reikalavimus
•Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas ir adresas
•AAP aprašas:
✓Modelis (tipas,serijos numeris)
✓Standarto žymuo
✓Sertifikato numeris
•Atitikties deklaracijos parengimo data
•Asmens įgalioto pasirašyti gamintojo vardu ar jo įgalioto atstovo pavardė ir
pareigos
•Asmens įgalioto pasirašyti gamintojo vardu ar jo įgalioto atstovo parašas
Instrukcija:
•instrukcja atitinka nustatytus reikalavimus
• instrukcijos lietuvių kalba ;
•lietuviška instrukcija atitinka originalą;
•gamintojo parengtoje naudojimo instrukcijoje nurodytas gamintojas, jo
adresas;
•audojimo instrukcija atitinka Reglamento I priedo 1.4 p. ir konkretaus
standarto reikalavimus reikalavimus

apsaugos ir ir darbo ministro 201800419 įsakymas „Dėl 2016 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento
(ES)
2016/425
dėl
asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo
panaikinama
Tarybos
direktyva
89/686/EEB, įgyvendinimo“

2.1.1.1.2.4.

Fiziniai reikalavimai gaminiui:
AAP neturi turėti akivaizdžių (matomų) pagaminimo trūkumų, defektų ir kt.

2.1.1.1.2.5.
Ženklinimas:
Prekės pavadinimas;
Paskirtis jei reikia;
Importuotojas ir jo adresas;
Prekės kilmės šalis (jei prekė įvežta ne iš Europos Bendrijai priskiriamų šalių);
Prekės pardavimo kaina (mažmeninei prekybai).
2.1.1.2. BALDAI
2.1.1.2.1.
2.1.1.2.2.

Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir ir darbo ministro 201800419 įsakymas „Dėl 2016 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento
(ES)
2016/425
dėl
asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo
panaikinama
Tarybos
direktyva
89/686/EEB, įgyvendinimo“
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir ir darbo ministro 201800419 įsakymas „Dėl 2016 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento
(ES)
2016/425
dėl
asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo
panaikinama
Tarybos
direktyva
89/686/EEB, įgyvendinimo“
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir ir darbo ministro 201800419 įsakymas „Dėl 2016 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento
(ES)
2016/425
dėl
asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo
panaikinama
Tarybos
direktyva
89/686/EEB, įgyvendinimo“

Bendrieji reikalavimai gaminiams

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

2.1.1.2.2.1.

Reikalavimai medžiagoms

2.1.1.2.2.2.

Reikalavimai ekologišku ženklu pažymėtiems mediniams baldams

2.1.1.2.2.3.

Reikalavimai ekologišku ženklu pažymėtiems lovų čiužiniams

2.1.1.2.2.4.

Saugos reikalavimai
gaminių

dėl tam tikrų vaikų miego aplinkoje naudojamų

Teisės akto pavadinimas

Lietuvos higienos norma HN 105:2004
"Polimeriniai statybos produktai ir
polimerinės baldinės medžiagos",
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-895
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis
Europos
cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L
396, 2006 12 30, p. 1; ištaisyta OL L
136, 2007 5 29, p. 3; OL L 164, 2009 6
26, p. 7 );
2009/894/EB: 2009 m. lapkričio 30 d.
Komisijos
sprendimas,
kuriuo
nustatomi
ekologiniai
kriterijai,
taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį
ženklą mediniams baldams (pranešta
dokumentu Nr. C(2009) 9522) (OL L
320, 2009 12 5, p. 23—32)
2009/598/EB: 2009 m. liepos 9 d.
Komisijos sprendimas,
kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai,
taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį
ženklą lovų čiužiniams (pranešta
dokumentu Nr. C(2009) 4597)
2010/376/ES: 2010 m. liepos 2 d.
Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų
vaikų miego aplinkoje naudojamų
gaminių Europos standartų atitikties

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Saugos reikalavimai tam tikroms vaikiškoms kėdutėms

2.1.1.2.2.5.

2.1.1.3. DUJŲ
2.1.1.3.1.
2.1.1.3.2.

saugos reikalavimams pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/95/EB
2013/121/ES: 2013 m. kovo 7 d.
Komisijos sprendimas, dėl saugos
reikalavimų, kurie pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/95/EB dėl bendros gaminių
saugos turi būti įtraukti į tam tikroms
vaikiškoms
kėdutėms
taikomus
Europos standartus (OL L 65, 2013 3 8,
p. 23-34)

BALIONAI

2.1.1.3.3.
2.1.1.3.4.
2.1.1.3.5.
2.1.1.3.6.
2.1.1.3.7.
2.1.1.3.8.
2.1.1.4. BESIŪLIAI
2.1.1.4.1.
2.1.1.4.2.

Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams

(Balionas – tai kilnojamasis slėginis indas, kurio talpa ne didesnė kaip 150
litrų.)
Bendrosios nuostatos
Taikymo sritis
Į rinką tiekiamų naujų gabenamųjų slėginių įrenginių atitikties įvertinimas
Ženklinimas
Netinkamas gabenamųjų slėginių įrenginių ženklinimas
Atitikties ženklas

DUJŲ BALIONAI
Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai naudojimui:

2.1.1.5. BIOCIDINIAI PRODUKTAI
2.1.1.5.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.5.2.
Specialieji reikalavimai naudojimui:

2.1.1.5.2.1.

Teisės akto pavadinimas

Specialieji reikalavimai naudojimui:
Biocidiniams produktams ir apdorotiems gaminiams

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Gabenamųjų
slėginių
įrenginių
techninis reglamentas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011-07-07 įsakymu Nr. 4-472
Bendrieji reikalavimai gaminiams
2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)
2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)
2013-07-24 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 686 „Dėl
2012-05-22 Europos Parlamento ir
Tarybos
Reglamento
(ES)
Nr.
528/2012 „Dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo
įgyvendinimo“
Biocidiniai produktai pateikti į rinką produktas ir jo pakuotė negali atrodyti taip,
kad nesukeltų klaidinančių asociacijų.
Produktai, kurie gali būti klaidingai palaikyti maistu, įskaitant gėrimus, arba
pašarais, pakuojami taip, kad būtų sumažinta tokios klaidos tikimybė. Jei jie
prieinami plačiajai visuomenei, juose turėtų būti sudėtinių dalių, atgrasančių
nuo jų vartojimo, ir visų pirma jie neturi patraukti vaikų dėmesio.
Autorizacijos liudijimas išduotas pagal šį reglamentą.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)
2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 1 dalis

IV skyrius 17
straipsnio 1 dalis

Ženklinimo etiketės klaidinančios dėl produkto keliamos rizikos žmonių
sveikatai, gyvūnų sveikatai ar jo efektyvumo.
Ant pakuotės neturi būti teiginių „Mažos rizikos biocidinis produktas“,
„netoksiškas“, nekenksmingas“, „natūralus“, „nesukeliantis žalos aplinkai“,
„nekenkia gyvūnams“ ir panašių teiginių.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalies
įžanga

Ant pakuotės neištrinamomis, lengvai įskaitomomis ir gerai matomomis
raidėmis pateikiama informacija apie tapatumą kiekvienos veikliosios
medžiagos ir nurodyta jos koncentracija metriniais vienetais.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis a)
punktas

Biocidinio produkto sudėtyje esančios nanomedžiagos paženklintos.
Jeigu jų yra, nurodoma konkreti susijusi rizika ir po kiekvienos nuorodos į
nanomedžiagas skliausteliuose pateikiamas žodis „nano“.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų

2
skirsnis
69
straipsnio 2 dalis b)
punktas
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

naudojimo (OL 2012 L167, p.1)
Pateiktas autorizacijos liudijimo numeris.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis c)
punktas
+

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo numeris suteiktas kompetentingos
institucijos arba Komisija.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis c)
punktas

Nurodytas autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (arba vardas ir pavardė)
ir adresas.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis d)
punktas

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis e)
punktas

Pateikta naudojimo paskirtis, kuriai autorizuotas biocidinis produktas.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis f)
punktas

Pateikiama naudojimo instrukcija.
Naudojimo dažnis ir dozės metriniais vienetais (taip, kad būtų suprantama ir
suvokiama vartotojui) kiekvienai autorizacijos liudijime nurodytai paskirčiai.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis g)
punktas

Pateikta išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį šalutinį
poveikį ir pirmosios pagalbos priemones.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis h)
punktas

Pateiktas produkto formuliacijos tipas.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)
Pridedamas informacinis lapelis ir pateikiamas užrašas „Prieš naudodami
perskaitykite pridėtą instrukciją“.
Taikoma ir pažeidžiamų asmenų grupėms skirti įspėjimai.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis i)
punktas

Pateikimos biocidinio produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos.
Atitinkamais atvejais įskaitant ir draudimus pakartotinai naudoti pakuotę.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis j)
punktas

Nurodomos vartotojų kategorijos, kuriems leidžiama naudoti biocidinį
produktą.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis m)
punktas

Kai taikoma - nurodoma informacija apie bet kokį konkretų pavojų aplinkai,
ypač susijusį su nekontroliuojamų organizmų apsauga ir vandens užteršimo
prevencija,

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis n)
punktas

Nurodytas siuntos numeris arba žyma ir galiojimo laikas.
Galiojimo laikas nurodomas įprastomis laikymo sąlygomis. Laikotarpis, kurio
reikia, kad pasireikštų biocidinis poveikis. Laikas, kuris turi praeiti tarp
biocidinio produkto panaudojimų arba nuo apdorojimo biocidiniu produktu iki
produkto panaudojimo, arba iki kito žmonių ar gyvūnų patekimo į vietą, kurioje
buvo panaudotas biocidinis produktas, intervalas, įskaitant išsamią informaciją
apie nukenksminimo būdus ir priemones bei būtino apdorotų vietų vėdinimo
trukmę. Išsami informacija apie tinkamą įrangos valymą. Išsami informacija
apie atsargumo priemones naudojant ir vežant produktą.
Biocidiniai produktai, kuriuose yra mikroorganizmų, ženklinami pagal
Direktyvos 2000/54/EB reikalavimus.

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L167, p.1)

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis k)
ir l) punktai

2012 m. gegužės 22 d. įsigaliojusį
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų

2 skirsnis 69
straipsnio 2 dalis o)
punktas
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

naudojimo (OL 2012 L167, p.1)
2.1.1.6. CHEMINĖS
2.1.1.6.1.
2.1.1.6.2.

2.1.1.6.2.1.

MEDŽIAGOS IR PREPARATAI
Bendrieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai gaminiams

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
naujo paženklinti ir supakuoti iki 2017-06-01)
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
Cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys I priedo 2-5 dalyse nustatytus 2008 m. gruodžio 18 d. Europos 3 str.
fizinio pavojaus, pavojingumo sveikatai arba aplinkai kriterijus, yra pavojingi ir Parlamento ir Tarybos reglamentas
klasifikuojami pagal atitinkamas tane priede numatytas pavojingumo klases
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
Specialieji reikalavimai cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui,
ženklinimui ir pakavimui (CLP reglamentas)
Reikalavimai taikomi:
Mišiniams: nuo 2015-06-01 (jei pateikta rinkai iki 2015-06-01 nebūtina iš

2.1.1.6.2.2.

Prieš tiekdami rinkai chemines medžiagas ar mišinius gamintojai, importuotojai
ir tolesni naudotojai juos suklasifikuoja pagal II antraštinę dalį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 4 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.3.

Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys yra klasifikuojami kaip pavojingi, tiekėjai
prieš tiekdami juos rinkai, užtikrina, kad cheminė medžiaga ar mišinys būtų

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 4 str. 4 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

paženklinti ir supakuoti pagal III ir IV antraštinių dalių reikalavimus

(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.4.

Etiketė rašoma valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga/ mišinys tiekiami
rinkai, valstybine kalba

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.5.

Tiekėjai gali etiketėse vartoti daugiau kalbų, nei reikalauja valstybės narės,
jeigu visomis kalbomis pateikiama ta pati informacija

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.6.

Nurodytas cheminės medžiagos/mišinio tiekėjo (-ų) vardas/pavardė
(pavadinimas), adresas ir telefono numeris

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1a) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.6.2.7.

Nurodytas cheminės medžiagos/ mišinio nominalus kiekis pakete, kuris
prieinamas plačiajai visuomenei

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1b) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.8.

Nurodyti produkto identifikatoriai, kaip nurodyta 18 straipsnyje

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1c) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.9.

Nurodytos, kai taikoma, pavojaus piktogramos pagal 19 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1d) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.10.

Nurodyti, kai taikoma, signaliniai žodžiai pagal 20 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1e) d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.6.2.11.

Nurodytos, kai taikoma, pavojingumo frazės pagal 21 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1f) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.12.

Nurodytos, kai taikoma, atsargumo frazės pagal 21 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1g) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.13.

Nurodytas, kai taikoma, skyrelis papildomai informacijai

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1h) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.6.2.14.

Teiginiai „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „neteršiantis“, „ekologiškas“ ar kiti
teiginiai, kuriais nurodoma, kad cheminė medžiaga ar mišinys nėra pavojingi, ar
kiti klasifikacijos neatitinkantys teiginiai nenurodomi

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 25 str. 4 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.15.

Pasikeitus klasifikacijai ir ženklinimui etiketėje nurodyti ženklinimo elementai
turi būti be nepagrįsto delsimo atnaujinti, kai naujas pavojus yra didesnis arba
kai reikalaujama pateikti naujus papildomus ženklinimo elementus pagal 25
straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 30 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.16.

Etiketė gerai pritvirtinta prie vieno ar kelių pakuotės paviršių ir skaitoma
horizontaliai, kai paketas normaliai padedamas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 31 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

2.1.1.6.2.17.

Etikečių spalva ir forma turi būti tokia, kad pavojaus piktograma būtų aiškiai
matoma

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 31 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.18.

Ženklinimo elementai užrašomi aiškiai ir neištrinamai, turi aiškiai išsiskirti
etiketės fone ir būti tokio dydžio ir taip išdėstyti, kad juos būtų lengva
perskaityti

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 31 str. 3 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.19.

Pavojaus piktogramos, signalinis žodis, pavojingumo frazės ir atsargumo frazės
etiketėje pateikiami kartu

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 32 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.20.

Visos pavojingumo, atsargumo frazės etiketėje sugrupuojamos pagal kalbą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 32 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.6.2.21.

Pavojingumo frazių grupės ir atsargumo frazių grupės etiketėje pateikiamos
kartu, išdėstant pagal kalbą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 32 str. 3 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.22.

Papildoma informacija pateikiama papildomai informacijai skirtame skyrelyje

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 32 str. 4 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.23.

Jeigu paketą sudaro išorinė ir vidinė pakuotė kartu su bet kokia tarpine pakuote,
o išorinė pakuotė atitinka ženklinimo nuostatas pagal pavojingų krovinių
vežimo taisykles, vidinė ir bet kokia tarpinė pakuotės ženklinamos pagal šį
reglamentą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 33 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

(CLP reglamentas)
2.1.1.6.2.24.

Pakuotė turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad jos turinys nepatektų į
aplinką

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 1a) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.25.

Medžiagos, iš kurių padaryta pakuotė ir jos tvirtinimai, neturi būti jautrios
žalingam pakuotėje esančių cheminių medžiagų ar mišinių poveikiui

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 1b) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.26.

Pakuotė, kurioje plačiajai visuomenei tiekiama pavojinga cheminė medžiaga ar
mišinys, negali būti tokios formos ar konstrukcijos, kuri galėtų patraukti vaikų
dėmesį arba sukldina vartotojus, kuri būtų panaši į naudojamą maisto
produktams, gyvūnų pašarams, medicinos ar kosmetikos produktams, taip
klaidina vartotojus

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.27.

Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1
skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.2 ir 3.1.4.2
skirsnius naudojami vaikams neįveikiami įtaisai

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.6.2.28.

Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1
skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.2 ir 3.1.4.2
skirsnius turi turėti liestinę pavojaus žymę

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.29.

Nuo 2010-10-01 iki 2015-06-01 cheminės medžiagos klasifikuojamos pagal
direktyvą 67/548/EEB ir šį reglamentą. Jos ženklinamos ir pakuojamos pagal šį
reglamentą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 61 str. 3 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.6.2.30.

Mišinių, kurie suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pagal direktyvą
1999/45/EEB ir jau patiekti rinkai iki 2015-06-01, nebūtina iš naujo paženklinti
ir supakuoti pagal šį reglamentą iki 2017-06-01

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

61 str. 4 d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.6.3.

Specialieji ženklinimo reikalavimai aerozolių balionėliams

2.1.1.6.3.1.

Ženklinimo nuostatos taikomos:
Mišiniams aerozolių balionėliuose iki 2015-06-01 (jei pateikta Lietuvos
rinkai iki 2015-06-01, neprivalo būti perženklinta iki 2017-06-01)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

2.1.1.6.3.1.1.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta už prekybą
aerozolių balionėliais atsakingo asmens pavardė ir buveinė ar prekės
ženklas

2.1.1.6.3.1.2.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta simbolis „3“ Lietuvos Respublikos ūkio ministro
(apversta raidė „epsilon“), patvirtinantis atitiktį Reglamento 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
reikalavimams

18.2 p.

2.1.1.6.3.1.3.

Ant kiekvieno aerozolio balionėlio turi būti užrašyta kodai, leidžiantys
nustatyti pripildymo gamybinę partiją

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.3 p.

2.1.1.6.3.1.4.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta neto kiekis, Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4išreikštas masės ir (arba) tūrio vienetais

18.4 p.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio neatsižvelgiant į jo turinį turi būti Lietuvos Respublikos ūkio ministro
užrašyta pavojingumo frazė H229, atsargumo frazės P210 ir P251, P410 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
ir P412

18.5 p.

Jei produktas skirtas vartotojams, ant kiekvieno aerozolių balionėlio Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4neatsižvelgiant į jo turinį turi būti pateikta atsargumo frazė P102

18.5.4 p.

18.1 p.

saugos techninis reglamentas

259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

2.1.1.6.3.1.5.

saugos techninis reglamentas

2.1.1.6.3.1.6.

259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio neatsižvelgiant į jo turinį turi būti
įspėjimai dėl naudojimo, kuriais vartotojai įspėjami apie specifinį
produkto keliamą pavojų; jeigu prie aerozolių balionėlio pridedamos
atskiros naudojimo instrukcijos, privalo būti įtraukti tokie įspėjimai dėl
naudojimo
Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip nedegus, turi būti
signalinis žodis „Atsargiai“

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.5 p.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.6 p.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip degus, turi būti signalinis Lietuvos Respublikos ūkio ministro
žodis „Atsargiai“ ir kiti reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
2.3.1.lentelėje nurodyti 2 kategorijos degių aerozolių etikečių elementai

18.5.7 p.

2.1.1.6.3.1.10.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip ypač degus, turi būti
signalinis žodis „Pavojinga“ ir kiti reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I
priedo 2.3.1.lentelėje nurodyti 1 kategorijos degių aerozolių etikečių
elementai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.8 p.

2.1.1.6.3.1.11.

Jeigu aerozolių balionėlyje yra degiųjų sudedamųjų dalių, tačiau
aerozolių balionėlis nelaikomas degiu arba ypač degiu, ant etiketės
privaloma nurodyti degaus turinio kiekį aerozolių balionėlyje: „Degi
turinio masės dalis – X %”

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

19 p.

2.1.1.6.3.1.12.

Užrašai etiketėje arba ant aerozolių balionėlio rašomi lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

20 p.

2.1.1.6.3.1.13.

Negali būti dedama ženklų ar rašoma užrašų, kuriuos galima būtų Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4supainioti su simboliu „3“ (apversta raidė „epsilon“)

21 p.

Eil. Nr.

2.1.1.6.3.1.7.

2.1.1.6.3.1.8.

2.1.1.6.3.1.9.

saugos techninis reglamentas

259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

2.1.1.6.4.

Specialieji reikalavimai dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių

Pastabos

48

Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

2.1.1.6.4.1.

Saugos duomenų lapas pateikiamas oficialia valstybės narės, kurioje cheminė
medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba

2.1.1.6.4.2.

Saugos duomenų lapas pateiktas nemokamai raštu ar elektroniniu būdu ne
vėliau kaip tą dieną, kurią cheminė medžiaga/mišinys patiekti pirmą kartą

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str. 8 d.

2.1.1.6.4.3.

Tiekėjai nedelsdami atnaujina saugos duomenų lapą, kai sužinoma nauja
informacija apie pavojus, kai suteikta ar atsisakyta suteikti autorizaciją, kai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių

31 str.,9 p.

31 str. 5 p.
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Eil. Nr.

2.1.1.6.4.4.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

buvo nustatyti apribojimai

medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

Nuo 2010-12-01 iki 2015-06-01 saugos duomenų lapuose cheminės medžiagos
klasifikacija pateikiama pagal direktyvą 67/548/EEB ir reglamentą (EB) Nr.
1272/2008

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str. 10 d.

Nuo 2010-12-01 reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedas pakeičiamas
reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedu

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,

1 str. 1) a) p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

93/105/EB bei 2000/21/EB
2.1.1.6.4.5.

Medžiagų, kurios buvo pateiktos rinkai iki 2010-12-01, saugos duomenų lapo
nereikia pakeisti saugos duomenų lapu, atitinkančiu reglamento (ES) Nr.
453/2010 I priedo nuostatas, iki 2012-12-01

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

2 str. 6 p.

2.1.1.6.4.6.

Mišinių saugos duomenų lapai, pateikti iki 2010-12-01 gali būti toliau
naudojami ir neturi atitikti reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedo reikalavimų
iki 2012-11-30

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

2 str. 7 p.

2.1.1.6.4.7.

Cheminę medžiagą – atskirą ar esančią preparato ar gaminio sudėtyje, kuriai
pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, tiekti rinkai arba
naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo reikalavimų

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą

67 str. 1 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2.1.1.7. PAPRASTI
2.1.1.7.1.
2.1.1.7.2.

SLĖGINIAI INDAI

2.1.1.7.3.

2.1.1.7.4.

2.1.1.8. SLĖGINIAI
2.1.1.8.1.
2.1.1.8.2.
2.1.1.8.3.

Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

Ženklinimas:
•Prieš pateikiant indą rinkai, indas arba jo duomenų lentelė žymimi CE ženklu
ir šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose nurodytais užrašais taip, kad šis
ženklas ir užrašai būtų matomi, įskaitomi ir negalėtų būti panaikinti.
•Po CE ženklo nurodomas atliekant gamybos kontrolę dalyvaujančios
paskelbtosios įstaigos identifikacinis numeris.
•Paskelbtoji įstaiga gaminį identifikaciniu numeriu pažymi pati arba jos
pavedimu tai daro gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.
•Prie CE ženklo ir paskelbtosios įstaigos identifikacinio numerio gali būti
pateikiamas bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų ar indo
naudojimo atvejį.
Instrukcijos:
•Prieš tiekdami rinkai indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50
bar·l, platintojai patikrina, ar indas yra pažymėtas CE ženklu ir šio
Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose numatytais užrašais, ar prie jo pridėti
Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos
Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas
indas, kalba parengti dokumentai, instrukcijos ir saugos informacija,
nurodyti šio Reglamento 1 priedo 31 punkte, ir ar gamintojas bei
importuotojas įvykdė atitinkamai šio Reglamento 18 ir 19 punktuose bei 29
punkte nustatytus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Paprastų slėginių indų saugos techninis
reglamentas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 1999-12-27
įsakymu Nr. 431
Paprastų slėginių indų saugos techninis
reglamentas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 1999-12-27
įsakymu Nr. 431

Paprastų slėginių indų saugos techninis
reglamentas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 1999-12-27
įsakymu Nr. 431

55-58 p.

37 p.
1 priedas

ĮRENGINIAI
Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:
Žymėjimas ir etiketės turinys:
•Slėginė įranga ir agregatai CE ženklu žymimi taip, kad šis ženklas būtų
matomas, įskaitomas ir neištrinamas. Ženklas žymimas ant:
•kiekvieno šio Reglamento 9 punkte nurodytos slėginės įrangos vieneto arba jo

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Slėginių
įrenginių
techninis
reglamentas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2000 m.

97-103 p.
1 priedas
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Eil. Nr.

2.1.1.8.4.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

duomenų lentelėje, tvirtinamoje ant slėginės įrangos;
•kiekvieno šio Reglamento 10 punkte nurodyto agregato arba jo duomenų
lentelėje, tvirtinamoje ant agregato.
•Jeigu CE ženklu slėginės įrangos ar agregato žymėti šio Reglamento
punkte nurodytu būdu neįmanoma arba negalima dėl slėginės įrangos ar
agregato pobūdžio, CE ženklu žymima slėginės įrangos vieneto ar agregato
pakuotė ir prie slėginės įrangos ar agregato pridedami dokumentai.
•Slėginės įrangos vienetas arba agregatas, nurodyti šio Reglamento 97 punkte,
žymimi tada, kai yra:
•arba užbaigtas gaminti;
•arba tokios būklės, kad būtų galima atlikti jo baigiamąjį įvertinimą pagal šio
Reglamento 1 priedo III skyriaus antrojo skirsnio nuostatas.
•Kiekvieno atskiro slėginės įrangos vieneto, kuris yra sudedamoji agregato
dalis, žymėti CE ženklu neprivaloma. Atskirų slėginės įrangos vienetų,
montuojamų į agregatus ir pažymėtų CE ženklu, ženklinimas nekeičiamas.
•Slėginė įranga ar agregatas CE ženklu pažymimi prieš juos pateikiant rinkai.
•Jeigu paskelbtoji įstaiga dalyvauja gamybos kontrolės procese, ant slėginės
įrangos ar agregato greta CE ženklo nurodomas šios įstaigos identifikacinis
numeris. Paskelbtosios įstaigos identifikacinį numerį pažymi pati paskelbtoji
įstaiga arba, jos pavedimu, tą atlieka gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.
•Prie CE ženklo ir paskelbtosios įstaigos identifikacinio numerio, jeigu jis
nurodomas, gali būti bet koks kitas ženklas, nurodantis konkrečią slėginės
įrangos ar agregato riziką ar jo naudojimo atvejus.
Naudojimo taisyklės (nurodymai vartotojui dėl saugos):
•Slėginę įrangą pateikiant rinkai, kartu pateikiamos ir lietuvių arba kitos
Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rinkai pateikiama slėginė įranga ar
agregatas, kalba parengtos naudojimo instrukcijos, kuriose:
•nurodomi visi būtini saugos duomenys, susiję su:
•slėginės įrangos atskirų dalių įrengimu ir surinkimu;
•eksploatavimo pradžia;
•naudojimu;
•naudotojo atliekama priežiūra ir patikrinimais.
•nurodomi etiketėje ir duomenų lentelėje, tvirtinamoje prie slėginės įrangos,
įrašomi duomenys pagal šio priedo 54–55 punktų reikalavimus, išskyrus
duomenis, identifikuojančius slėginę įrangą pagal serijos numerį. Kartu gali
būti pateikiami, jei reikia, techniniai dokumentai, brėžiniai ir schemos, kuriais
vadovaujantis būtų galima lengviau suprasti nurodytas instrukcijas;
•prireikus, pagal šio priedo 7 punkto reikavimus nurodomi pavojai, kylantys
neteisingai naudojant slėginę įrangą, ir konkrečios projektavimo ypatybės,
aprašytos šio priedo 12–14 punktuose.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

spalio 6 d. įsakymu Nr. 349

Slėginių
įrenginių
techninis
reglamentas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2000 m.
spalio 6 d. įsakymu Nr. 349

1 priedo 56-56.3 p.
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2.1.1.8.5.

2.1.1.9. DUJAS
2.1.1.9.1.
2.1.1.9.2.
2.1.1.9.2.1.

2.1.1.9.2.2.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Atitikties deklaracija:
•ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog slėginė įranga ir
agregatai atitinka šio Reglamento 1 priede nustatytus esminius saugos
reikalavimus.
•ES atitikties deklaracija privalo būti parengta pagal šio Reglamento 4 priede
nustatytą formą ir šiuos reikalavimus:
•deklaracijoje turi būti pateikiama atitinkamose šio Reglamento 3 priede
aprašytose atitikties įvertinimo procedūrose nurodyta informacija ir ji turi būti
nuolat atnaujinama;
•ES atitikties deklaracija turi būti parengta ar išversta į lietuvių arba kitos
Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas slėginis
įrenginys ar agregatas, kalbą.
•Jeigu slėginei įrangai ar agregatui yra taikomi keli Europos Sąjungos teisės
aktai, nustatantys reikalavimą parengti ES atitikties deklaraciją, rengiama
viena bendra ES atitikties deklaracija, kurioje nurodomi visi atitinkami
Europos Sąjungos teisės aktai ir jų paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje nuorodos.
•Gamintojas, parengdamas ES atitikties deklaraciją, prisiima atsakomybę už
slėginės įrangos ar agregato atitiktį šiame Reglamente nustatytiems
reikalavimams.

Slėginių
įrenginių
techninis
reglamentas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2000 m.
spalio 6 d. įsakymu Nr. 349

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

92-95 p.
4 priedas

DEGINANTYS PRIETAISAI
Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:
Ženklinimas:
•Prietaiso ar jo duomenų lentelėje turi būti CE ženklas ir tokie užrašai:
•gamintojo pavadinimas ar skiriamasis simbolis;
•prietaiso prekinis pavadinimas;
•elektros tiekimo rūšis, jei prietaisas vartoja elektros energiją;
•prietaiso kategorija;
•paskutiniai du skaitmenys tų metų, kai buvo atliktas CE žymėjimas.
•Atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, čia gali būti pateikiama informacija apie
prietaiso montavimą.
•Mažinant ar didinant CE ženklą, turi būti išlaikytos proporcijos pagal brėžinio
tinklelį.
•CE ženklo raidės privalo turėti vienodą aukštį, ne mažesnį kaip 5 mm.
Instrukcijos:
Į rinką tiekiami prietaisai privalo turėti:
•montavimo instrukcijas;
•vartotojams skirtas eksploatavimo instrukcijas;

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Dujinį kurą deginančių prietaisų
techninis reglamentas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
1999-12-31 įsakymu Nr. 449

3 priedas

Dujinį kurą deginančių prietaisų
techninis reglamentas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
1999-12-31 įsakymu Nr. 449

3-7 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

•atitinkamus įspėjamuosius užrašus, kurie taip pat turi būti užrašyti ant
pakuotės.
•Į Lietuvos rinką tiekiamų prietaisų instrukcijos ir įspėjamieji užrašai turi būti
lietuvių kalba.
•Montavimo instrukcijose turi būti pateikti visi montavimo, derinimo ir
priežiūros nurodymai, kurie yra būtini tinkamai atliekant šiuos darbus ir
saugiai naudojant prietaisą. Instrukcijose turi būti konkrečiai nurodyta:
•vartojamo dujinio kuro rūšis;
•vartojamo dujinio kuro slėgis;
•oro srautas, reikalingas degimui;
•oro srautas, neleidžiantis susidaryti pavojingiems nesudegusių dujų mišiniams,
naudojant prietaisus, kuriuose nėra šio priedo 24 punkte nurodyto įtaiso;
•degimo produktų pašalinimo sąlygos;
•priverstinės traukos degiklių ir šildytuvų su tokiais degikliais charakteristikos
bei jų įrengimo reikalavimai, kurie užtikrina, kad įrengtas prietaisas atitiktų
Esminius reikalavimus, bei prireikus gamintojo rekomenduojamų derinių
sąrašas.
•Vartotojui skirtose eksploatavimo instrukcijose turi būti pateikta visa
informacija, reikalinga saugiam prietaiso eksploatavimui užtikrinti, ypač
atkreipiant vartotojo dėmesį į prietaiso eksploatavimo apribojimus.
•Įspėjamuosiuose ženkluose ant prietaiso ir jo pakuotės turi būti aiškiai
nurodyta vartojamo dujinio kuro rūšis ir tiekimo slėgis bei visi prietaiso
eksploatavimo apribojimai, ypač jeigu prietaisą galima įrengti tik
pakankamai gerai vėdinamose patalpose, kurios tenkina reikalavimus,
nustatytus statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.09.02:1998
„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 19.
•Įtaisai, skirti naudoti prietaise, turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad
įmontuoti pagal gamintojo instrukciją veiktų nepriekaištingai pagal savo
paskirtį.
Prie įtaisų pridedamos montavimo, derinimo ir eksploatavimo instrukcijos.
2.1.1.10. PAKUOTĖS
2.1.1.10.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.10.2.
Specialieji reikalavimai
2.1.1.10.2.1.
Tvarkymas
2.1.1.10.2.2.
2.1.1.10.2.3.

Kenksmingos medžiagos pakuotėje

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lietuvos Respublikos pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
Kenksmingų
medžiagų
kiekių
pakuotėse kontrolės tvarka
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
taisyklės,
patvirtinto
Lietuvos

5 str.
2, 5 ir 6 p.
III skyrius
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Eil. Nr.

2.1.1.10.2.4.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Ženklinimo reikalavimai

2.1.1.11. PLOVIKLIAI
2.1.1.11.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.11.2.
Specialieji reikalavimai:

2.1.1.11.2.1.

2.1.1.11.2.2.

2.1.1.11.2.3.

2.1.1.11.2.4.

2.1.1.11.2.5.

2.1.1.11.2.6.

2.1.1.11.2.7.

1. Šio straipsnio nuostatos nepažeidžia Direktyvų 67/548/EEB ir 1999/45/EB
nuostatų, susijusių su pavojingų medžiagų ir mišinių klasifikavimu, pakavimu ir
ženklinimu
2. Nurodyta informacija turi būti pateikiama įskaitomais, matomais ir
nenutrinamais rašmenimis ant pakuotės, kurioje plovikliai parduodami
vartotojui
Turi būti pateikiama įskaitomais, matomais ir nenutrinamais rašmenimis ant
pakuotės, kurioje plovikliai parduodami vartotojui:
a) produkto pavadinimas;
b) asmens, atsakingo už produkto pateikimą į rinką, pavadinimas, prekybinis
pavadinimas arba prekės ženklas ir visas adresas bei telefono numeris;
c) adresas, elektroninio pašto adresas, jeigu yra, ir telefono numeris, kur galima
gauti 9 straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenų lapus
Ant ploviklių pakuotės nurodoma jų sudėtis remiantis specifikacijomis,
nurodytomis VII priedo A dalyje. Jeigu reikia, ant jos taip pat nurodomos
naudojimo instrukcijos ir specialios apsaugos priemonės
Be to, ant plataus vartojimo skalbinių ploviklių ir plataus vartojimo
automatinėms indaplovėms skirtų ploviklių pakuotės nurodoma VII priedo B
dalyje numatyta informacija
Jeigu <...> taikomas nacionalinis reikalavimas ženklinti valstybine kalba,
gamintojas ir platintojas šį reikalavimą taiko informacijai, nurodytai šio
straipsnio 3 ir 4 dalyse
VIa priede išvardinti plovikliai, kuriuose esantis fosfatų ir kitų fosforo junginių
kiekis neatitinka tame priede išdėstytų apribojimų, į rinką nepateikiami nuo
jame nustatytų datų
Nuo 2013-06-30 plataus vartojimo skalbinių plovikliai nepateikiami į rinką,
jeigu bendras fosforo kiekis lygus arba didesnis už 0,5 gramo
rekomenduojamame ploviklio kiekyje <...>, kaip nurodyta VII priedo B
skirsnyje

Teisės akto pavadinimas

Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. 348
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
taisyklės,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. 348
Bendrieji reikalavimai gaminiams
2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių
2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

IV skyrius

11 str.

2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių

11 str. 2 p.

2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių
2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių
2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių
2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių
2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių

11 str. 3 p.

11 str. 4 p.

11 str. 5 p.

4a str.
VII pr. D d
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.11.3.

Specialieji reikalavimai cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui,
ženklinimui ir pakavimui (CLP reglamentas)

2.1.1.11.3.1.

Cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys I priedo 2-5 dalyse nustatytus
fizinio pavojaus, pavojingumo sveikatai arba aplinkai kriterijus, yra pavojingi ir
klasifikuojami pagal atitinkamas tane priede numatytas pavojingumo klases

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)
2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

2.1.1.11.3.2.

Prieš tiekdami rinkai chemines medžiagas ar mišinius gamintojai, importuotojai
ir tolesni naudotojai juos suklasifikuoja pagal II antraštinę dalį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

4 str. 1 d.

2.1.1.11.3.3.

Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys yra klasifikuojami kaip pavojingi, tiekėjai
prieš tiekdami juos rinkai, užtikrina, kad cheminė medžiaga ar mišinys būtų
paženklinti ir supakuoti pagal III ir IV antraštinių dalių reikalavimus

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

4 str. 4 d.

2.1.1.11.3.4.

Etiketė rašoma valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga/ mišinys tiekiami
rinkai, valstybine kalba

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas

17 str. 2 d.

Eil. Nr.

3 str.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.11.3.5.

Tiekėjai gali etiketėse vartoti daugiau kalbų, nei reikalauja valstybės narės,
jeigu visomis kalbomis pateikiama ta pati informacija

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 2 d.

2.1.1.11.3.6.

Nurodytas cheminės medžiagos/mišinio
(pavadinimas), adresas ir telefono numeris

vardas/pavardė

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1a) d.

2.1.1.11.3.7.

Nurodytas cheminės medžiagos/ mišinio nominalus kiekis pakete, kuris
prieinamas plačiajai visuomenei

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1b) d.

2.1.1.11.3.8.

Nurodyti produkto identifikatoriai, kaip nurodyta 18 straipsnyje

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių

17 str. 1c) d.

tiekėjo

(-ų)
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.11.3.9.

Nurodytos, kai taikoma, pavojaus piktogramos pagal 19 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1d) d.

2.1.1.11.3.10.

Nurodyti, kai taikoma, signaliniai žodžiai pagal 20 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1e) d.

2.1.1.11.3.11.

Nurodytos, kai taikoma, pavojingumo frazės pagal 21 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1f) d.

2.1.1.11.3.12.

Nurodytos, kai taikoma, atsargumo frazės pagal 21 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,

17 str. 1g) d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.11.3.13.

Nurodytas, kai taikoma, skyrelis papildomai informacijai

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1h) d.

2.1.1.11.3.14.

Teiginiai „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „neteršiantis“, „ekologiškas“ ar kiti
teiginiai, kuriais nurodoma, kad cheminė medžiaga ar mišinys nėra pavojingi, ar
kiti klasifikacijos neatitinkantys teiginiai nenurodomi

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

25 str. 4 d.

2.1.1.11.3.15.

Pasikeitus klasifikacijai ir ženklinimui etiketėje nurodyti ženklinimo elementai
turi būti be nepagrįsto delsimo atnaujinti, kai naujas pavojus yra didesnis arba
kai reikalaujama pateikti naujus papildomus ženklinimo elementus pagal 25
straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

30 str. 1 d.

2.1.1.11.3.16.

Etiketė gerai pritvirtinta prie vieno ar kelių pakuotės paviršių ir skaitoma
horizontaliai, kai paketas normaliai padedamas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies

31 str. 1 d.

Pastabos
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.11.3.17.

Etikečių spalva ir forma turi būti tokia, kad pavojaus piktograma būtų aiškiai
matoma

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

31 str. 2 d.

2.1.1.11.3.18.

Ženklinimo elementai užrašomi aiškiai ir neištrinamai, turi aiškiai išsiskirti
etiketės fone ir būti tokio dydžio ir taip išdėstyti, kad juos būtų lengva
perskaityti

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

31 str. 3 d.

2.1.1.11.3.19.

Pavojaus piktogramos, signalinis žodis, pavojingumo frazės ir atsargumo frazės
etiketėje pateikiami kartu

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

32 str. 1 d.

2.1.1.11.3.20.

Visos pavojingumo, atsargumo frazės etiketėje sugrupuojamos pagal kalbą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas

32 str. 2 d.

Pastabos
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.11.3.21.

Pavojingumo frazių grupės ir atsargumo frazių grupės etiketėje pateikiamos
kartu, išdėstant pagal kalbą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

32 str. 3 d.

2.1.1.11.3.22.

Papildoma informacija pateikiama papildomai informacijai skirtame skyrelyje

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

32 str. 4 d.

2.1.1.11.3.23.

Jeigu paketą sudaro išorinė ir vidinė pakuotė kartu su bet kokia tarpine pakuote,
o išorinė pakuotė atitinka ženklinimo nuostatas pagal pavojingų krovinių
vežimo taisykles, vidinė ir bet kokia tarpinė pakuotės ženklinamos pagal šį
reglamentą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

33 str. 1 d.

2.1.1.11.3.24.

Pakuotė turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad jos turinys nepatektų į
aplinką

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies

35 str. 1a) d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto pavadinimas

keičiantis reglamentą (EB)
1907/2006 (CLP reglamentas)

Nr.

2.1.1.11.3.25.

Medžiagos, iš kurių padaryta pakuotė ir jos tvirtinimai, neturi būti jautrios
žalingam pakuotėje esančių cheminių medžiagų ar mišinių poveikiui

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

35 str. 1b) d.

2.1.1.11.3.26.

Pakuotė, kurioje plačiajai visuomenei tiekiama pavojinga cheminė medžiaga ar
mišinys, negali būti tokios formos ar konstrukcijos, kuri galėtų patraukti vaikų
dėmesį arba sukldina vartotojus, kuri būtų panaši į naudojamą maisto
produktams, gyvūnų pašarams, medicinos ar kosmetikos produktams, taip
klaidina vartotojus

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

35 str. 2 d.

2.1.1.11.3.27.

Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1
skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.2 ir 3.1.4.2
skirsnius naudojami vaikams neįveikiami įtaisai

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

35 str. 2 d.

2.1.1.11.3.28.

Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1
skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.2 ir 3.1.4.2
skirsnius turi turėti liestinę pavojaus žymę

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

35 str. 2 d.

Pastabos
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.11.3.29.

Mišinių, kurie suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pagal direktyvą
1999/45/EEB ir jau patiekti rinkai iki 2015-06-01, nebūtina iš naujo paženklinti
ir supakuoti pagal šį reglamentą iki 2017-06-01

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

2.1.1.11.4.

Specialieji ženklinimo reikalavimai aerozolių balionėliams

2.1.1.11.4.1.

Ženklinimo nuostatos

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

2.1.1.11.4.2.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta už prekybą aerozolių
balionėliais atsakingo asmens pavardė ir buveinė ar prekės ženklas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.1 p.

2.1.1.11.4.3.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta simbolis „3“ (apversta
raidė „epsilon“), patvirtinantis atitiktį Aerozolių balionėlių saugos techninio
reglamento reikalavimams

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.2 p.

2.1.1.11.4.4.

Ant kiekvieno aerozolio balionėlio turi būti užrašyta kodai, leidžiantys nustatyti
aerozolio balionėlio pripildymo gamybinę partiją

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.3 p.

2.1.1.11.4.5.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta neto kiekis, išreikštas
masės ir (arba) tūrio vienetais

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.4 p.

61 str. 4 d.
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dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.11.4.6.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio neatsižvelgiant į jo turinį turi būti užrašyta
pavojingumo frazė H229, atsargumo frazės P210 ir P251, P410 ir P412

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.1-18.5.3 p.

2.1.1.11.4.7.

Jei produktas skirtas vartotojams, ant kiekvieno aerozolių balionėlio
neatsižvelgiant į jo turinį turi būti pateikta atsargumo frazė P102

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.4 p.

2.1.1.11.4.8.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio neatsižvelgiant į jo turinį turi būti įspėjimai
dėl naudojimo, kuriais vartotojai įspėjami apie specifinį produkto keliamą
pavojų; jeigu prie aerozolių balionėlio pridedamos atskiros naudojimo
instrukcijos, privalo būti įtraukti tokie įspėjimai dėl naudojimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.5 p.

2.1.1.11.4.9.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip nedegus, turi būti signalinis žodis
„Atsargiai“

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.6 p.

2.1.1.11.4.10.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip degus, turi būti signalinis žodis
„Atsargiai“ ir kiti reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.3.1.lentelėje
nurodyti 2 kategorijos degių aerozolių etikečių elementai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.7 p.

2.1.1.11.4.11.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip ypač degus, turi būti signalinis
žodis „Pavojinga“ ir kiti reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.3.1.lentelėje
nurodyti 1 kategorijos degių aerozolių etikečių elementai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.8 p.

2.1.1.11.4.12.

Jeigu aerozolių balionėlyje yra degiųjų sudedamųjų dalių, tačiau aerozolių
balionėlis nelaikomas degiu arba ypač degiu, ant etiketės privaloma nurodyti
degaus turinio kiekį aerozolių balionėlyje: „Degi turinio masės dalis – X %”

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

19 p.

2.1.1.11.4.13.

Užrašai etiketėje arba ant aerozolių balionėlio rašomi lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

20 p.

2.1.1.11.4.14.

Negali būti dedama ženklų ar rašoma užrašų, kuriuos galima būtų supainioti su

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4-

21 p.

Eil. Nr.
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simboliu „3“ (apversta raidė „epsilon“)

259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

2.1.1.11.5.

Specialieji reikalavimai dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas)

2.1.1.11.5.1.

Saugos duomenų lapas pateikiamas oficialia valstybės narės, kurioje cheminė
medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

2.1.1.11.5.2.

Saugos duomenų lapas pateiktas nemokamai raštu ar elektroniniu būdu ne
vėliau kaip tą dieną, kurią cheminė medžiaga/mišinys patiekti pirmą kartą

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

31 str. 5 p.

31 str. 8 d.
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Teisės akto straipsnis,
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(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2.1.1.11.5.3.

Tiekėjai nedelsdami atnaujina saugos duomenų lapą, kai sužinoma nauja
informacija apie pavojus, kai suteikta ar atsisakyta suteikti autorizaciją, kai
buvo nustatyti apribojimai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str. 9 p.

2.1.1.11.5.4.

Nuo 2010-12-01 iki 2015-06-01 saugos duomenų lapuose cheminės medžiagos
klasifikacija pateikiama pagal direktyvą 67/548/EEB ir reglamentą (EB) Nr.
1272/2008

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str. 10 d.

2.1.1.11.5.5.

Nuo 2010-12-01 reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedas pakeičiamas
reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedu

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),

1 str. 1) a) p.
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Teisės akto straipsnis,
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įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2.1.1.11.5.6.

Mišinių saugos duomenų lapai, pateikti iki 2010-12-01 gali būti toliau
naudojami ir neturi atitikti reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedo reikalavimų
iki 2012-11-30

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

2 str. 7 p.

2.1.1.11.5.7.

Cheminę medžiagą – atskirą ar esančią preparato ar gaminio sudėtyje, kuriai
pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, tiekti rinkai arba
naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo reikalavimų

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

67 str. 1 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

2.1.1.12. KOSMETIKA
2.1.1.12.1.1.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.12.1.1.2.
Specialieji reikalavimai

2.1.1.12.1.1.2.1.

2.1.1.12.1.1.2.2.

2.1.1.12.1.1.2.3.

2.1.1.12.1.1.2.4.

2.1.1.12.1.1.2.5.

Rinkai pateiktas kosmetikos gaminys turi būti saugus žmonių sveikatai, jei
naudojamas laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų, ypač
atsižbelgiant į:
a) pateikimą, įskaitant atitiktį Direktyvai 87/357/EEB;
b) ženklinimą;
c) su naudojimu ir išmetimu susijusius nurodymus;
d) visas kitas nuorodas ar informaciją, kurias pateikia 4 straipsnyje numatytas
atsakingas asmuo.
Ant kosmetikos gaminio pakuotės pateikiamas atsakingo asmens (Bendrijoje
įsisteigusio gamintojo, gamintojo raštišku pavedimu įgalioto Bendrijoje
įsisteigusio asmens, importuotojo ar importuotojo raštišku pavedimu įgalioto
Bendrijoje įsisteigusio asmens) pavadinimas arba registruotas pavadinimas bei
adresas.
Importuojamų kosmetikos gaminių atveju ant pakuotės nurodoma kilmės šalis.
Ant pakuotės neištrinamomis, lengvai įskaitomomis ir gerai matomomis
raidėmis ši informacija gali būti pateikta sutrumpintai, jei iš to sutrumpinimo
galima atpažinti tą asmenį ir jo adresą. Jei nurodomi keli adresai, išskiriamas
tas adresas, kuriuo atsakingas asmuo laiko gaminio informacijos bylą.
Kosmetikos gaminio nominalus turinys nurodomas masės (pvz. g, kg) arba tūrio
(pvz. ml, l) vienetais pakavimo metu.
Netaikoma pakuotėms, kuriose yra mažiau kaip penki gramai arba penki
mililitrai gaminio, nemokamiems gaminių pavyzdžiamsbei pakuotėms, kuriose
gaminio yra tik vienam kartui.
Pateikiama minimalaus tinkamumo termino data, iki kurios tinkamomis
sąlygomis laikomas kosmetikos gaminys išlaiko savo pirminę funkciją. Prieš
pačią datą arba vietą ant pakuotės, kurioje ši data yra užrašyta, nurodomas
simbolis (nurodytas VII priede) arba žodžiai: „Geriausias naudoti iki“.
Minimalaus tinkamumo termino data pažymėta aiškiai, ją sudaro mėnuo ir
metai arba diena, mėnuo ir metai, užrašyti pateikta tvarka. Jei būtina,
nurodomos sąlygos, kurias reikia įvykdyti nurodytai naudojimo trukmei
užtikrinti.
Kosmetikos gaminiams, kurių tinkamumo terminas yra ilgesnis kaip 30
mėnesių, nurodomas laikas atidarius, per kurį gaminys yra saugus ir gali būti
naudojamas visiškai nepakenkiant vartotojui. Ši informacija žymima simboliu

Teisės akto pavadinimas

Bendrieji reikalavimai gaminiams
2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių
2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių ir Direktyva 87/357/EEB

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

II skyrius 3 straipsnis

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius 19
straipsnis, 1 dalis, a)
punktas

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius 19
straipsnis, 1 dalis, b)
punktas

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius 19
straipsnis, 1 dalis, c)
punktas

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos

VI skyrius. 19
straipsnis, 1 dalis c)
punktas
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2.1.1.12.1.1.2.7.
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(nurodytas VII priede), nurodant trukmę (mėnesiais ir (arba) metais), išskyrus
tuos atvejus, kai tinkamumo terminas po atidarymo nesvarbus.
Ant kosmetikos gaminio pakuotės pateikiami konkretūs nurodymai dėl
atsargumo priemonių, kurių reikės laikytis naudojant, bent jau išvardytieji IIIVI prieduose ir kita įspėjamoji informacija ant profesionaliam naudojimui skirtų
gaminių.
Pvz.: Burnos higienos priemonių, kurių sudėtyje yra natrio fluorido, pakuočių
ženklinime turi būti nurodytas užrašas „Sudėtyje yra natrio fluorido“ (žr. III
priedas. Medžiagų leidžiamų naudoti kosmetikos gaminių gamybai ir laikantis
nustatytų apribojimų sąrašas. Nuorodos Nr. 31, lentelės i skiltis- Naudojimo
sąlygų bei įspėjimų formuluotė – Sudėtyje yra natrio fluorido).
Kosmetikos gaminio gamybos partijos numeris arba kosmetikos gaminių
identifikavimo nuoroda.
Jeigu to padaryti neįmanoma dėl praktinių priežasčių (pvz., kosmetikos
gaminiai per maži) ši informacija turi būti tik ant pakuotės.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

gaminių
2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius. 19
straipsnis, 1 dalis d)
punktas

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius. 19
straipsnis, 1 dalis e)
punktas

2.1.1.12.1.1.2.8.

Lietuvių kalba nurodyta kosmetikos gaminio funkcija - paskirtis (nebent tai
aišku pagal jo pateikimą).

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius. 19
straipsnis, 1 dalis f)
punktas

2.1.1.12.1.1.2.9.

Ant kosmetikos gaminio pakuotės pateikiamas ingredientų sąrašas. Sąrašas turi
prasidėti terminu „Ingredients“.
Ši informacija gali būti pateikiama tik ant antrinės pakuotės. Sąrašas turi
prasidėti terminu „Ingredients“. Pateikiant minėtą informaciją naudojama
Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra (INCI). Kvapų bei
aromatinėms kompozicijoms ir jų žaliavoms apibūdinti vartojami terminai
„parfum“ arba „aroma“. Ingredientų sąraše aiškiai nurodomos visos
nanomedžiagos. Tokių medžiagų pavadinimai baigiasi žodeliu „nano“
skliausteliuose (pvz., titano dioksidas (nano)). Dažikliai, išskyrus plaukų
(neskaitant blakstienų) dažiklius, gali būti išvardyti bet kokia tvarka po kitų
kosmetikos ingredientų. Dažiklių nurodymui, prireikus, taikoma Spalvos indekso
(CI) nomenklatūra.
Ant smulkių kosmetikos gaminių (pvz., ant muilo, vonios burbulų ar kitų
smulkių kosmetikos gaminių), kai dėl praktinių priežasčių ingredientų sąrašo
neįmanoma pateikti etiketėje, žymelėje, juostoje, kortelėje ar pridėtame
lapelyje, tie duomenys pateikiami atskirame lape kuo arčiau pirminės pakuotės,
kurioje kosmetikos gaminys pateikiamas parduoti.
Kosmetikos gaminių, kurie vartotojui yra pateikiami nefasuoti arba jeigu jie
pirkėjo pageidavimu pakuojami pardavimo vietoje arba fasuojami tiesiogiai
parduodant, ženklinimo rekvizitai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius. 19
straipsnis, 1 dalis g)
punktas

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius 19
straipsnis, 3 dalis

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos

VI skyrius 19
straipsnio 4 dalis

2.1.1.12.1.1.2.10.

2.1.1.12.1.1.2.11.
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straipsnio 1 dalyje, turi būti pateikti kartu su gaminiu pateikiamoje ar prie
gaminio pritvirtinamoje etiketėje, informaciniame lapelyje, žymelėje arba
kortelėje.

2.1.1.12.1.1.2.12.

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnio 1 dalies b, c, d, ir f punktuose ir
2, 3, bei 4 dalyse nurodyta informacija, išskyrus 1 dalies g punktą, turi būti
pateikiama Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

Teisės akto pavadinimas

gaminių
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birželio 19
d. įsakymu Nr. V-634 patvirtinos
Kosmetikos
gaminių
ženklinimo
rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos
Respublikos
valstybine
kalba,
nurodymo ir nefasuotų kosmetikos
gaminių, pakuojamų tik prekybos
vietoje pirkėjo pageidavimu arba
fasuojamų
tiesiogiai
parduodant,
ženklinimo taisyklės
2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birželio 19
d. įsakymu Nr. V-634 patvirtinos
Kosmetikos
gaminių
ženklinimo
rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos
Respublikos
valstybine
kalba,
nurodymo ir nefasuotų kosmetikos
gaminių, pakuojamų tik prekybos
vietoje pirkėjo pageidavimu arba
fasuojamų
tiesiogiai
parduodant,
ženklinimo taisyklės

2.1.1.12.1.1.2.13.

2.1.1.12.1.1.2.14.

Vartotojui pateikiami teisingi teiginiai apie kosmetikos gaminį.
Ženklinant, pateikiant rinkai ir reklamuojant kosmetikos gaminius, neturi būti
naudojamos draudžiamos formuluotės, pavadinimai, prekės ženklai, vaizdiniai
ar kiti ženklai, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad gaminiai turi savybių
arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi.
Apie kosmetikos gaminį, pateiktą į rinką, pranešta Komisijai.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

6 p.

VI skyrius 19
straipsnio 5 dalis

4 p.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

VI skyrius 20
straipsnis, 1 dalis

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos
gaminių

III skyrius 13
straipsnis
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

2.1.1.12.1.1.3.

Specialieji ženklinimo reikalavimai kosmetikos gaminiams

Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birželio 19
d. įsakymu Nr. V-634 patvirtinos
Kosmetikos
gaminių
ženklinimo
rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos
Respublikos
valstybine
kalba,
nurodymo ir nefasuotų kosmetikos
gaminių, pakuojamų tik prekybos
vietoje pirkėjo pageidavimu arba
fasuojamų
tiesiogiai
parduodant,
ženklinimo taisyklės

2.1.1.12.1.1.3.1.

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnio 1 dalies b, c, d, ir f punktuose ir
2, 3, bei 4 dalyse nurodyta informacija, išskyrus 1 dalies g punktą, turi būti
pateikiama Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Informacija, nurodyta
Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnio 1 dalies g punkte, turi būti
nurodyta laikantis pirmiau minėto straipsnio 6 dalies reikalavimų

Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birželio 19
d. įsakymu Nr. V-634 patvirtinos
Kosmetikos
gaminių
ženklinimo
rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos
Respublikos
valstybine
kalba,
nurodymo ir nefasuotų kosmetikos
gaminių, pakuojamų tik prekybos
vietoje pirkėjo pageidavimu arba
fasuojamų
tiesiogiai
parduodant,
ženklinimo taisyklės

4 p.

2.1.1.12.1.1.3.2.

Lietuvos Respublikos valstybine kalba privaloma pateikti kosmetikos gaminio
informacija turi būti pateikta ant gaminio pakuotės arba šių Taisyklių 6 punkte
nurodytais būdais.

Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birželio 19
d. įsakymu Nr. V-634 patvirtinos
Kosmetikos
gaminių
ženklinimo
rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos
Respublikos
valstybine
kalba,
nurodymo ir nefasuotų kosmetikos
gaminių, pakuojamų tik prekybos
vietoje pirkėjo pageidavimu arba
fasuojamų
tiesiogiai
parduodant,
ženklinimo taisyklės

5 p.

2.1.1.12.1.1.3.3.

Kosmetikos gaminių, kurie vartotojui yra pateikiami nefasuoti arba jeigu jie
pirkėjo pageidavimu pakuojami pardavimo vietoje arba fasuojami tiesiogiai
parduodant, ženklinimo rekvizitai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19
straipsnio 1 dalyje, turi būti pateikti kartu su gaminiu pateikiamoje ar prie
gaminio pritvirtinamoje etiketėje, informaciniame lapelyje, žymelėje arba

Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birželio 19
d. įsakymu Nr. V-634 patvirtinos
Kosmetikos
gaminių
ženklinimo
rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos

6 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

kortelėje.

Respublikos
valstybine
kalba,
nurodymo ir nefasuotų kosmetikos
gaminių, pakuojamų tik prekybos
vietoje pirkėjo pageidavimu arba
fasuojamų
tiesiogiai
parduodant,
ženklinimo taisyklės

2.1.1.12.1.1.4.

Specialieji ženklinimo reikalavimai aerozolių balionėliams

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

2.1.1.12.1.1.4.1.

Ženklinimo nuostatos taikomos kosmetikos gaminiams aerozolių
balionėliuose nuo 2015-06-01 (jei pateikta Lietuvos rinkai iki 2015-06-01,
neprivalo būti perženklinta iki 2017-06-01).

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

15.2 p.

2.1.1.12.1.1.4.2.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta už prekybą aerozolių
balionėliais atsakingo asmens pavardė ir buveinė ar prekės ženklas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.1 p.

2.1.1.12.1.1.4.3.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta simbolis „3“ (apversta
raidė „epsilon“), patvirtinantis atitiktį Reglamento reikalavimams.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.2 p.

2.1.1.12.1.1.4.4.

Ant kiekvieno aerozolio balionėlio turi būti užrašyta kodai, leidžiantys nustatyti
pripildymo gamybinę partiją.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.3 p.

2.1.1.12.1.1.4.5.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio neatsižvelgiant į jo turinį turi būti užrašyta
pavojingumo frazė H229 (Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti), atsargumo
frazės P102 (Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje), P 210 (Laikyti atokiau nuo
šilumo šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių.-Nerūkyti.), P251
(Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto), P410 ir P412 (Saugoti
nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje).
Kai aerozolių balionėlis pagal Aprašo 3 punkto kriterijus klasifikuojamas kaip
nedegus, turi būti signalinis žodis „Atsargiai“.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5 p.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių

18.5.6 p.

2.1.1.12.1.1.4.6.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

saugos techninis reglamentas
2.1.1.12.1.1.4.7.

Kai aerozolių balionėlis pagal Aprašo 3 punkto kriterijus klasifikuojamas kaip
degus, turi būti signalinis žodis „Atsargiai“ ir kiti reglamento (EB) Nr.
1272/2008 I priedo 2.3.1.lentelėje nurodyti 2 kategorijos degių aerozolių
etikečių elementai.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.7 p.

2.1.1.12.1.1.4.8.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip ypač degus, turi būti signalinis
žodis „Pavojinga“ ir kiti reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.3.1.lentelėje
nurodyti 1 kategorijos degių aerozolių etikečių elementai.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.8 p.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

19 p.

2.1.1.12.1.1.4.9.

Turi būti pateiktos pavojingumo frazėsH222 (Ypač degus aerozolis) ir H229
(Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti), atsargumo frazės P210 (Laikyti
atokiau nuo šilumo šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių.-Nerūkyti.),
P211 (Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius), P251 (Slėginis
indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto), P410 ir P412 (Saugoti nuo
saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje).
Jeigu aerozolių balionėlyje yra degiųjų sudedamųjų dalių, tačiau aerozolių
balionėlis nelaikomas degiu arba ypač degiu, ant etiketės privaloma nurodyti
degaus turinio kiekį aerozolių balionėlyje: „Degi turinio masės dalis – X %”

2.1.1.12.1.1.4.10.

Užrašai etiketėje arba ant aerozolių balionėlio rašomi lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

20 p.

2.1.1.12.1.1.4.11.

Negali būti dedama ženklų ar rašoma užrašų, kuriuos galima būtų supainioti su
simboliu „3“ (apversta raidė „epsilon“)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

21 p.

2.1.1.13. MAŠINOS
2.1.1.13.1.
2.1.1.13.2.

Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

2.1.1.13.2.1.

Ženklinimas:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Techninis reglamentas Mašinų sauga,
patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2000-03-06 įsakymu Nr. 28
Techninis reglamentas Mašinų sauga,

1 priedas 127-131 p.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

•Gamintojas ir jo adresas;
•CE ženklas;
•Ar atitinka CE ženklinimo reikalavimus;
•Serijos arba tipo žymuo;
•Pagaminimo metai;
•Įspėjamieji užrašai;
•Įspėjamieji užrašai lietuvių kalba

2.1.1.13.2.2.

2.1.1.13.2.3.

*jeigu reikia paženklinta garso galios lygio rodmens ženklu Lwa
EB atitikties deklaracija:
• gamintojo, o kur reikia, jo įgaliotojo atstovo įmonės pavadinimas ir pilnas
adresas;
• asmens, kuris turi būti įsisteigęs Bendrijoje ir yra įgaliotas sudaryti
atitinkamą techninę bylą, pavadinimas ir adresas;
• mašinos apibūdinimas ir identifikuojanti informacija, įskaitant bendrąjį
pavadinimą, paskirtį, modelį, tipą, serijos numerį ir komercinį pavadinimą;
• jei reikia, 9 priede nurodytą EB tipo tyrimą atlikusios paskelbtosios
(notifikuotosios) įstaigos pavadinimas, adresas ir identifikacinis numeris bei EB
tipo tyrimo sertifikato numeris;
• jei reikia, nuorodos į taikytus 21 punkte nurodytus darniuosius standartus;
• jei reikia, nuorodos į taikytus 21 punkte nurodytus darniuosius standartus;
• deklaracijos parengimo vieta ir data jei reikia, nuorodos į taikytus 21 punkte
nurodytus darniuosius standartus;
• asmens, kuriam pavesta gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo vardu parengti
deklaraciją, tapatybė ir parašas.
Instrukcijos:
•įmonės pavadinimas ir gamintojo bei jo įgaliotojo atstovo pilnas adresas;
•mašinos pavadinimas, nurodytas ant pačios mašinos, išskyrus serijos numerį
(žr. 1.7.3 punktą);
•EB atitikties deklaracija arba EB atitikties deklaracijos turinį išdėstantis
dokumentas, nurodantis mašinos duomenis, kuriame nebūtina pateikti serijos
numerį ir parašą;
•bendras mašinos aprašymas;
•darbo vietos (-ų), kurią (-as) galėtų užimti operatoriai, aprašymas;
•numatytų mašinos naudojimo sąlygų aprašymas;
•įspėjimai dėl būdų, kuriais mašina neturi būti naudojama, tačiau kurie, kaip
parodė patirtis, gali pasitaikyti;
•surinkimo, montavimo ir sujungimo nurodymai, įskaitant brėžinius, diagramas
ir tvirtinimo būdus, taip pat žymėjimas važiuoklės ar įrenginio, ant kurio turi

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2000-03-06 įsakymu Nr. 28

Techninis reglamentas Mašinų sauga,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2000-03-06 įsakymu Nr. 28

2 priedo I sk.
Pirmasis skirsnis 3
dalis
(2 priedas 3.5
punktas)

Techninis reglamentas Mašinų sauga,
patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2000-03-06 įsakymu Nr. 28

1 priedas 135 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

būti montuojama mašina;
•nurodymai dėl montavimo ir surinkimo, siekiant sumažinti triukšmą ar
vibraciją;
•nurodymai dėl montavimo ir surinkimo, siekiant sumažinti triukšmą ar
vibraciją;
•informacija apie liekamąją riziką, kuri išlieka nepaisant saugiųjų konstrukcinių
priemonių, panaudotų techninės apsaugos priemonių ir papildomų apsauginių
priemonių;
•nurodymai apie apsaugos priemones, kurių turi imtis naudotojas, įskaitant, kur
taikytina, numatytas asmeninės apsaugos priemones;
•pagrindinės įrankių, kurie gali būti įtaisyti mašinoje, charakteristikos;
•sąlygos, kuriose mašina atitinka stabilumui keliamus reikalavimus, kai ji
naudojama, transportuojama, surenkama, išmontuojama, nenaudojama,
bandoma ar iš anksto numatyto gedimo metu;
•nurodymai, leidžiantys užtikrinti, kad transportavimo, kėlimo ir saugojimo
operacijos galėtų būti atliktos saugiai, nurodant mašinos ir įvairių jos dalių
svorius, kai šios nuolat transportuojamos atskirai;
•valdymo metodas, kuris vykdomas avarijos ar gedimo atveju; jeigu yra
galimybė užsikirsti, naudotinas valdymo metodas turi būti toks, kad leistų
saugiai sutaisyti užsikirtusią įrangą;
•reguliavimo ir priežiūros operacijų, kurias turi atlikti naudotojas, aprašymas,
taip pat prevencinės priežiūros priemonės, kurių reikia laikytis;
•nurodymai, leidžiantys saugiai reguliuoti ir prižiūrėti mašiną, įskaitant
apsaugos priemones, kurios reikalingos atliekant šiuos darbus;
•naudotinų atsarginių dalių specifikacijos, jei jos turi poveikį operatoriaus
sveikatai ir saugai;
•informacija apie ore esančio triukšmo sklaidą
•informacija apie tenkantį spinduliuotės kiekį.
2.1.1.14. KĖLIMO
2.1.1.14.1.
2.1.1.14.2.

2.1.1.14.2.1.

REIKMENYS
Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

Informacija lynų sertifikatuose:
• Gamintojo pavadinimas ir jo arba jo įgalioto atstovo adresas;
• Faktinis lyno skersmuo;
• Parduoto lyno ilgis;

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Techninis
reglamentas
Kėlimo
reikmenys.
Sertifikavimas
ir
ženklinimas, patvirtintas socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2000 m.
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113
Techninis
reglamentas
Kėlimo
reikmenys.
Sertifikavimas
ir
ženklinimas, patvirtintas socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2000 m.

2.1 p.
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Eil. Nr.

2.1.1.14.2.1.1.

2.1.1.14.2.1.2.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

• Vidutinė lyno vieno metro masė;
• Lyno tipas ir jo vyniojimo kryptis;
• Lyno “žingsnio“ ilgis;
• Pagaminimo ypatybės, pridedamas eskizas;
• Vielelių plieno charakteristika (plieno tipas, markė);
• Faktinė lyno vielučių tempimo stiprumo riba;
• Mažiausia faktinė lyno nutraukimo jėga;
• Informacija apie apsaugą nuo vidaus ir išorės korozijos;
• Patvirtinimas, kad lynas yra vientisas ir jo savybės vienodos per visą ilgį;
• Informacija apie bandymus: metodai, rezultatai;
• Temperatūros ribos;
• Lyno priežiūros ir kontrolės instrukcijos;
• Kita informacija: standartų žymenys
Informacija plieninių grandinių sertifikatuose:
• Gamintojo pavadinimas ir jo įgalioto atstovo adresas;
• Grandinės jungiamųjų;
• grandžių charakteristika; pridedamas eskizas;
• Faktinis lyno skersmuo;
• Parduotos grandinės ilgis;
• Vidutinė grandinės vieno metro masė;
• Jungiamųjų grandžių sujungimo būdas;
• Visos garndinės stiprumo bandymo rezultatai po jos terminio apdirbimo;
• Mažiausias faktinis grandinės, naudojamos norm. temperatūr. Stiprumas;
• Mažiausias faktinis grandinės stiprumas temper. numatomoje naudoti;
• Grandinės santykinis pailgėjimas nutrūkimo vietoje po tempimo stiprumo
bandymo;
• Medžiagos, iš kurios pagaminta grandinė, charakteristika;
• Grandinės terminio apdirbimo būdas ir data;
• Informacija apie bandymus: metodai, rezultatai;
• Temperatūros, kurioje gali būti naudojama grandinė, ribos;
• Grandinės priežiūros ir kontrolės instrukcijos.
Informacija kablių sertifikatuose:
• Gamintojo pavadinimas ir jo arba jo įgalioto atstovo adresas ;
• Kablių tipas;
• Kablių matmenys
* jei reikia standartai
* jei reikia apkrovimas, kurio pakanka atlenkti kablį;
* jei reikia kablių stiprumo bandymų didžiausia jėga;
*jei reikia plieno charakteristika;

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113

Techninis
reglamentas
Kėlimo
reikmenys.
Sertifikavimas
ir
ženklinimas, patvirtintas socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2000 m.
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113

3.1.1 p.

Techninis
reglamentas
Kėlimo
reikmenys.
Sertifikavimas
ir
ženklinimas, patvirtintas socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2000 m.
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113

4.1 p.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

*jei reikia kablių terminio apdirbimo būdas ir paskutinė terminio apdirbimo
data;
*jei reikia informacija apie atliktų tempimo bandymų metodus ir gautus
rezultatus;
*jei reikia temperatūros, kurioje gali būti naudojami kabliai, ribos;
*jei reikia kablių priežiūros ir kontrolės instrukcijos;
Kabliai turi būti paženklinti įskaitomu ir neišdildomu kokybės žymeniu pagal
nacionalinį standartą arba tarptautinį standartą
2.1.1.15. TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS
2.1.1.15.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.15.2.
Specialieji reikalavimai

APDAILOS PRODUKTAI

2.1.1.15.2.1.

Pateikiami į Lietuvos rinką produktai turi būti Lietuvos teisės aktų nustatyta
tvarka paženklinti. Ant pakuotės ar etiketėje be kitų teisės aktais,
reglamentuojančiais cheminių medžiagų ir preparatų ženklinimą, reikalaujamų
duomenų turi būti pateikiama tokia informacija:
14.1. nurodoma produkto kategorija (subkategorija) ir atitinkama Taisyklių 2
priede nurodytoji LOJ ribinė vertė g/l;
14.2. didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte, g/l;
14.3. produkto pagaminimo data

2.1.1.15.2.2.

Produktų tiekėjai privalo užtikrinti, kad nuo Taisyklių 2 priede nurodytų datų į
Lietuvos rinką vartotojams ir profesionaliems naudotojams būtų tiekiami tik
tokie Produktai, kurių sudėtyje esantis lakiųjų organinių junginių kiekis
neviršija Taisyklių 2 priede nurodytų ribinių verčių

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1379/4-273
Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1379/4-273
Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-

14 p.

4 p.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

379/4-273
2.1.1.15.2.3.

Produktuose esančio LOJ kiekis nuo Taisyklių 2 priede nurodytų datų neturi
viršyti šiame priede nustatytų atskiroms produktų subkategorijoms LOJ kiekio
ribinių verčių

Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1379/4-273

8 p.

2.1.1.15.2.4.

Produktams, kurie tinka naudoti tik pridėjus tirpiklių, Taisyklių 2 priede
nurodytos ribinės vertės taikomos LOJ kiekiui, kuris yra paruoštame naudoti
produkte

Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1379/4-273

9 p.

2.1.1.15.3.

Specialieji reikalavimai cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui, 2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
ženklinimui ir pakavimui (CLP reglamentas)
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

2.1.1.15.3.1.

Cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys I priedo 2-5 dalyse nustatytus
fizinio pavojaus, pavojingumo sveikatai arba aplinkai kriterijus, yra pavojingi ir
klasifikuojami pagal atitinkamas tane priede numatytas pavojingumo klases

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 3 str..
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.2.

Prieš tiekdami rinkai chemines medžiagas ar mišinius gamintojai, importuotojai
ir tolesni naudotojai juos suklasifikuoja pagal II antraštinę dalį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 4 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.3.

Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys yra klasifikuojami kaip pavojingi, tiekėjai
prieš tiekdami juos rinkai, užtikrina, kad cheminė medžiaga ar mišinys būtų
paženklinti ir supakuoti pagal III ir IV antraštinių dalių reikalavimus

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 4 str.4 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.4.

Etiketė rašoma valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga/ mišinys tiekiami
rinkai, valstybine kalba

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.15.3.5.

Tiekėjai gali etiketėse vartoti daugiau kalbų, nei reikalauja valstybės narės,
jeigu visomis kalbomis pateikiama ta pati informacija

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.6.

Nurodytas cheminės medžiagos/mišinio
(pavadinimas), adresas ir telefono numeris

vardas/pavardė

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1a) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.7.

Nurodytas cheminės medžiagos/ mišinio nominalus kiekis pakete, kuris
prieinamas plačiajai visuomenei

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1b) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

tiekėjo

(-ų)
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

(CLP reglamentas)
2.1.1.15.3.8.

Nurodyti produkto identifikatoriai, kaip nurodyta 18 straipsnyje

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1c) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.9.

Nurodytos, kai taikoma, pavojaus piktogramos pagal 19 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1d) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.10.

Nurodyti, kai taikoma, signaliniai žodžiai pagal 20 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1e) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.11.

Nurodytos, kai taikoma, pavojingumo frazės pagal 21 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1f) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.15.3.12.

Nurodytos, kai taikoma, atsargumo frazės pagal 21 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1g) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.13.

Nurodytas, kai taikoma, skyrelis papildomai informacijai

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 17 str. 1h) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.14.

Teiginiai „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „neteršiantis“, „ekologiškas“ ar kiti
teiginiai, kuriais nurodoma, kad cheminė medžiaga ar mišinys nėra pavojingi, ar
kiti klasifikacijos neatitinkantys teiginiai nenurodomi

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 25 str. 4 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.15.3.15.

Pasikeitus klasifikacijai ir ženklinimui etiketėje nurodyti ženklinimo elementai
turi būti be nepagrįsto delsimo atnaujinti, kai naujas pavojus yra didesnis arba
kai reikalaujama pateikti naujus papildomus ženklinimo elementus pagal 25
straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 30 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.16.

Etiketė gerai pritvirtinta prie vieno ar kelių pakuotės paviršių ir skaitoma
horizontaliai, kai paketas normaliai padedamas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 31 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.17.

Etikečių spalva ir forma turi būti tokia, kad pavojaus piktograma būtų aiškiai
matoma

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 31 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.18.

Ženklinimo elementai užrašomi aiškiai ir neištrinamai, turi aiškiai išsiskirti
etiketės fone ir būti tokio dydžio ir taip išdėstyti, kad juos būtų lengva

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 31 str. 3 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

perskaityti

(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.19.

Pavojaus piktogramos, signalinis žodis, pavojingumo frazės ir atsargumo frazės
etiketėje pateikiami kartu

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 32 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.20.

Visos pavojingumo, atsargumo frazės etiketėje sugrupuojamos pagal kalbą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 32 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.21.

Pavojingumo frazių grupės ir atsargumo frazių grupės etiketėje pateikiamos
kartu, išdėstant pagal kalbą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 32 str. 3 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei

Pastabos

85

Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.15.3.22.

Papildoma informacija pateikiama papildomai informacijai skirtame skyrelyje

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 32 str. 4 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.23.

Jeigu paketą sudaro išorinė ir vidinė pakuotė kartu su bet kokia tarpine pakuote,
o išorinė pakuotė atitinka ženklinimo nuostatas pagal pavojingų krovinių
vežimo taisykles, vidinė ir bet kokia tarpinė pakuotės ženklinamos pagal šį
reglamentą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 33 str. 1 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.3.24.

Pakuotė turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad jos turinys nepatektų į
aplinką

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 1a) d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.4.

Medžiagos, iš kurių padaryta pakuotė ir jos tvirtinimai, neturi būti jautrios

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 1b) d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

žalingam pakuotėje esančių cheminių medžiagų ar mišinių poveikiui

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.4.1.

Pakuotė, kurioje plačiajai visuomenei tiekiama pavojinga cheminė medžiaga ar
mišinys, negali būti tokios formos ar konstrukcijos, kuri galėtų patraukti vaikų
dėmesį arba sukldina vartotojus, kuri būtų panaši į naudojamą maisto
produktams, gyvūnų pašarams, medicinos ar kosmetikos produktams, taip
klaidina vartotojus

2.1.1.15.4.2.

Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1
skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.2 ir 3.1.4.2
skirsnius naudojami vaikams neįveikiami įtaisai

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.4.3.

Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1
skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.2 ir 3.1.4.2
skirsnius turi turėti liestinę pavojaus žymę

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 35 str. 2 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)
2.1.1.15.4.4.

Nuo 2010-10-01 iki 2015-06-01 cheminės medžiagos klasifikuojamos pagal
direktyvą 67/548/EEB ir šį reglamentą. Jos ženklinamos ir pakuojamos pagal šį
reglamentą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.4.5.

Mišinių, kurie suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pagal direktyvą
1999/45/EEB ir jau patiekti rinkai iki 2015-06-01, nebūtina iš naujo paženklinti
ir supakuoti pagal šį reglamentą iki 2017-06-01

2008 m. gruodžio 18 d. Europos 61 str. 4 d.
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis
ir
panaikinantis
direktyvas
67/548/EEB
bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(CLP reglamentas)

2.1.1.15.5.

Specialieji ženklinimo reikalavimai aerozolių balionėliams

2.1.1.15.5.1.

Ženklinimo nuostatos

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

2.1.1.15.5.1.1.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta už prekybą aerozolių
balionėliais atsakingo asmens pavardė ir buveinė ar prekės ženklas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių

61tr. 3 d.

18.1 p.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

saugos techninis reglamentas
2.1.1.15.5.1.2.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta simbolis „3“ (apversta
raidė „epsilon“), patvirtinantis atitiktį Reglamento reikalavimams

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.2 p.

2.1.1.15.5.1.3.

Ant kiekvieno aerozolio balionėlio turi būti užrašyta kodai, leidžiantys nustatyti
pripildymo gamybinę partiją

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.3 p.

2.1.1.15.5.1.4.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti užrašyta neto kiekis, išreikštas
masės ir (arba) tūrio vienetais

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.4 p.

2.1.1.15.5.1.5.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio neatsižvelgiant į jo turinį turi būti užrašyta
pavojingumo frazė H229, atsargumo frazės P210 ir P251, P410 ir P412

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.1-18.5.3 p.

2.1.1.15.5.1.6.

Jei produktas skirtas vartotojams, ant kiekvieno aerozolių balionėlio
neatsižvelgiant į jo turinį turi būti pateikta atsargumo frazė P102

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.4 p.

2.1.1.15.5.1.7.

Ant kiekvieno aerozolių balionėlio neatsižvelgiant į jo turinį turi būti įspėjimai
dėl naudojimo, kuriais vartotojai įspėjami apie specifinį produkto keliamą
pavojų; jeigu prie aerozolių balionėlio pridedamos atskiros naudojimo
instrukcijos, privalo būti įtraukti tokie įspėjimai dėl naudojimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.5 p.

2.1.1.15.5.1.8.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip nedegus, turi būti signalinis žodis
„Atsargiai“

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.6 p.

2.1.1.15.5.1.9.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip degus, turi būti signalinis žodis
„Atsargiai“ ir kiti reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.3.1.lentelėje
nurodyti 2 kategorijos degių aerozolių etikečių elementai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.7 p.
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.15.5.1.10.

Kai aerozolių balionėlis klasifikuojamas kaip ypač degus, turi būti signalinis
žodis „Pavojinga“ ir kiti reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.3.1.lentelėje
nurodyti 1 kategorijos degių aerozolių etikečių elementai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

18.5.8 p.

2.1.1.15.5.1.11.

Jeigu aerozolių balionėlyje yra degiųjų sudedamųjų dalių, tačiau aerozolių
balionėlis nelaikomas degiu arba ypač degiu, ant etiketės privaloma nurodyti
degaus turinio kiekį aerozolių balionėlyje: „Degi turinio masės dalis – X %”

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

19 p.

2.1.1.15.5.1.12.

Užrašai etiketėje arba ant aerozolių balionėlio rašomi lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

20 p.

2.1.1.15.5.1.13.

Negali būti dedama ženklų ar rašoma užrašų, kuriuos galima būtų supainioti su
simboliu „3“ (apversta raidė „epsilon“)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4259 patvirtintas Aerozolių balionėlių
saugos techninis reglamentas

21 p.

2.1.1.15.6.

Specialieji reikalavimai dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

2.1.1.15.6.1.

Saugos duomenų lapas pateikiamas oficialia valstybės narės, kurioje cheminė
medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių

Eil. Nr.

31 str. 5 p.
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Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2.1.1.15.6.2.

Saugos duomenų lapas pateiktas nemokamai raštu ar elektroniniu būdu ne
vėliau kaip tą dieną, kurią cheminė medžiaga/mišinys patiekti pirmą kartą

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str. 8 d.

2.1.1.15.6.3.

Tiekėjai nedelsdami atnaujina saugos duomenų lapą, kai sužinoma nauja
informacija apie pavojus, kai suteikta ar atsisakyta suteikti autorizaciją, kai
buvo nustatyti apribojimai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str.,9 p.

2.1.1.15.6.4.

Nuo 2010-12-01 iki 2015-06-01 saugos duomenų lapuose cheminės medžiagos
klasifikacija pateikiama pagal direktyvą 67/548/EEB ir reglamentą (EB) Nr.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas

31 str. 10 d.
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Teisės akto straipsnis,
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1272/2008

(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

2.1.1.15.6.5.

Nuo 2010-12-01 reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedas pakeičiamas
reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedu

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

1 str. 1) a) p.

2.1.1.15.6.6.

Mišinių saugos duomenų lapai, pateikti iki 2010-12-01 gali būti toliau
naudojami ir neturi atitikti reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedo reikalavimų
iki 2012-11-30

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,

2 str. 7 p.

Pastabos

92

Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas
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93/105/EB bei 2000/21/EB
2.1.1.15.6.7.

2.1.1.16. NAUJI
2.1.1.16.1.
2.1.1.16.2.

Cheminę medžiagą – atskirą ar esančią preparato ar gaminio sudėtyje, kuriai
pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, tiekti rinkai arba
naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo reikalavimų

67 str. 1 p.

KARŠTO VANDENS KATILAI, DEGINANTYS SKYSTĄJĮ ARBA DUJINĮ KURĄ
Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

2.1.1.16.2.1.

EB atitikties deklaracija:

2.1.1.16.2.1.1.

Jeigu šildytuvų produkcijos pavyzdys atitinka Reglamente (ES) Nr. 813/2013
nustatytus reikalavimus, paskelbtoji įstaiga pareiškėjui išduoda EB tipo tyrimo
sertifikatą. EB tipo tyrimo sertifikate nurodomas gamintojo (juridinio asmens)
pavadinimas, buveinės adresas, atliktų bandymų išvados (jeigu gamintojas
fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir atliktų
bandymų išvados), EB tipo tyrimo sertifikatą išdavusios paskelbtosios įstaigos
identifikacinis numeris. Prie EB tipo tyrimo sertifikato pridedamas pareiškėjo
paskelbtajai įstaigai pateiktų Tvarkos aprašo 7.3 papunktyje nurodytų techninių
dokumentų sąrašas. Techninių dokumentų ir jų sąrašo kopijas saugo paskelbtoji
įstaiga.
Etiketės

2.1.1.16.2.1.2.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Naujų
karšto
vandens
katilų,
deginančių skystąjį arba dujinį kurą
techninis reglamentas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2002-02-11 įsakymu Nr. 45
Naujų
karšto
vandens
katilų,
deginančių skystąjį arba dujinį kurą
techninis reglamentas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2002-02-11 įsakymu Nr. 45

10 p.

2013 m. vasario 18 d. Komisijos
deleguotas reglamentas (ES) Nr.
811/2013, kuriuo papildomos Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2010/30/ES nuostatos dėl patalpų

III priedas
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šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų,
patalpų
šildytuvo,
temperatūros
reguliatoriaus ir saulės energijos
įrenginio
komplektų,
taip
pat
kombinuotojo šildytuvo, temperatūros
reguliatoriaus ir saulės energijos
įrenginio
komplektų
energijos
vartojimo efektyvumo ženklinimo
2.1.1.16.2.1.3.

Informacijos apie gaminį reikalavimai

2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos
reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo
įgyvendinant Europos Parlamento ir
Tarybos
direktyvą
2009/125/EB
nustatomi
patalpų
šildytuvų
ir
kombinuotųjų šildytuvų ekologinio
projektavimo reikalavimai

II priedas 5 p.

2.1.1.16.2.1.4.

Dujas deginančių prietaisų CE ženklas ir užrašai

Dujas deginančių prietaisų direktyva
2009/142/EB

III priedas

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Žiūrėti Priedo Eil.
Nr.; Statybos
produkto aprašymas;
Statybos produkto
techninės
specifikacijos žymuo;
Bandymo metodą
reglamentuojančio
standarto ar kito
dokumento žymuo
II skyrius

2.1.1.17. STATYBOS PRODUKTAI
2.1.1.17.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1.1.17.1.1.

STATYBOS PRODUKTAMS

2.1.1.17.1.2.

Eksploatacinių savybių deklaracija ir ženklinimas ce ženklu

2.1.1.17.1.3.

Ekonominės veiklos vykdytojų prievolės

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
305/2011,
kuriuo
nustatomos
suderintos
statybos
produktų
rinkodaros sąlygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
305/2011,
kuriuo
nustatomos

III skyrius
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.17.1.4.

Darniosios techninės specifikacijos, darnieji standartai

2.1.1.17.1.5.

Nustato statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, tikrinimo ir deklaravimo
reikalavimus, bandymų laboratorijų ar sertifikavimo įstaigų paskyrimo atlikti
trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių
savybių pastovumą tvarką, pagrindinius statybos produktų nacionalinių
techninių įvertinimų rengimo, įforminimo, tvirtinimo, registravimo, dauginimo
ir informacijos apie juos skelbimo reikalavimus, techninio vertinimo įstaigų,
siekiančių Lietuvos Respublikoje būti paskirtomis pagal Reglamentą ir (arba)
Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar
sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) Europos techninius įvertinimus
(toliau – ETĮ), paskyrimo, paskelbimo, jų veiklos ir kompetencijos stebėsenos,
paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir paskyrimo panaikinimo tvarką.

suderintos
statybos
produktų
rinkodaros sąlygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
305/2011,
kuriuo
nustatomos
suderintos
statybos
produktų
rinkodaros sąlygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr.
D1-901 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.01.04:2015
„Statybos produktų, neturinčių darniųjų
techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
patvirtinimo

2.1.1.17.1.6.

Statybos produktų gamintojo, importuotojo, platintojo ir įgaliotojo atstovo
teisės ir pareigos

Lietuvos
įstatymas

Bendrieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai gaminiams

Respublikos

Statybos

IV skyrius

1 str.

18 str.

2.1.1.17.2. UŽPILDAI
2.1.1.17.2.1.

2.1.1.17.2.2.

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1123 „Dėl Reglamentuojamų statybos
produktų sąrašo patvirtinimo“

2.1.1.17.3. RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS
2.1.1.17.3.1.

Bendrieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
produktams

statybos

Priedo Eil. Nr. 1
(1.1. – 1.9)
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

2.1.1.17.3.2.

Specialieji reikalavimai:

2.1.1.17.3.3.

2.1.1.17.3.4.

Teisės akto pavadinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1123 „Dėl Reglamentuojamų statybos
produktų sąrašo patvirtinimo“
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą 1999/45/EB bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 793/93, Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Priedo Eil Nr. 2 (2.1.
– 2.10.)

XVII priedas
47 punktas

2.1.1.17.4.. BETONAI IR SKIEDINIAI
2.1.1.17.4.1.

2.1.1.17.4.2.

2.1.1.17.4.3.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių

Priedo Eil Nr. 3 (3.1.
– 3.32.)

XVII priedas
47 punktas
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą 1999/45/EB bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 793/93, Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006

2.1.1.17.4.4.

2.1.1.17.5. MŪRO GAMINIAI IR PAGALBINIAI ELEMENTAI
2.1.1.17.5.1.

Bendrieji reikalavimai

2.1.1.17.5.2.

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 4 (4.1.
– 4.10.)

2.1.1.17.6. TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
2.1.1.17.6.1.

2.1.1.17.6.2.

2.1.1.17.6.3.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas

Priedo Eil Nr. 5 (5.1.
– 5.31.)
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006

2.1.1.17.6.4.

2.1.1.17.7. BETONINIAI, GELŽBETONINAI IR NATŪRALAUS AKMENS GAMINIAI
2.1.1.17.7.1.

2.1.1.17.7.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 6 (6.1.
– 6.40.)

2.1.1.17.8. LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS
2.1.1.17.8.1.

2.1.1.17.8.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 7 (7.1.
– 7.15.)
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

2.1.1.17.8.3.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Statybos techninis reglamentas STR
2.05.20:2006 „Langai ir išorinės
įėjimo durys“

2.1.1.17.9. MEDIENOS GAMINIAI, KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI
2.1.1.17.9.1.

2.1.1.17.9.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 8 (8.1.
– 8.12.)

2.1.1.17.10. STIKLAS IR JO GAMINIAI
2.1.1.17.10.1.

2.1.1.17.10.2.

Bendrieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai gaminiams

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 9 (9.1.
– 9.17.)

2.1.1.17.11. STOGO DANGOS IR GAMINIAI
2.1.1.17.11.1.

2.1.1.17.11.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 10
(10.1. – 10.15.)

2.1.1.17.12. SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ DANGOS
2.1.1.17.12.1.

2.1.1.17.12.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas

Priedo Eil Nr. 11
(11.1. – 11.30.)
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
2.1.1.17.13. HIDROIZOLIACINĖS, SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
2.1.1.17.13.1.

2.1.1.17.13.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 12
(12.1. – 12.19.)

2.1.1.17.14. DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI, GRUNTAI IR DANGOS
2.1.1.17.14.1.

2.1.1.17.14.2.

2.1.1.17.14.3.

2.1.1.17.14.4.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies

Priedo Eil Nr. 14
(14.1. – 14.5.)
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

2.1.1.17.14.5.

2.1.1.17.14.6.

Specialieji reikalavimai dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ)
Taikoma I kategorijos dažams ir lakams (Priedo Eil. Nr. 14.1)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006
Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1379/4-273
Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministrų 2005-07-25
įsakymu Nr. D1-379/4-273

2.1.1.17.14.6.1.

Pateikiami į Lietuvos rinką produktai turi būti Lietuvos teisės aktų nustatyta
tvarka paženklinti. Ant pakuotės ar etiketėje be kitų teisės aktais,
reglamentuojančiais cheminių medžiagų ir preparatų ženklinimą, reikalaujamų
duomenų turi būti pateikiama tokia informacija:
14.1. nurodoma produkto kategorija (subkategorija) ir atitinkama Taisyklių 2
priede nurodytoji LOJ ribinė vertė g/l;
14.2. didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte, g/l;
14.3. produkto pagaminimo data

Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministrų 2005-07-25
įsakymu Nr. D1-379/4-273

14 p.

2.1.1.17.14.6.2.

Produktų tiekėjai privalo užtikrinti, kad nuo Taisyklių 2 priede nurodytų datų į
Lietuvos rinką vartotojams ir profesionaliems naudotojams būtų tiekiami tik
tokie Produktai, kurių sudėtyje esantis lakiųjų organinių junginių kiekis
neviršija Taisyklių 2 priede nurodytų ribinių verčių

Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ir Lietuvos

4 p.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Respublikos ūkio ministrų 2005-07-25
įsakymu Nr. D1-379/4-273
2.1.1.17.14.6.3.

Produktuose esančio LOJ kiekis nuo Taisyklių 2 priede nurodytų datų neturi
viršyti šiame priede nustatytų atskiroms produktų subkategorijoms LOJ kiekio
ribinių verčių

Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministrų 2005-07-25
įsakymu Nr. D1-379/4-273

8 p.

2.1.1.17.14.6.4.

Produktuose esančio LOJ kiekio atitikimas Taisyklių 2 priede nurodytoms LOJ
kiekio ribinėms vertėms tikrinamas taikant 3 priede nurodytus analizės metodus

Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministrų 2005-07-25
įsakymu Nr. D1-379/4-273

9 p.

2.1.1.17.14.6.5.

Taisyklių 1 priede nurodytus Produktus, neatitinkančius 2 priede nustatytų LOJ
kiekio ribinių verčių, praėjus 12 mėn. laikotarpiui nuo datos, kurią įsigalioja
atitinkamam produktui taikomas LOJ kiekio ribinės vertės reikalavimas,
Produkto tiekėjai turi pašalinti iš Lietuvos Respublikos rinkos

Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministrų 2005-07-25
įsakymu Nr. D1-379/4-273

18 p.

Specialieji reikalavimai cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui,
ženklinimui ir pakavimui (CLP reglamentas)

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

2.1.1.17.14.7.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.17.14.7.1.

Cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys I priedo 2-5 dalyse nustatytus
fizinio pavojaus, pavojingumo sveikatai arba aplinkai kriterijus, yra pavojingi ir
klasifikuojami pagal atitinkamas tane priede numatytas pavojingumo klases

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

3 str.

2.1.1.17.14.7.2.

Prieš tiekdami rinkai chemines medžiagas ar mišinius gamintojai, importuotojai
ir tolesni naudotojai juos suklasifikuoja pagal II antraštinę dalį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

4 str. 1 d.

2.1.1.17.14.7.3.

Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys yra klasifikuojami kaip pavojingi, tiekėjai
prieš tiekdami juos rinkai, užtikrina, kad cheminė medžiaga ar mišinys būtų
paženklinti ir supakuoti pagal III ir IV antraštinių dalių reikalavimus

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

4 str. 4 d.

2.1.1.17.14.7.4.

Etiketė rašoma valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga/ mišinys tiekiami
rinkai, valstybine kalba

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

17 str. 2 d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.17.14.7.5.

Tiekėjai gali etiketėse vartoti daugiau kalbų, nei reikalauja valstybės narės,
jeigu visomis kalbomis pateikiama ta pati informacija

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 2 d.

2.1.1.17.14.7.6.

Nurodytas cheminės medžiagos/mišinio tiekėjo (-ų) vardas/pavardė
(pavadinimas), adresas ir telefono numeris

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1a) d.

2.1.1.17.14.7.7.

Nurodytas cheminės medžiagos/ mišinio nominalus kiekis pakete, kuris
prieinamas plačiajai visuomenei

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1b) d.

2.1.1.17.14.7.8.

Nurodyti produkto identifikatoriai, kaip nurodyta 18 straipsnyje

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

17 str. 1c) d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.17.14.7.9.

Nurodytos, kai taikoma, pavojaus piktogramos pagal 19 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1d) d.

2.1.1.17.14.7.10.

Nurodyti, kai taikoma, signaliniai žodžiai pagal 20 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1e) d.

2.1.1.17.14.7.11.

Nurodytos, kai taikoma, pavojingumo frazės pagal 21 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1f) d.

2.1.1.17.14.7.12.

Nurodytos, kai taikoma, atsargumo frazės pagal 21 straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

17 str. 1g) d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.17.14.7.13.

Nurodytas, kai taikoma, skyrelis papildomai informacijai

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

17 str. 1h) d.

2.1.1.17.14.7.14.

Teiginiai „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „neteršiantis“, „ekologiškas“ ar kiti
teiginiai, kuriais nurodoma, kad cheminė medžiaga ar mišinys nėra pavojingi, ar
kiti klasifikacijos neatitinkantys teiginiai nenurodomi

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

25 str. 4 d.

2.1.1.17.14.7.15.

Pasikeitus klasifikacijai ir ženklinimui etiketėje nurodyti ženklinimo elementai
turi būti be nepagrįsto delsimo atnaujinti, kai naujas pavojus yra didesnis arba
kai reikalaujama pateikti naujus papildomus ženklinimo elementus pagal 25
straipsnį

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

30 str. 1 d.

2.1.1.17.14.7.16.

Etiketė gerai pritvirtinta prie vieno ar kelių pakuotės paviršių ir skaitoma
horizontaliai, kai paketas normaliai padedamas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

31 str. 1 d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.17.14.7.17.

Etikečių spalva ir forma turi būti tokia, kad pavojaus piktograma būtų aiškiai
matoma

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

31 str. 2 d.

2.1.1.17.14.7.18.

Ženklinimo elementai užrašomi aiškiai ir neištrinamai, turi aiškiai išsiskirti
etiketės fone ir būti tokio dydžio ir taip išdėstyti, kad juos būtų lengva
perskaityti

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

31 str. 3 d.

2.1.1.17.14.7.19.

Pavojaus piktogramos, signalinis žodis, pavojingumo frazės ir atsargumo frazės
etiketėje pateikiami kartu

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

32 str. 1 d.

2.1.1.17.14.7.20.

Visos pavojingumo, atsargumo frazės etiketėje sugrupuojamos pagal kalbą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

32 str. 2 d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.17.14.7.21.

Pavojingumo frazių grupės ir atsargumo frazių grupės etiketėje pateikiamos
kartu, išdėstant pagal kalbą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

32 str. 3 d.

2.1.1.17.14.7.22.

Papildoma informacija pateikiama papildomai informacijai skirtame skyrelyje

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

32 str. 4 d.

2.1.1.17.14.7.23.

Jeigu paketą sudaro išorinė ir vidinė pakuotė kartu su bet kokia tarpine pakuote,
o išorinė pakuotė atitinka ženklinimo nuostatas pagal pavojingų krovinių
vežimo taisykles, vidinė ir bet kokia tarpinė pakuotės ženklinamos pagal šį
reglamentą

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

33 str. 1 d.

2.1.1.17.14.7.24.

Pakuotė turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad jos turinys nepatektų į
aplinką

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.

35 str. 1a) d.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.17.14.7.25.

Medžiagos, iš kurių padaryta pakuotė ir jos tvirtinimai, neturi būti jautrios
žalingam pakuotėje esančių cheminių medžiagų ar mišinių poveikiui

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

35 str. 1b) d.

2.1.1.17.14.7.26.

Pakuotė, kurioje plačiajai visuomenei tiekiama pavojinga cheminė medžiaga ar
mišinys, negali būti tokios formos ar konstrukcijos, kuri galėtų patraukti vaikų
dėmesį arba sukldina vartotojus, kuri būtų panaši į naudojamą maisto
produktams, gyvūnų pašarams, medicinos ar kosmetikos produktams, taip
klaidina vartotojus

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

35 str. 2 d.

2.1.1.17.14.7.27.

Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1
skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.2 ir 3.1.4.2
skirsnius naudojami vaikams neįveikiami įtaisai

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

35 str. 2 d.

2.1.1.17.14.7.28.

Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1
skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.2 ir 3.1.4.2
skirsnius turi turėti liestinę pavojaus žymę

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1907/2006 (CLP reglamentas)
2.1.1.17.14.7.29.

Mišinių, kurie suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pagal direktyvą
1999/45/EEB ir jau patiekti rinkai iki 2015-06-01, nebūtina iš naujo paženklinti
ir supakuoti pagal šį reglamentą iki 2017-06-01

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (CLP reglamentas)

2.1.1.17.14.8.

Specialieji reikalavimai dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas)

2.1.1.17.14.8.1.

Saugos duomenų lapas pateikiamas oficialia valstybės narės, kurioje cheminė
medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str. 5 p.
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.17.14.8.2.

Saugos duomenų lapas pateiktas nemokamai raštu ar elektroniniu būdu ne
vėliau kaip tą dieną, kurią cheminė medžiaga/mišinys patiekti pirmą kartą

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str. 8 d.

2.1.1.17.14.8.3.

Tiekėjai nedelsdami atnaujina saugos duomenų lapą, kai sužinoma nauja
informacija apie pavojus, kai suteikta ar atsisakyta suteikti autorizaciją, kai
buvo nustatyti apribojimai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

31 str.,9 p.

2.1.1.17.14.8.4.

Nuo 2010-12-01 iki 2015-06-01 saugos duomenų lapuose cheminės medžiagos
klasifikacija pateikiama pagal direktyvą 67/548/EEB ir reglamentą (EB) Nr.
1272/2008

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos

31 str. 10 d.

Eil. Nr.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2.1.1.17.14.8.5.

Nuo 2010-12-01 reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedas pakeičiamas
reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedu

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

1 str. 1) a) p.

2.1.1.17.14.8.6.

Mišinių saugos duomenų lapai, pateikti iki 2010-12-01 gali būti toliau
naudojami ir neturi atitikti reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedo reikalavimų
iki 2012-11-30

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB

2 str. 7 p.

2.1.1.17.14.8.7.

Cheminę medžiagą – atskirą ar esančią preparato ar gaminio sudėtyje, kuriai
pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, tiekti rinkai arba
naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo reikalavimų

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis

67 str. 1 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
2.1.1.17.15. ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI
2.1.1.17.15.1.

2.1.1.17.15.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 17
(17.1. – 17.51.)

2.1.1.17.16. KITI STATYBOS PRODUKTŲ GAMINIAI
2.1.1.17.16.1.

2.1.1.17.16.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 26
(26.1. – 26.19.)

2.1.1.17.17. GEOSINTETIKA
2.1.1.17.17.1.

2.1.1.17.17.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

2.1.1.17.18. DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ DALYS

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 13
(13.1. – 13.2.)
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

2.1.1.17.18.1.

2.1.1.17.18.2.

Teisės akto pavadinimas

Bendrieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Specialieji reikalavimai:

2.1.1.17.19. PRIEŠGAISRINIŲ

KONSTRUKCIJŲ

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

KOMPLEKTAI,

Priedo Eil Nr. 25
(25.1. – 25.7.)

PRIEŠGAISRINIAI

ELEMENTAI IR PRIEMONĖS
2.1.1.17.19.1.

2.1.1.17.19.2.

2.1.1.17.19.3.

2.1.1.17.19.4.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministrų 2005-07-25

Priedo Eil Nr. 23
(22.1. – 22.17.)

XVII priedas
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

įsakymu Nr. D1-379/4-273
2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš
dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006

2.1.1.17.19.5.

2.1.1.17.20. ARMATŪRINIS PLIENAS, ĮDĖTINĖS DETALĖS IR ELEMENTAI
2.1.1.17.20.1.

2.1.1.17.20.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

2.1.1.17.21. METALINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI
2.1.1.17.21.1.
Bendrieji reikalavimai

2.1.1.17.21.2.

Specialieji reikalavimai:

2.1.1.17.22. TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS
2.1.1.17.22.1.
Bendrieji reikalavimai

2.1.1.17.22.2.

Specialieji reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 18
(18.1. – 18.11.)

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 19
(19.1. – 19.14.)

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Priedo Eil Nr. 20
(20.1. – 20.11.)
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą
1999/45/EB
bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB
Lakiųjų organinių junginių kiekių,
susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir
transporto priemonių pakartotinės
apdailos produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos aplinkos ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministrų 2005-07-25
įsakymu Nr. D1-379/4-273

2.1.1.17.22.3.

2.1.1.17.22.4.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

XVII priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis reglamentą (EB) Nr.
1907/2006

2.1.1.17.22.5.

2.1.1.17.23. DŪMTRAUKIAI, DŪMTRAUKIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI
2.1.1.17.23.1.
Bendrieji reikalavimai

2.1.1.17.23.2.

Teisės akto pavadinimas

Specialieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų

Priedo Eil Nr. 21
(21.1. – 21.15.)
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
2.1.1.17.24. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
2.1.1.17.24.1.
Bendrieji reikalavimai

2.1.1.17.24.2.

Specialieji reikalavimai

2.1.1.17.24.3.

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
Nuotekų valymo įrenginių taikymo
reglamentas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 200609-11 įsakymu Nr. D1-412

Priedo Eil Nr. 16
(16.1. – 16.13.)

2.1.1.17.25. STACIONARIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS (SGGS) IR JŲ SUDEDAMOS

DALYS
2.1.1.17.25.1.

2.1.1.17.25.2.

Bendrieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai

2.1.1.17.26. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ (GASS) ĮRANGA
2.1.1.17.26.1.
Bendrieji reikalavimai

2.1.1.17.26.2.

Specialieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
Bendrieji reikalavimai gaminiams
Bendrieji
reikalavimai
statybos
produktams
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas
Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

NAFTOS PRODUKTAI
2.1.1.18.1. Naftos produktai

2.1.1.18.

2.1.1.18.1.1.
2.1.1.18.1.2.
2.1.1.18.1.3.

Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

Priedo Eil Nr. 24
(23.1. – 23.21.)

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. gruodžio 14 d.

Priedo Eil Nr. 24
(24.1. – 24.16.)
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

įsakymas Nr. 1-346 „Dėl Prekybos
naftos produktais, biokuru, bioalyva ir
kitais degiaisiais skystais produktais
Lietuvos
Respublikoje
taisyklių
patvirtinimo (Dėl Prekybos naftos
produktais taisyklių patvirtinimo)“
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro,
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro
ir
Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2010
m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos
Respublikoje
vartojamų
naftos
produktų, biodegalų ir skystojo kuro
privalomųjų
kokybės
rodiklių
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2015 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr. 1-279 patvirtintas Kuro,
kuriam taikomos akcizų lengvatos,
žymėjimo tvarkos aprašas

2.1.1.18.1.4.

2.1.1.18.1.5.

2.1.1.18.1.6.

Lietuvos Respublikos energetikos
ministro ir Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2015 m.
lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-253/1V884
patvirtintas
Kuro, kuriam
taikomos akcizų lengvatos, kontrolės
tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu
Nr. 1-19 patvirtintos Leidimų verstis
prekybos naftos produktais veikla
išdavimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 16711)

2.1.1.18.1.7.

2.1.1.19. SND BALIONAI (užpildyti)
2.1.1.19.1.
2.1.1.19.2.
2.1.1.19.2.1.

Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Nr. 1-277 patvirtintos Suskystintų
naftos dujų įrenginių eksploatavimo
taisyklės
2.1.1.19.2.2.

2.1.1.20. ELEKTROTECHNIKOS GAMINIAI
2.1.1.20.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.20.2.
Specialieji reikalavimai:
2.1.1.20.2.1.
Rinkai pateikiami elektrotechnikos gaminiai turi būti sukonstruoti pagal ES
taikomą gerą saugos reikalavimų inžinerinę praktiką, nekelti pavojaus žmonių ir
naminių gyvūnų sveikatai ir saugai arba turtui, turi būti tinkamai įrengti,
prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį, kuriai jie yra pagaminti.
2.1.1.20.2.2.
Jei elektrotechnikos gaminiai atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų
dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
(Official Journal of the European Communities), laikoma, kad jie atitinka
Reglamento 5 punkte nurodytus ir Reglamento 1 priede nustatytus saugos
reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.
2.1.1.20.2.3.
Gamintojas ant elektrotechnikos gaminio arba, jeigu to neįmanoma padaryti, –
ant elektrotechnikos gaminio pakuotės arba prie elektrotechnikos gaminio
pridedamame dokumente privalo nurodyti savo pavadinimą (jei gamintojas
fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą
prekės ženklą ir vieną adresą, kuriuo su juo būtų galima susisiekti. Kontaktiniai
duomenys turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai
elektrotechnikos gaminys pateikiamas ar tiekiamas Lietuvos Respublikos rinkai,
arba kita ES valstybės narės nustatyta kalba ar kalbomis, kai elektrotechnikos
gaminys pateikiamas ar tiekiamas kitų ES valstybių narių rinkai, šie duomenys
turi būti aiškūs ir lengvai suprantami.
2.1.1.20.2.4.
Gamintojas ant elektrotechnikos gaminio arba, jeigu to neįmanoma padaryti, –
ant elektrotechnikos gaminio pakuotės arba prie elektrotechnikos gaminio
pridedamame dokumente privalo nurodyti savo pavadinimą (jei gamintojas
fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą
prekės ženklą ir vieną adresą, kuriuo su juo būtų galima susisiekti. Kontaktiniai
duomenys turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai
elektrotechnikos gaminys pateikiamas ar tiekiamas Lietuvos Respublikos rinkai,
arba kita ES valstybės narės nustatyta kalba ar kalbomis, kai elektrotechnikos
gaminys pateikiamas ar tiekiamas kitų ES valstybių narių rinkai, šie duomenys
turi būti aiškūs ir lengvai suprantami.

Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu
Nr. 1-41 patvirtintos Prekybos naftos
produktais taisyklės

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Elektrotechnikos
gaminių saugos
techninis reglamentas (Direktyva
2014/35/ES)

5 str.

Elektrotechnikos
gaminių saugos
techninis reglamentas (Direktyva
2014/35/ES)

41 str.

Elektrotechnikos
gaminių saugos
techninis reglamentas (Direktyva
2014/35/ES)

50-51 str.

Elektrotechnikos
gaminių saugos
techninis reglamentas (Direktyva
2014/35/ES)

16 str.
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Eil. Nr.

2.1.1.20.2.5.

2.1.1.20.2.6.

2.1.1.20.2.7.

2.1.1.20.2.8.

2.1.1.20.2.9.

2.1.1.20.2.10.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Gamintojas privalo užtikrinti, kad ant elektrotechnikos gaminių, kuriuos jis
pateikia rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris arba kita
informacija, leidžianti nustatyti jų tapatumą, arba, jeigu dėl elektrotechnikos
gaminio dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, – kad reikiama informacija
būtų nurodyta ant elektrotechnikos gaminio pakuotės arba prie elektrotechnikos
gaminio pridedamame dokumente.
Gamintojas privalo užtikrinti, kad prie pateikiamo elektrotechnikos gaminio
būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija, parengti Lietuvos Respublikos
valstybine kalba, kai elektrotechnikos gaminys pateikiamas Lietuvos
Respublikos rinkai, arba kitos ES valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas
elektrotechnikos gaminys, nustatyta kalba ar kalbomis, taip pat šios instrukcijos
ir saugos informacija bei visas ženklinimas turi būti aiškūs, lengvai suprantami
ir suvokiami.
ES atitikties deklaracija turi būti parengta pagal Reglamento 3 priede pateiktą
ES atitikties deklaracijos formos pavyzdį, joje turi būti pateikiama Reglamento
2 priede nurodyta informacija, kuri turi būti nuolat atnaujinama. ES atitikties
deklaracija turi būti parengta ar išversta į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą
arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas
elektrotechnikos gaminys, kalbą ar kitas kalbas, kurias nurodo ši valstybė.
Prietaiso žymenyse turi būti nurodyta:
-vardinė įtampa (V);
-sutartinis srovės simbolis;
-vardinė naudojama galia (W) arba vardinė srovė (A);
-gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
-tipo/modelio pavadinimas;
-apsaugos nuo elektros smūgio klasė (antra – dvigubas kvadratas);
-apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) ženklinimas;
-įspėjamieji simboliai ir/ar užrašai
Žymenys ant gaminio aiškūs, lengvai įskaitomi ir ilgalaikiai (negali būti
nutrinami)

Elektrotechnikos
gaminių saugos
techninis reglamentas (Direktyva
2014/35/ES)

15 str.

Elektrotechnikos
gaminių saugos
techninis reglamentas (Direktyva
2014/35/ES)

17 str.

Elektrotechnikos
gaminių saugos
techninis reglamentas (Direktyva
2014/35/ES)

46 str.

Darnusis standartas LST EN 60335 – 1
„Buitinių ir panašios paskirties
elektrinių prietaisų sauga. 1-oji dalis.
Bendrieji reikalavimai“

7 skyrius

Darnusis standartas LST EN 60335 – 1
„Buitinių ir panašios paskirties
elektrinių prietaisų sauga. 1-oji dalis.
Bendrieji reikalavimai“

7.14 p.

Tam tikrų pavojingų medžiagų
naudojimo ribojimo elektros ir
elektroninėje įrangoje rinkos priežiūros
taisyklės;

IV skyriaus 7 p.

Gamintojai ir platintojai, prieš pateikdami EEĮ į rinką, privalo užtikrinti, kad
EEĮ homogeninėje medžiagoje švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio Chromo,
polibrominto bifenilo (PBB) arba polibrominto difenilo (PBDE) eterio
koncentracija būtų ne didesnė nei 0,1 %, o kadmio ne didesnė nei 0,01 %

Lietuvos higienos norma HN 36:2009
“Draudžiamos
ir
ribojamos
medžiagos”
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

2.1.1.20.2.11.

Visi parduodami, nuomojami, siūlomi pirkti išsimokėtinai ar demonstruojami
gaminiai privalo būti paženklinti spausdinta etikete ir turėti vardinių parametrų
lentelę, kuriose nurodoma informacija apie gaminio energijos ir kitų svarbių
išteklių suvartojimą jų naudojimo metu bei pateikiama papildoma informacija.
Gaminių etiketės ir vardinių parametrų lentelės turi atitikti Reglamente ir
deleguotuosiuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

2.1.1.20.2.12.

Aparatai, kurių atitiktis šio Reglamento nuostatoms buvo nustatyta pagal 12
punkte nustatytą procedūrą, prieš juos pateikiant į rinką ar pradedant naudoti,
turi būti gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo laikantis šio Reglamento 4 priedo
nuostatų pažymėti šią atitiktį patvirtinančiu „CE“ ženklu.

2.1.1.21.TEKSTILĖS GAMINIAI
2.1.1.21.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.21.2.
Ženklinimas:
Prekės pavadinimas;
Gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas;
Prekės kilmės šalis (jei prekė įvežta ne iš Europos Bendrijai priskiriamų šalių);
Naudojimo ypatumai,nurodymai dėl prekės priežiūros (tekstilės gaminio
priežiūra) gali būti pateikiami grafiškai – piešiniais, sutartiniais ženklais,
simbolias.
Papildoma informacija apie tekstilės gaminių ir drabužių priežiūrą gamintojo
pateikta teksto forma (ne simboliais) turi būti pateita raštu ir lietuvių kalba;
Prekės pardavimo kaina (mažmeninei prekybai)
2.1.1.21.3.
Specialieji reikalavimai:
2.1.1.21.3.1.
Ženklinimas
Tekstilės gaminių pluoštų sudėčių aprašymui etiketėse ir žymenyse vartojami
tik I priede išvardyti tekstilės pluoštų pavadinimai

2.1.1.21.3.2.

Galima ženklinti arba žymėti „100%“ , „grynas“, arba „visas“ tik tuos tekstilės
gaminius, kurie sudaryti tik iš to paties pluošto.

2.1.1.21.3.3.

Tekstilės gaminį galima ženklinti arba žymėti pavadinimu „natūralioji vilna“,
jeigu jį sudaro tik vilnos pluoštas, kuris anksčiau nebuvo panaudotas gatavame

Teisės akto pavadinimas

Direktyva 2011/65/ES (RoHS)
Su energija susijusių gaminių energijos
ir kitų išteklių suvartojimo ženklinimo
ir standartinės informacijos apie šiuos
gaminius
pateikimo
techninis
reglamentas, patvirtintas Kolegialių
institucijų 2011 m. rugsėjo 2 d.
įsakymu Nr. 1-212/4-624
Elektromagnetinio
suderinamumo
techninis reglamentas

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo
taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170
(2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 440 redakcija)

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

7 str.

15 str.

15, 16, 21.1, 21.2,
21.3, 27 p.

5 str. 1 d.

7 str. 1 d.

8 str. 1 d
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

gaminyje, ir kuris nebuvo verptas ir (arba) veltas kitaip, nei pagal to gaminio
gamybos reikalavimus, ir kuris nebuvo kaip nors pažeistas jį apdorojantar
naudojant.

Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)

2.1.1.21.3.4.

Tekstilės gaminys ženklinamas arba žymimas mažėjančia seka nurodant visų
sudėtyje esančių pluoštų pavadinimus ir masę procentais

2.1.1.21.3.5.

Tekstilės pluoštas, kuris sudaro iki 5 % visos tekstilės gaminio masės, arba
pluoštai, kurie bendrai sudaro iki 15 % visos gaminio masės, gali būti, jeigu jų
negalima lengvai nustatyti gamybos metu, žymimi terminu „kiti pluoštai" iš
karto prieš arba po jų nurodytos visos bendros procentinės dalies masėje.

2.1.1.21.3.6.

Tekstilės gaminius, kurie turi grynos medvilnės metmenis ir gryno lino ataudus
ir kuriuose linas sudaro ne mažiau kaip 40 % visos nešlichtuotos medžiagos
masės, galima vadinti „medvilnė ir linas", ir kartu turi būti pateikta sudėties
charakteristika, kurioje būtų pažymėta: „grynos medvilnės metmenys - gryno
lino ataudai".

2.1.1.21.3.7.

Tekstilės gaminys, sudarytas iš dviejų arba daugiau tekstilės komponentų, kurių
tekstilės pluoštų sudėtis yra skirtinga, turi turėti etiketę arba žymenį, kuriuose
nurodoma kiekvieno komponento tekstilės pluošto sudėtis.

2.1.1.21.3.8.

Tekstilės gaminio pamušalo pluoštinė sudėtis turi būti nurodyta atskirai

2.1.1.21.3.9.

Jei du arba daugiau tekstilės gaminių yra tos pačios pluošto sudėties ir paprastai
sudaro vieną vienetą, juos galima ženklinti tik viena etikete arba žymeniu.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

9 str. 1d.

9 str. 2d.

9 str. 3d.

11 str. 1d.

11 str. 2( a) d.

11 str. 3d.
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.21.3.10.

Kai tekstilės gaminiai, kurių sudėtyje yra gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių,
tiekiami rinkai, ženklinant arba žymint gaminius, kuriuose yra tokių dalių, tokių
dalių buvimas nurodomas fraze „Yra gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių".

12 str. 1d.

2.1.1.21.3.11.

Ženklinimas ar žymėjimas neturi būti klaidinantis ir turi būti atliekamas taip,
kad vartotojas galėtų jį lengvai suprasti

2.1.1.21.3.12.

Tekstilės gaminių ženklinimas ir žymėjimas turi būti patvarus, lengvai
įskaitomas, matomas ir prieinamas, o etiketės atveju, ji turi būti tvirtai
pritvirtinama

2.1.1.21.3.13.

Santrumpos nevartojamos, išskyrus mechanizuoto duomenų apdorojimo kodą,
arba kai santrumpos apibrėžtos tarptautiniuose standartuose, jeigu jos
paaiškintos tame pačiame komerciniame dokumente.

2.1.1.21.3.14.

Pateikdamas tekstilės gaminį į rinką gamintojas užtikrina etiketės arba žymens
pateikimą ir juose nurodytos informacijos tikslumą. Jei gamintojas nėra
įsisteigęs Sąjungoje, etiketės arba žymens pateikimą ir juose nurodytos
informacijos tikslumą užtikrina importuotojas

2.1.1.21.3.15.

Tekstilės gaminį tiekiant rinkai, tekstilės pluošto sudėties apibūdinimai
pateikiami taip, kad jie būtų lengvai įskaitomi, matomi, aiškūs ir būtų pateikti
vienodais pagal savo dydį, stilių bei šriftą spaudmenimis. Ši informacija turi
būti aiškiai matoma pirkinį ketinančiam įsigyti vartotojui, taip pat ir tais
atvejais, kai perkama naudojant elektronines priemones.

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)

2.1.1.21.3.16.

Tekstilės gaminio pluoštinė sudėtis turi būti nurodyta ir lietuvių kalba

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės

16 str. 3d

Eil. Nr.

12 str. 2d.

14 str. 1d.

14 str. 3d.

16 str. 1d
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.21.3.17.

Metrais
parduodamų
tekstilės
gaminių
galima nurodyti ant tiekiamos rinkai atraižos arba rietimo

pluoštų

sudėtį

2.1.1.21.3.18.

Vadovaudamosi reglamentu, rinkos priežiūros institucijos tikrina, ar tekstilės
gaminių pluoštų sudėtis atitinka pateiktą informaciją apie tų gaminių pluoštų
sudėtį

2.1.1.21.3.19.

Vaikiški drabužiai:

2.1.1.21.3.19.1.

Vaikų viršutiniai drabužiai – striukės, lietpalčiai, paltai – turi būti gaminami ir
tiekiami į rinką tik su šviesą atspindinčiais elementais

2.1.1.21.3.20.

Valstybės vėliavos:

2.1.1.21.3.21.

Dėvėti drabužiai:

2.1.1.21.3.21.1.

Neleidžiama prekiauti:
dėvėtu apatiniu trikotažu kūdikiams ir vaikams iki 3 metų (56 dydžio)
dėvėta vaikiška avalyne

2.1.1.21.3.21.2.

Dėvėtų drabužių (avalynės) dezinfekcijos pažymėjimas turi atitikti patvirtintą
formą Nr. 355-1/a

gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 1007/2011 "Dėl tekstilės pluoštų
pavadinimų ir susijusio tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir
žymėjimo“ (OL 2011 L 272, p.)
LST EN 14682 „Vaikų drabužių
sauga. Vaikiškų drabužių virvelės ir
įveriamosios virvelės. Techniniai
reikalavimai“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995-05-12 nutarimas Nr. 674 „Dėl
dviračių, vaikiškų viršutinių drabužių,
mokyklinių kuprinių ir portfelių su
šviesą
atspindinčiais
elementais
gamybos“
Lietuvos
Respublikos
valstybės
vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas
Suvestinė redakcija nuo 2018-04-30
LST 1179 „Lietuvos Respublikos
valstybės ir Respublikos Prezidento
vėliavos. Techniniai reikalavimai“
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministro
2001-07-03
įsakymas Nr. 372 „Dėl prekybos
dėvėtomis prekėmis“
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministro
2001-07-03
įsakymas Nr. 372 „Dėl prekybos
dėvėtomis prekėmis“
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministro
2001-07-03

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

17 str. 4d

18 str.

1 str. 10,11 dalis; 3
str. 1,2 dalis; 16 str.
1,2 dalys
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

įsakymas Nr. 372 „Dėl prekybos
dėvėtomis prekėmis“
2.1.1.22. ODOS
2.1.1.22.1.
2.1.1.22.2.
2.1.1.22.2.1.

2.1.1.22.2.2.

2.1.1.22.2.3.

GAMINIAI IR AVALYNĖ
Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:
Ant avalynės turi būti pateikiama informacija apie tris avalynės dalis:
avalynės viršų;
avalynės pamušalą ir įklotę
avalynės padą

Turi būti pateikiama informacija apie medžiagą, iš kurios pagamintos avalynės
dalys ir kuri sudaro ne mažiau kaip 80 proc. avalynės viršaus, avalynės
pamušalo ir įklotės paviršiaus ploto ir ne mažiau kaip 80 proc. avalynės padų
tūrio. Jeigu nė viena iš medžiagų, iš kurių pagamintos avalynės dalys, nesudaro
daugiau kaip 80 proc. atitinkamų avalynės dalių paviršiaus ploto ar tūrio,
informacija pateikiama apie dvi pagrindines avalynės gamybai naudotas
medžiagas
Informacija apie medžiagas, iš kurių pagamintos avalynės dalys, turi būti
nurodoma bent ant vienos kiekvienos avalynės poros pusporės. Informacija gali
būti spausdinama, priklijuojama, įspaudžiama arba pateikiama prie avalynės
pritvirtintoje etiketėje.

2.1.1.22.2.4.

Avalynės ženklinimas turi būti matomas, patikimai pritvirtintas, pasiekiamas
vartotojui, o piktogramos privalo būti tokio dydžio, kad būtų lengva suprasti
jose pateiktą informaciją. Avalynės ženklinimas negali klaidinti vartotojo.

2.1.1.22.2.5.

Rašytinės nuorodos apie medžiagas, iš kurių pagamintos avalynės dalys, ant
Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės turi būti pateikiamos lietuvių
kalba

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Medžiagų, naudojamų pagrindinėms
vartotojams parduodamos avalynės
sudedamosioms
dalims
gaminti,
ženklinimo techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 4129
Medžiagų, naudojamų pagrindinėms
vartotojams parduodamos avalynės
sudedamosioms
dalims
gaminti,
ženklinimo techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 4129
Medžiagų, naudojamų pagrindinėms
vartotojams parduodamos avalynės
sudedamosioms
dalims
gaminti,
ženklinimo techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 4129
Medžiagų, naudojamų pagrindinėms
vartotojams parduodamos avalynės
sudedamosioms
dalims
gaminti,
ženklinimo techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 4129
Medžiagų, naudojamų pagrindinėms
vartotojams parduodamos avalynės
sudedamosioms
dalims
gaminti,
ženklinimo techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 4129

II skyrius 5.1 p.

II skyrius 6 p.

II skyrius 7 p.

II skyrius 8 p.

II skyrius 9 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.22.2.6.

Avalyne prekiaujantys ūkio subjektai turi garantuoti, kad vartotojas būtų
tinkamai informuotas apie avalynės dalims ženklinti naudojamų piktogramų
reikšmes. Informaciją apie piktogramų reikšmes rekomenduojama pateikti
matomoje vietoje visose avalynės mažmeninės prekybos vietose

2.1.1.22.2.7.

Į rinką teikiamos bei rinkoje esančios avalynės ženklinimo atitikties šiame
Reglamente nustatytiems reikalavimams priežiūrą atlieka Tarnyba

2.1.1.22.2.8.

Draudžiama pateikti į rinką gaminius, kurių sudėtyje yra dimetilfumarato

2.1.1.22.2.9.

Neleidžiama prekiauti:
dėvėtu apatiniu trikotažu kūdikiams ir vaikams iki 3 metų (56 dydžio)
dėvėta vaikiška avalyne

2.1.1.22.2.10.

Dėvėtų drabužių (avalynės) dezinfekcijos pažymėjimas turi atitikti patvirtintą
formą Nr. 355-1/a

Medžiagų, naudojamų pagrindinėms
vartotojams parduodamos avalynės
sudedamosioms
dalims
gaminti,
ženklinimo techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 4129
Medžiagų, naudojamų pagrindinėms
vartotojams parduodamos avalynės
sudedamosioms
dalims
gaminti,
ženklinimo techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 4129
Lietuvos higienos norma HN 36:2009
„Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministro
2001-07-03
įsakymas Nr. 372 „Dėl prekybos
dėvėtomis prekėmis“
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministro
2001-07-03
įsakymas Nr. 372 „Dėl prekybos
dėvėtomis prekėmis“

Eil. Nr.

2.1.1.23. KITI
2.1.1.23.1.
2.1.1.23.2.

2.1.1.23.2.1.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

II skyrius 10 p.

II skyrius 13 p.

GAMINIAI
Bendrieji reikalavimai
Žiebtuvėlių platinimo reikalavimai

Ženklinimas:
Ne ilgesnio kaip 31 d. žiebtuvėlio pagaminimo laikotarpio identifikavimas;
Gamintojo identifikavimas, jei žiebtuvėliui nesuteiktas individualus gaminio
žymuo

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Žiebtuvėlių
platinimo
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006-10-19 įsakymu Nr. 4390
Žiebtuvėlių platinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006-10-19 įsakymu Nr. 4390

6.1. p.

Standartas LST EN 13869:2016
2.1.1.23.2.2.

Saugos reikalavimai (privaloma informacinė medžiaga):
•turi būti pateikta tinkama informacija apie saugą (nurodymai ar įspėjimai, ar
abu kartu) arba tekstu, arba saugos simboliais;

Žiebtuvėlių platinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006-10-19 įsakymu Nr. 4-

6.1. p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

2.1.1.23.2.3.

2.1.1.23.2.4.

2.1.1.23.2.4.1.

2.1.1.23.2.4.2.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

•Informacija apie saugą gali būti pateikta tiesiog ant žiebtuvėlio arba atskiruose
lankstinukuose ar lapeliuose, įdėtuose į žiebtuvėlio pakuotę ar padėtuose
gaminio pardavimo vietose. Šioje saugos informacijoje turi būti pateikti
aiškūs įspėjimai atitinkamiems žiebtuvėliams. Sąlygos nurodymai ir
įspėjimai turi būti gerai matomi ir spalva, dydžiu, raidžių forma ar
išdėstymu skirtis nuo kitos informacijos;
•Pateikiami saugos simboliai turi būti tokie:
osimbolis ,,ĮSPĖJIMAS“
osimbolis ,,LAIKYTI ATOKIAU NUO VAIKŲ“
osimbolis ,,ATSARGIAI, UGNIS PAVOJINGA“
osimbolis ,,SAUGOTI NUO ĮKAITIMO VIRŠ 50 ºC AR ILGESNIO
SAULĖS SPINDULIŲ POVEIKIO“
Pastaba: Simbolių proporcijos ir spalvos nurodytos paveikslėliuose

390

Atitikties deklaracija:
Atitikties deklaracija (pvz. sertifikatas) turi būti pridedama kiekvienai prekės
siuntai (pvz. dėžei) arba ji turi būti pateikta gamintojo, parduodančio,
tiekiančio ar kitu būdu pristatančio produktą perpardavėjui ar galutiniam
pardavėjui. DEKLARACIJOJE NURODOMA:
•produktas atitinka LST EN 13869:2005
•Gamintojo pavadinimas ir adresas
Reikalavimai žiebtuvėliams su apsauga nuo vaikų ir suvenyriniams
žiebtuvėliams:
pardavinėti ir/ar platinti galima tik apsaugą nuo vaikų turinčius žiebtuvėlius ir
draudžiama teikti į Lietuvos rinką, pardavinėti ir/ar platinti Lietuvos teritorijoje
suvenyrinius žiebtuvėlius;
Pateikti apsaugos nuo vaikų bandymų su kiekvieno pavyzdžio žiebtuvėliais
ataskaitą, patvirtinančią, kad į rinką teikiami žiebtuvėlių pavyzdžiai turi apsaugą
nuo vaikų

Žiebtuvėlių platinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006-10-19 įsakymu Nr. 4390

6.1. p.

Žiebtuvėlių platinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006-10-19 įsakymu Nr. 4390

5 p.

Žiebtuvėlių
platinimo
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006-10-19 įsakymu Nr. 4390
Žiebtuvėlių
platinimo
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006-10-19 įsakymu Nr. 4390

8.1. p.

Pateikti bandymo ir kontrolės programos dokumentus, kurie patvirtintu, kad visi
kiekvienos rinkai pateiktos partijos žiebtuvėliai atitinka išbandytą pavyzdį,

2.1.1.24. MOKYKLINĖS PREKĖS
2.1.1.24.1.Mokyklinės kuprinės
2.1.1.24.1.1.
Bendrieji reikalavimai

Standartas LST EN 13869:2016

Bendrieji reikalavimai gaminiams

8.2. p.

Pastabos
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

2.1.1.24.1.2.

Ženklinimas:

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170
Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

2.1.1.24.1.2.1.

Gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas ir adresas, kuriuo galima susisiekti su
gamintoju. Kai šios informacijos neįmanoma nurodyti ant prekės ir (ar) jos
pirminės pakuotės, ji turi būti nurodyta ant grupinės pakuotės arba prekę
lydinčiuose dokumentuose, vartotojui šią informaciją, jam paprašius, suteikia
pardavėjas;

2.1.1.24.1.2.2.

Prekės kilmės šalis. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekė įvežta iš Europos
ekonominės erdvės valstybių (Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos
laisvosios prekybos asociacijos valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės
erdvės susitarimą – Norvegijos, Lichtenšteino, Islandijos) ir Turkijos;

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

2.1.1.24.1.3.

Reikalavimai mokyklinėms kuprinėms:

2.1.1.24.1.3.1.

mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaistai

2.1.1.24.1.3.2.

mokyklinės kuprinės turi būti su diržais ir rankenėle

2.1.1.24.1.3.3.

mokyklinių kuprinių diržų ilgis turi būti reguliuojamas

2.1.1.24.1.3.4.

mokyklinių kuprinių diržų plotis 40–45 cm atstumu nuo diržų tvirtinimo vietos
prie kuprinės viršutinės dalies turi būti 3,5–4,0 cm, kitose dalyse – ne mažesnis
kaip 2,0–2,5 cm.

2.1.1.24.1.3.5.

mokyklinių kuprinių svoris, išskyrus kuprines su ratukais, turi būti: pradinių

Lietuvos higienos norma HN 41:2016
“Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir
specialieji
sveikatos
saugos
reikalavimai”
Lietuvos higienos norma HN 41:2016
“Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir
specialieji sveikatos saugos
reikalavimai”
Lietuvos higienos norma HN 41:2016
“Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir
specialieji sveikatos saugos
reikalavimai”
Lietuvos higienos norma HN 41:2016
“Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir
specialieji sveikatos saugos
reikalavimai”
Lietuvos higienos norma HN 41:2016
“Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir
specialieji sveikatos saugos
reikalavimai”
Lietuvos higienos norma HN 41:2016

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

21.2 p.

21.3 p.

10 p.

12 p.

13 p.

14 p.

15 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

klasių moksleivių kuprinių – ne didesnis kaip 700 g, vyresniųjų klasių
moksleivių kuprinių – ne didesnis kaip 1 000 g.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

“Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir
specialieji sveikatos saugos
reikalavimai”

2.1.1.24.2.Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai
2.1.1.24.2.1.
2.1.1.24.2.2.

Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

2.1.1.24.2.2.1.

Reikalavimai popieriui.

2.1.1.24.2.2.2.

Reikalavimai šriftui

2.1.1.24.2.2.3.

Reikalavimai vadovėliui

2.1.1.25. TABAKO
2.1.1.25.1.
2.1.1.25.2.

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lietuvos higienos norma HN 22:2017
„Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai.
Sveikatos
saugos
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
birželio 11 d. įsakymu Nr. V-345 (2017
m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V-1068
redakcija)
Lietuvos higienos norma HN 22:2017
„Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai.
Sveikatos
saugos
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
birželio 11 d. įsakymu Nr. V-345
(2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V1068 redakcija)
Lietuvos higienos norma HN 22:2017
„Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai.
Sveikatos
saugos
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
birželio 11 d. įsakymu Nr. V-345
(2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V1068 redakcija)
Lietuvos higienos norma HN 22:2017
„Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai.
Sveikatos
saugos
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
birželio 11 d. įsakymu Nr. V-345
(2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V1068 redakcija)

GAMINIAI
Bendrieji reikalavimai
Atitiktį patvirtinantys dokumentai:

Bendrieji reikalavimai gaminiams

6 p.

7 p.

8-9 p.
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Eil. Nr.

2.1.1.25.3.

2.1.1.25.4.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Tabako gaminių atitiktį Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo
nustatytiems reikalavimams, įskaitant reikalavimus dėl dervų, nikotino, anglies
monoksido ir pesticidų likučių kiekio, patvirtina Europos ekonominės erdvės
susitarimo dalyvių
ar Turkijos kompetentingų institucijų patvirtintose
(akredituotose) bandymų laboratorijose atliktų bandymų pagrindu įmonės
gamintojos išduotais tabako gaminių atitiktį patvirtinančiais dokumentais.
Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka ir
reikalavimai nurodyti dokumentų pateikimo ir įforminimo taisyklėse.

Teisės akto pavadinimas

Tabako kontrolės įstatymas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

5 str. 1 ir 2 d.;
6 str.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas
Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

5 str. 2 d.;

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų
tvarkos
aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos
tarnybos
direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192
Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

II skyrius

2.1.1.25.4.1.

Tabako gaminių gamintojo pavadinimas, jo buveinė

2.1.1.25.4.2.

Tabako gaminio pavadinimas, rūšis

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

6.2 p.

2.1.1.25.4.3.

Tabako gaminio pagaminimo vieta ir kilmės šalis, jei pagaminimo vieta ir
kilmės šalis nesutampa, pagaminimo data, kiti tabako gaminį identifikuojantys
duomenys (partijos numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį galima nustatyti tabako
gaminį ir jo pagaminimo vietą. Jeigu partijos numeris ar jo atitikmuo
užkoduotas ir neįmanoma nustatyti tabako gaminio, pagaminimo vietos ir (ar)
datos, tabako gaminių gamintojai, importuotojai ir įvežėjai privalo tabako
gaminių priežiūrą atliekančioms institucijoms pateikti šių kodų iššifravimus)

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14(1) str.

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

6.3 p.

Rodikliai, kuriuos deklaruoja gamintojas

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo

6.4 p.

2.1.1.25.4.4.

6.1 p.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192
2.1.1.25.4.5.
Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ar Turkijos kompetentingų
institucijų patvirtintos (akredituotos) bandymų laboratorijos, kurioje atlikti
tabako gaminius gaminančios įmonės tabako gaminių bandymai, pavadinimas
ir buveinė

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

6.5 p.

2.1.1.25.4.6.

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo data ir vieta

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

6.7 p.

2.1.1.25.4.7.

Atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas.

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

6.8 p.

2.1.1.25.5.

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimas parduodant,
laikant ir gabenant tabako gaminius:

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

III skyrius

2.1.1.25.5.1.

Tabako gaminių gamintojas, privalo turėti kiekvienos pagamintos tabako
gaminių partijos atitiktį patvirtinančius dokumentus

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

9 p.

2.1.1.25.5.2.

Importuotojai ir įvežėjai privalo turėti jų importuotų arba įvežtų tabako gaminių

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių

10 p.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)
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atitiktį patvirtinantį dokumentą, išduotą tabako gaminių gamintojo, arba jo
kopiją, patvirtintą šių tabako gaminių pardavėjo (toliau – kopija), kai tabako
gaminiai buvo įsigyti ne tiesiogiai iš tabako gaminių gamintojo

dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

2.1.1.25.5.3.

Įmonė, besiverčianti mažmenine prekyba tabako gaminiais, privalo turėti iš
tabako gaminių gamintojo, importuotojo ar įvežėjo, gautą tabako gaminių
atitiktį patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba prekių įsigijimo
dokumentuose turi būti įrašyta, kad „Šiame dokumente išvardyti tabako
gaminiai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir
turi jų atitiktį patvirtinančius dokumentus“

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

11 p.

2.1.1.25.5.4.

Tabako gaminių gamintojai, importuotojai ir įvežėjai parduodami tabako
gaminius įmonėms, besiverčiančioms mažmenine prekyba tabako gaminiais,
privalo išduoti tabako gaminių atitiktį patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją,
arba prekių tiekimo dokumentuose įrašyti, kad „Šiame dokumente išvardyti
tabako gaminiai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
reikalavimus ir turi jų atitiktį patvirtinančius dokumentus“.

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

12 p.

2.1.1.25.5.5.

Įmonės, besiverčiančios didmenine prekyba tabako gaminiais (kurios nėra
tabako gaminių įvežėjai į Lietuvos Respublikos teritoriją), parduodamos tabako
gaminius įmonėms, besiverčiančioms mažmenine ir (ar) didmenine prekyba
tabako gaminiais, privalo išduoti iš tabako gaminių gamintojo, importuotojo ar
įvežėjo gautą tabako gaminių atitiktį patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.
Jeigu įmonės, besiverčiančios didmenine prekyba tabako gaminiais (kurios nėra
tabako gaminių įvežėjos į Lietuvos Respublikos teritoriją), turi iš tabako
gaminių gamintojo, importuotojo ar įvežėjo prekių įsigijimo dokumentus,
kuriuose yra įrašyta, kad „Šiame dokumente išvardyti tabako gaminiai atitinka
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turi jų atitiktį
patvirtinančius dokumentus“, gali įmonės, besiverčiančios mažmenine ir (ar)
didmenine prekyba tabako gaminiais, prekių įsigijimo dokumentuose įrašyti,
kad „Šiame dokumente išvardyti tabako gaminiai atitinka Lietuvos
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turi jų atitiktį
patvirtinančius dokumentus“
Tais atvejais, kai tabako gaminių gamintojai, importuotojai ir įvežėjai
parduodami tabako gaminius įmonėms, besiverčiančioms mažmenine prekyba
tabako gaminiais, nepateikia tabako gaminių atitiktį patvirtinančio dokumento
ar jo kopijos, o tik išduoda prekių tiekimo dokumentus, kuriuose įrašyta:
„Šiame dokumente išvardyti tabako gaminiai atitinka Lietuvos Respublikoje
galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turi jų atitiktį patvirtinančius

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų
tvarkos
aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos
tarnybos
direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

13 p.

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus

14 p.

2.1.1.25.5.6.
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dokumentus“ įmonės, besiverčiančios mažmenine prekyba tabako gaminiais,
privalo tabako gaminių priežiūrą atliekančioms institucijoms pareikalavus, ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti jų parduodamų ir (ar) laikomų tabako
gaminių atitiktį patvirtinantį dokumentą arba patvirtintą jo kopiją

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

Tabako gaminių gamintojai, importuotojai ir įvežėjai gavę įmonės,
besiverčiančios mažmenine ir (ar) didmenine prekyba tabako gaminiais,
prašymą pateikti jai parduotų tabako gaminių atitiktį patvirtinantį dokumentą
arba patvirtintą jo kopiją, privalo šiuos dokumentus jai pateikti ne vėliau kaip
per 2 darbo dienas

Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių
dokumentų pateikimo ir įforminimo
reikalavimų tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktoriaus
2016-09-08 įsakymu Nr. 1-192

15 p.

2.1.1.25.6.

Lietuvos Respublikoje parduoti skirtų tabako gaminių ženklinimo
reikalavimai:

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

8(1)-8(7) str.

2.1.1.25.7.

Ant tabako gaminių pakuočių pateikiama informacija neturi klaidinti vartotojo.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

8 str. 2 d.

2.1.1.25.8.

Tabako gaminių gamintojai, ženklindami tabako gaminius, be kitos teisės
aktuose nustatytos informacijos, ant kiekvieno rinkai pateikiamo tabako
gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės Lietuvos
Respublikos valstybine kalba privalo pateikti šiame Įstatyme nurodytus
įspėjimus apie galimą žalą sveikatai.
Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi užimti visą jiems skirtą vienetinio
pakelio ar jų išorinės pakuotės paviršių ir negali būti komentuojami,
perfrazuojami ar pateikiami kokia nors kita forma.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

2.1.1.25.5.7.

8(1) str. 1 d.

8(1) str. 2 d.

2.1.1.25.9.

Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai privalo būti atspausdinti nenutrinamais
aiškiai matomais spaudmenimis ir matomi visi, jie negali būti iš dalies ar
visiškai uždengti ar pertraukti banderolėmis, kainų ženklais, saugumo
elementais, vyniojimui skirtais maišeliais, aplankais, dėžutėmis ar kitomis

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

8(1) str. 3 d.
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priemonėmis, kai tabako gaminiai pateikiami rinkai.
2.1.1.25.10.

Įspėjimų apie galimą žalą sveikatai dydžiai, numatyti šio Įstatymo 8 2, 83, 84 ir
85 straipsniuose, apskaičiuojami pagal atitinkamą uždaryto pakelio plotą.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

8(1) str. 5 d.

2.1.1.25.11.

Ant kiekvieno rūkomojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų
išorinės pakuotės turi būti bendrasis įspėjimas „Rūkymas žudo – mesk rūkyti
tuojau pat“.
Ant kiekvieno rūkomojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų
išorinės pakuotės turi būti informacinis pranešimas „Tabako dūmuose yra
daugiau kaip 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį“.
Tiek bendrasis įspėjimas, tiek informacinis pranešimas turi užimti 50 procentų
paviršių, ant kurių jie spausdinami, ploto. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas
bendrasis įspėjimas ir informacinis pranešimas: 1) spausdinami baltame fone
juodos spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu; 2) pateikiami jiems skirto paviršiaus
centre, o ant stačiakampio gretasienio formos vienetinių pakelių ir ant bet kokių
jų išorinių pakuočių jie turi būti išdėstyti lygiagrečiai su vienetinio pakelio arba
jų išorinės pakuotės šoniniu kraštu.
1. Ant kiekvieno rūkomojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios
jų išorinės pakuotės teikiami kombinuotieji įspėjimai apie galimą žalą sveikatai.
Kombinuotieji įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi:
1) būti sudaryti iš šio Įstatymo 1 priede nurodytų tekstinių įspėjimų, esančių ant
atitinkamos spalvotos nuotraukos, kaip numatyta vaizdinių įspėjimų
rinkiniuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos;
2) apimti informaciją dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius,
elektroninio pašto adresus arba interneto svetaines, kuriose vartotojams
pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti
rūkyti;
3) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios jų išorinės pakuotės tiek priekinio,
tiek užpakalinio paviršiaus 65 procentus išorės ploto. Ant cilindro formos
pakelių vienodu atstumu vienas nuo kito pateikiami du kombinuotieji įspėjimai
apie galimą žalą sveikatai ir kiekvienas įspėjimas turi užimti 65 procentus savo
išlenkto paviršiaus pusės;
4) rodyti tą patį tekstinį įspėjimą ir atitinkamą tą pačią spalvotą nuotrauką
abiejose vienetinių pakelių ir bet kokios jų išorinės pakuotės pusėse;
5) būti ant vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės viršutinio
krašto ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri kita ant to pakuotės paviršiaus
pateikiama informacija. Jeigu trejų metų pereinamuoju laikotarpiu, kuris

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

8(2) str. 1-2 d.

2.1.1.25.12.

8(2) str. 6-7 d.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

8(3) str.
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baigiasi 2019 m. gegužės 20 d., prekių ženklai ar logotipai nėra išdėstomi virš
įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, dėl prievolės, susijusios su kombinuotojo
įspėjimo apie galimą žalą sveikatai vieta, taikoma išimtis:
a) tais atvejais, kai banderolė prilipdoma ant kartoninio vienetinio pakelio
viršutinio krašto, kombinuotasis įspėjimas apie galimą žalą sveikatai, kuris turi
būti ant užpakalinio paviršiaus, gali būti tiesiai po banderole;
b) jeigu vienetinis pakelis pagamintas iš minkštos medžiagos, tarp viršutinio
pakelio krašto ir kombinuotojo įspėjimo apie galimą žalą sveikatai viršutinio
krašto gali būti paliktas ne didesnis kaip 13 milimetrų aukščio stačiakampio
formos plotas, skirtas banderolei;
6) atitikti Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas kombinuotųjų įspėjimų
apie galimą žalą sveikatai išdėstymo, dizaino ir formos, atsižvelgiant į skirtingas
vienetinių pakelių formas, ir kitas technines specifikacijas ir reikalavimus;
7) tuo atveju, kai jie pateikiami ant cigarečių vienetinių pakelių, būti ne
mažesnio kaip 44 milimetrų aukščio ir 52 milimetrų pločio.
2. Kiekvienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
patvirtintas vaizdinių įspėjimų rinkinys kiekvienais metais yra keičiamas
naudojant paskesnį rinkinį. 2016 metais privalo būti naudojamas 1 rinkinys,
2017 metais – 2 rinkinys, 2018 metais – 3 rinkinys, 2019 metais – 1 rinkinys ir
t. t. Tabako gaminių gamintojai turi dėti maksimalias pastangas, kad kiekvienas
atitinkamais metais naudojamo rinkinio vaizdinis įspėjimas ant kiekvieno prekių
ženklo tabako gaminio būtų pateiktas kuo vienodesnį skaičių kartų.
3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos informacijos, susijusios su metimu
rūkyti, turinį ir jos pateikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė
ar jos įgaliota institucija
Ant vienetinių pakelių ir bet kokių jų išorinių pakuočių etikečių ir ant paties
tabako gaminio neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie:
1) skatina pirkti tabako gaminį ar jį vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jo
savybes, poveikį sveikatai, riziką ar išsiskiriančias medžiagas; etiketėse
nepateikiama jokia informacija apie nikotino, dervų ar anglies monoksido
tabako gaminyje kiekį;
2) sudaro klaidingą įspūdį, kad tam tikras tabako gaminys yra mažiau
kenksmingas negu kiti tabako gaminiai ar juo siekiama sumažinti tam tikrų
kenksmingų dūmų sudedamųjų dalių poveikį arba sudaro įspūdį, kad tam tikras
tabako gaminys turi gyvybingumo suteikiančių, energinių, gydomųjų,
jauninamųjų, natūralių, ekologinių savybių ar daro kitokį teigiamą poveikį
sveikatai ar gyvenimo būdui;
3) nurodo skonį, kvapą, bet kokias kvapiąsias medžiagas ar kitus priedus arba jų
nebuvimą;
4) suteikia panašumo į maisto ar kosmetikos produktą;
5) sudaro įspūdį, kad tam tikro tabako gaminio biologinis skaidumas yra

Teisės akto pavadinimas
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8(6) str.
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didesnis arba jis turi kitų ekologinių pranašumų.
2. Vienetiniai pakeliai ir bet kokia jų išorinė pakuotė neturi sudaryti įspūdžio,
kad suteikiama ekonominės naudos, todėl joje draudžiama pateikti
spausdintinius kuponus, siūlyti nuolaidas, nemokamą platinimą, du gaminius už
vieno kainą ar teikti kitus panašius pasiūlymus.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytiems draudžiamiems elementams ir
požymiams gali būti priskiriami tekstai, simboliai, pavadinimai, prekių ženklai,
metaforiniai ar kiti ženklai.
TAR pastaba. 86 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas informacijos pateikimo
draudimas mentolio skonio ar kvapo tabako gaminiams taikomas nuo 2020 m.
gegužės 20 d.
1. Cigarečių vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio formos.
Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai ant cigarečių stačiakampio gretasienio
formos vienetinių pakelių su apvaliais ar nuožulniais kraštais turi užimti
paviršiaus plotą, lygų paviršiaus plotui ant vienetinio pakelio be tokių kraštų.
Suktinių tabako vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio, cilindro
arba maišelio formos. Suktinių tabako vienetiniame pakelyje esančio tabako
svoris turi būti ne mažesnis kaip 30 gramų.
2. Cigarečių vienetinis pakelis gali būti iš kartono ar minkštos medžiagos ir
jame neturi būti dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar užsandarintas po
pirmojo atidarymo, išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį ir dėžutės varstomąjį
dangtelį. Pakelių, atidaromų atverčiamu dangeliu ir varstomuoju dangteliu,
dangtelis turi būti varstomas tik vienetinio pakelio gale.

2.1.1.25.15.

Elektroninių cigarečių ir elektorinių cigarečių pildyklių sudėtis,
kokybė ir ženklinimas:

2.1.1.25.16.

1. Lietuvos Respublikoje pateikiamos rinkai elektroninės cigaretės ir
elektroninių cigarečių pildyklės turi atitikti šiame Įstatyme ir kituose teisės
aktuose nustatytus reikalavimus, išskyrus elektronines cigaretes ir elektroninių
cigarečių pildykles, kurios nustatyta tvarka yra įrašytos į Lietuvos Respublikos
vaistinių preparatų registrą.
2. Pateikiamos rinkai elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės
turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) skystis, kuriame yra nikotino, pateikiamas rinkai tik tam skirtose elektroninių
cigarečių pildyklėse, kurių tūris yra ne didesnis kaip 10 mililitrų, vienkartinėse
elektroninėse cigaretėse arba vienkartinėse kapsulėse ar rezervuaruose, o
kapsulių ar rezervuarų tūris yra ne didesnis kaip 2 mililitrai;
2) nikotino turinčiame skystyje nikotino yra ne daugiau kaip 20 miligramų
viename mililitre skysčio;
3) gaminant nikotino turintį skystį naudotos tik tokios sudedamosios dalys,
kurios jas kaitinant arba jų nekaitinant nėra pavojingos žmogaus sveikatai,
išskyrus nikotiną;

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
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8(7) str.
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9(2) str.
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4) nikotino kiekis įprastomis vartojimo sąlygomis nuosekliai dozuojamas
elektroninėmis cigaretėmis;
5) elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės turi sustiprintą
apsaugą nuo vaikų (įskaitant įspėjimus apie elektroninių cigarečių keliamą
grėsmę vaikams ar būtinybę jas saugoti nuo vaikų, sudėtingesnį įjungimo
mechanizmą ar kitas priemones, ribojančias vaikų galimybes naudoti
elektronines cigaretes ir kt.) ir yra apsaugotos nuo sugadinimo, įskilimo bei
pralaidumo ir turi mechanizmą, kuris užtikrina, kad jas pildant neištekėtų
skystis. Pildymo mechanizmas turi atitikti reikalavimus, nustatytus 2016 m.
balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/586 dėl
elektroninių cigarečių pildymo mechanizmo techninių standartų (OL 2016 L
101, p. 15).
3. Gaminant nikotino turintį skystį, naudojamos tik labai grynos sudedamosios
dalys. Kitų medžiagų negu gaminio (pagal gaminio prekių ženklą ir rūšį)
sudedamųjų dalių ir jį vartojant susidarančių išsiskiriančių medžiagų nikotino
turinčiame skystyje gali būti tik toks kiekis, kurio technologiškai negalima
išvengti gamybos metu.
4. Draudžiama pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių
pildykles, jeigu nikotino turinčiame skystyje yra šių priedų:
1) vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad elektroninės cigaretės ir
elektroninių cigarečių pildyklės yra naudingos ar mažiau kenksmingos
sveikatai;
2) kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie
siejami su energija ir gyvybingumu;
3) priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas;
4) priedų, kurie nesudeginto pavidalo turi KMR savybių.
1. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose
pakeliuose turi būti pateikiamas lapelis, kuriame nurodoma:
1) informacija apie gaminio vartojimą ir saugojimą, įskaitant nuorodą, kad
gaminio nerekomenduojama vartoti jaunimui ir nerūkantiesiems;
2) kontraindikacijos;
3) įspėjimai konkrečioms gyventojų rizikos grupėms;
4) galimas nepageidaujamas poveikis;
5) priklausomybės sukėlimo geba bei toksiškumas ir
6) gamintojo ar importuotojo ir kontaktinio juridinio ar fizinio asmens Europos
Sąjungoje kontaktiniai duomenys.
2. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose
pakeliuose ar bet kokioje išorinėje pakuotėje turi būti pateikiamas visų gaminyje
esančių cheminių medžiagų sąrašas (mažėjimo tvarka pagal svorį), nurodytas
nikotino kiekis gaminyje ir iš vienos dozės gaunamas nikotino kiekis, gamybos
serijos numeris ir rekomendacija laikyti gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Teisės akto pavadinimas

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

9(4) str.
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Eil. Nr.

2.1.1.25.18.

2.1.1.25.19.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

3. Nedarant poveikio šio straipsnio 2 dalies taikymui, elektroninių cigarečių ir
elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose ar bet kokioje išorinėje
pakuotėje neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie:
1) skatina pirkti šiuos gaminius ar juos vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jų
savybes, poveikį sveikatai, riziką ar išsiskiriančias medžiagas;
2) sudaro įspūdį, kad gaminys yra mažiau kenksmingas negu kiti gaminiai arba
turi gyvybingumo suteikiančių, energinių, gydomųjų, jauninamųjų, natūralių,
ekologinių savybių ar daro kitokį teigiamą poveikį sveikatai ar gyvenimo būdui;
3) nurodo skonį ar kitus priedus arba jų nebuvimą;
4) turi panašumo į maisto ar kosmetikos produktą;
5) sudaro įspūdį, kad gaminio biologinis skaidumas yra didesnis arba jis turi
kitų ekologinių pranašumų.
4. Vienetiniai pakeliai ir bet kokia išorinė pakuotė neturi sudaryti įspūdžio, kad
suteikiama ekonominės naudos, todėl joje draudžiama pateikti spausdintinius
kuponus, siūlyti nuolaidas, nemokamą platinimą, du gaminius už vieno kainą ar
teikti kitus panašius pasiūlymus.
5. Pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis draudžiamiems elementams ir požymiams gali
būti priskiriami tekstai, simboliai, pavadinimai, prekių ženklai, metaforiniai ar
kiti ženklai (bet jais neapsiribojant).
1. Ant elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetinių
pakelių ar bet kokios išorinės pakuotės turi būti šis įspėjimas apie galimą žalą
sveikatai: „Šiame gaminyje yra nikotino, kuris yra itin didelę priklausomybę
sukelianti medžiaga. Jo nerekomenduojama vartoti nerūkantiesiems“.
2. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai turi būti:
1) spausdinamas baltame fone juodos spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu;
2) pateikiamas įspėjimui skirto paviršiaus centre, o stačiakampio gretasienio
formos pakeliuose ir bet kokioje išorinėje pakuotėje jis turi būti išdėstytas
lygiagrečiai su vienetinio pakelio arba išorinės pakuotės šoniniu kraštu;
3) įspėjimo apie galimą žalą sveikatai tekstas įspėjimui skirtame paviršiuje turi
būti išdėstytas lygiagrečiai su pagrindiniu tekstu ir ant dviejų didžiausių
vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršių;
4) įspėjimo apie galimą žalą sveikatai tekstas įspėjimui skirtame paviršiuje turi
padengti 30 procentų vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės
paviršiaus.
Bet kuris iš elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojų,
importuotojų ar platintojų nedelsdamas imasi taisomųjų veiksmų, būtinų
užtikrinti, kad atitinkamas gaminys atitiktų šio Įstatymo reikalavimus, būtų
pašalintas ar atšauktas iš rinkos, ir atlieka kitas su produktų saugos užtikrinimu
susijusias pareigas pagal Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir
kituose teisės aktuose nustatytą jų kompetenciją. Tokiais atvejais taip pat
reikalaujama, kad gamintojas, importuotojas ar platintojas nedelsdamas

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

9(5) str.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

9(7) str. 3 d.
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Eil. Nr.

2.1.1.25.20.

2.1.1.25.21.

2.1.1.25.22.
2.1.1.25.23.

2.1.1.25.24.
2.1.1.25.25.

2.1.1.25.26.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

informuotų Tarnybą ir pateiktų išsamią informaciją, visų pirma apie pavojų
žmonių sveikatai ir saugai, apie visus taisomuosius veiksmus, kurių imtasi, ir
tokių taisomųjų veiksmų rezultatus. Šios informacijos pateikimo tvarką nustato
Tarnyba.
1. Ant kiekvieno rūkomųjų žolinių gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios
jų išorinės pakuotės turi būti įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šio gaminio
rūkymas kenkia jūsų sveikatai“.
2. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai spausdinamas ant priekinio ir
užpakalinio išorinio vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės
paviršiaus.
3. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai turi atitikti šio Įstatymo 8 2 straipsnio 7
dalyje nustatytus reikalavimus. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai turi užimti
30 procentų atitinkamo vienetinio pakelio ir bet kokios jų išorinės pakuotės
paviršiaus ploto.
4. Ant rūkomųjų žolinių gaminių vienetinių pakelių ir ant bet kokių jų išorinių
pakuočių neturi būti jokių elementų ar požymių, nurodytų šio Įstatymo
86 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktuose, ir teiginio, kad gaminyje nėra priedų ar
kvapiųjų medžiagų.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

9(9) str.

Ant kiekvieno tabako gaminių pakelio (pakuotės) turi būti nurodytas partijos,
kuriai priklauso tabako gaminys, numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį būtų
galima nustatyti (identifikuoti) tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą bei laiką.
Jeigu partijos numeris ar jo atitikmuo yra užkoduoti ir neįmanoma nustatyti
tabako gaminių pagaminimo vietos ir (ar) laiko, tabako gaminių gamintojai,
importuotojai, ir įvežėjai privalo kontroliuojančioms institucijoms pateikti šių
kodų iššifravimą
Veiklos rūšių licencijavimas ir licencijų rūšys:

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14(1)

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

10 st.

Lietuvos Respublikoje verstis tabako auginimu, tabako gaminių gamyba,
didmenine ir mažmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka
išduotas licencijas.
Licencijų turėtojų teisės verstis licencijuojama veikla ypatumai:

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

10 straipsnio 1 dalis

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

12 str.

Licencijų verstis tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, didmenine ar
mažmenine prekyba jais turėtojams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti
kitiems asmenims teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams įsigyti
tabako gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis tabako
gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų, ir ši nuostata

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

12 str 1 d.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

12 str. 3 d.
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Eil. Nr.

2.1.1.25.27.

2.1.1.25.28.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

nedraudžia licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams
licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti tabako gaminius iš
kitų valstybių
Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams įsigyti tabako
gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis tabako
gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų, ir ši nuostata
nedraudžia licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams
licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti tabako gaminius iš
kitų valstybių
Licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako
gaminiais turėtojams Lietuvos Respublikoje leidžiama parduoti tabako
gaminius tik licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba tabako
gaminiais turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams,
perkantiems ir išvežantiems tabako gaminius iš Lietuvos Respublikos, taip pat
užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei
tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijoje

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

12 str. 4 d.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

12 str. 5 d.

Tabako kontrolės įstatymas

12 str.7 d.
(ši dalis neteko
galios nuo 2016-0101)
13 str.

2.1.1.25.29.

Licencijos verstis tabako auginimu turėtojams parduoti tabaką Lietuvos
Respublikoje leidžiama tik licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams
ir užsienio juridiniams asmenims

2.1.1.25.30.

Tabako gaminių asortimento ribojimas:
Lietuvos Respublikoje parduoti oraliniam vartojimui skirtą, taip pat uostomąjį
tabaką draudžiama.
Tabako gaminių pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai:

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas
Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14 str.

Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius neturint
licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba
tabako gaminiais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.
Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių
asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat
importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:
1) be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią
turinčių dokumentų.
Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių
asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat
importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:
2) jeigu tie gaminiai yra falsifikuoti.
Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių
asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14 str. 1 d.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14 str. 3 d. 1 p.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14 str. 3 d. 2 p.

Tabako, tabako gaminių ir su jais

14 str. 3 d. 3 p.

2.1.1.25.31.
2.1.1.25.32.

2.1.1.25.33.

2.1.1.25.34.

2.1.1.25.35.
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Eil. Nr.

2.1.1.25.36.

2.1.1.25.37.

2.1.1.25.38.

2.1.1.25.39.

2.1.1.25.40.

2.1.1.25.41.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:
3) jeigu tie gaminiai yra kontrobandiniai.
Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių
asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat
importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:
4) be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto
pavyzdžio specialių ženklų – banderolių, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu ir kitais teisės aktais tabako gaminių
specialūs ženklai – banderolės nėra privalomos.
Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių
asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat
importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:
6) jeigu tabako gaminių ženklinimas neatitinka Tabako, tabako gaminių ir su
jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų
tabako gaminių ženklinimo reikalavimų.
Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių
asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat
importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:
7) jeigu tabako gaminių atitiktis teisės aktuose nustatytiems reikalavimams
nepatvirtinta Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymo 5 straipsnyje nurodytais dokumentais ir tvarka.
5. Be to, Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti:
1) cigaretes, cigariles, papirosus vienetais;
2) cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename pakelyje;
3) tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo yra
jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako
gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu
toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai
privalo atsisakyti parduoti jam tabako gaminius.
Prekybos tabako gaminiais būdų ir vietų ribojimas:
Lietuvos Respublikoje draudžiama prekiauti tabako gaminiais:
1) naudojant prekybos automatus;
2) pagal nuotolinės prekybos, įskaitant vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę
prekybą, sutartis;
3) parduotuvėse, kioskuose ir kitose mažmeninės prekybos vietose, kuriose
vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių
apyvartos; 4) farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros
įstaigose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.);
5) asmenims iki 18 metų.
Prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti ar pasiruošti rūkyti, pardavimo

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

susijųsių gaminių kontrolės įstatymas
Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14 str. 3 d. 4 p.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14 str. 3 d. 6 p.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14 str. 3 d. 7 p.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

14 str. 5 d.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

15 str.

Tabako, tabako gaminių ir su jais

16 str.
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Eil. Nr.

2.1.1.25.42.

2.1.1.25.43.

2.1.1.25.44.

2.1.1.25.45.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

ribojimas:
Lietuvos Respublikoje parduoti prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti (ar
pasiruošti rūkyti), t. y. pypkes, kandiklius, pypkių ir kandiklių valiklius
(grandiklius), buitines cigarečių sukimo mašinas, bet kokį rūkomąjį (cigarečių)
popierių (supjaustytą ar nepjaustytą, suklijuotą į tūteles, su pritvirtintais filtrais
ar be jų), asmenims iki 18 metų draudžiama.
Kiti su tabako gaminiais susiję draudimai:

susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikoje draudžiama:
1) visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais
išplatintų kuponų savininkams taikyti fiksuotas nuolaidas tabako gaminiams
arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio mokėjimo priemonėmis;
2) nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius ir (ar) jų naujus pavyzdžius;
3) suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po vartojimo pirkimopardavimo sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie tabako gaminių;
4) veikti pirkėjus įkyriai siūlant tabako gaminius, nurodant kainoraščiuose,
kainų etiketėse, parduotuvių vidaus vitrinose tariamą kainų sumažinimą bei
kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis;
5) parduoti tabako gaminius rinkinyje su kitomis prekėmis, taip pat bet kokias
kitas prekes kaip privalomą priedą prie parduodamų tabako gaminių;
6) teikti tabako gaminius kaip loterijų, konkursų, sporto varžybų, žaidimų prizus
arba kartu su jais;
7) organizuoti žaidimus ar konkursus bei loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar)
vartoti tabako gaminius;
8) gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių
dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius;
9) parduoti kitus (ne tabako gaminius ir susijusius gaminius), pažymėtus tabako
gaminių prekių ženklais;
10) tabako gaminių įsigijimo ir susijusių gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo
skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 18 metų.
Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų
filialams, gaminantiems tabako gaminius arba kurių pagrindinė veikla yra
prekyba tabako gaminiais, draudžiama remti renginius, skirtus asmenims iki 18
metų, televizijos bei radijo programas, taip pat veiklą ir renginius, kuriuose
dalyvauja kelios valstybės arba kurie vykdomi keliose valstybėse, arba kitokiais
būdais galinčius turėti poveikį už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.
Tabako gaminių vartojimo ribojimas:
Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama
restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose,

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

18 str. 1 d.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

18 str. 2 d.

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas

19 str. 1 d. 5 p.

Tabako kontrolės įstatymas
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2.1.1.25.47.

diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose
(kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose,
patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms
aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių
klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
Lietuvos Respublikoje parduodamose, gaminamose ar į ją importuojamose ir
eksportuojamose cigaretėse didžiausieji leidžiamieji išsiskiriančių medžiagų
kiekiai neturi viršyti: dervų – 10 miligramų, nikotino – 1 miligramo, anglies
monoksido – 10 miligramų iš vienos cigaretės.
Tabako gaminių pateikimo į mažmeninę rinką reikalavimai

2.1.1.25.48.

Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo :

2.1.1.25.48.1.

Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklės – reguliuoja tabako gaminių
gamybos licencijavimą (Licencijos išdavimas, papildymas ir patikslinimas)

2.1.1.25.48.2.

Įmonė, norinti gauti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą,
tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentui pateikia Tarnybos patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako
gaminių kokybės rodikliai, nurodyti įmonės dokumentuose, atitinka Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
Tabako gaminių ėmimo, kokybės rodiklių atitikties įvertinimas:

2.1.1.25.46.

2.1.1.25.49.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto pavadinimas

Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijųsių gaminių kontrolės įstatymas
Tabako
gaminių
licencijavimo taisyklės
Tabako
gaminių
licencijavimo taisyklės
Tabako gaminių gamybos
licencijavimo taisyklės

4 str. 2 d.

gamybos
gamybos
I sk. 1 p..

Tabako gaminių gamybos
licencijavimo taisyklės

8.2 str.

Tabako gaminių ėmimo, kokybės
rodiklių atitikties įvertinimo taisyklės

1 ir 3 p.

Taisyklės privalomos juridiniams ir fiziniams asmenims, gaminantiems,
įvežantiems, importuojantiems ir realizuojantiems tabako gaminius, taip pat
valstybės institucijoms, kontroliuojančioms tabako gaminių sudėtį ir kokybę.
Tabako gaminių ėmimo, kokybės rodiklių atitikties įvertinimo taisyklės
reglamentuoja tabako gaminių bandinių atrinkimą, kokybės rodiklių atitikties
įvertinimą.

2.1.1.25.50.

2.1.1.25.51.

Tabako gaminių bandiniai kontroliniams tyrimams bei papildomam ištyrimui
atrenkami pagal Lietuvos standarto LST ISO 8243 „Cigaretės. Ėminių ėmimas
(tapatus ISO 8243:2013)“ reikalavimus ir konkretaus tabako gaminio
normatyvinį dokumentą.
Visiškai gali sudegti ne daugiau kaip 25 proc. iš atrinktų bandymams cigarečių.
Konfiskuotų ir valstybinės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo
tvarka

Lietuvos
standartas
LST
ISO
8243:2013
„Cigaretės.
Ėminių
ėmimas“
LST EN 16156:2011 „Cigaretės.
Padegamojo potencialo įvertinimas.
Saugos reikalavimai“.
Konfiskuotų ir valstybinės naudai
perduotų tabako gaminių sunaikinimo
tvarkos aprašas

4 p.

5 p.
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2.1.1.26. TRĄŠOS
2.1.1.26.1.
2.1.1.26.2.

Bendrieji reikalavimai
Reikalavimai “EB TRĄŠOS” žymeniu nepaženklintoms:

2.1.1.26.2.1.

Ženklinimas (trąšų nepažymėtų EB TRĄŠOS ženklu):

2.1.1.26.2.1.1.

Gamintojas, adresas

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

21.2 p.

2.1.1.26.2.1.2.

Kilmės šalis

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

21.3 p.

2.1.1.26.2.1.3.

Rūšis ir paskirtis (jeigu neaiški iš pavadinimo)

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.3.1 p.

2.1.1.26.2.1.4.

Skystoms trąšoms laikymo sąlygos

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.

22.3.2 p.

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170
Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.3 p.
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170
2.1.1.26.2.1.5.

Sudedamųjų dalių forma ir (ar) tirpumas, jei trąšos kompleksinės

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.3.3 p.

2.1.1.26.2.1.6.

Tūris arba masė

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.3.4 p.

2.1.1.26.2.1.7.

Maistinių medžiagų (kalio, azoto, fosforo) pavadinimas ir kiekis

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

23.3.5 p.

2.1.1.26.2.1.8.

Pagaminimo data

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.3.6 p.

2.1.1.26.2.2.

Ženklinimas (dirvožemio gerinimo medžiagų ir auginimo terpių):

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.4 p.

2.1.1.26.2.2.1.

Gamintojas, adresas

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro

21.2 p.
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2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170
2.1.1.26.2.2.2.

Kilmės šalis

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

21.3 p.

2.1.1.26.2.2.3.

Produkto pavadinimas, atitinkantis LST CR 13456:2005 "Dirvožemio gerinimo
medžiagos ir auginimo terpės. Ženklinimas,
techniniai
reikalavimai,
produktų sąrašas." nurodytus pavadinimus

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.4.1 p.

2.1.1.26.2.2.4.

Pagrindinės (t. y. daugiau kaip 10 % tūrio sudarančias) sudedamosios dalys
tūrio dalimis mažėjančia tvarka proporcijos atžvilgiu

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.5.2 p.

2.1.1.26.2.2.5.

Jeigu gamyboje panaudotos mineralinės trąšos, jų kiekis masės dalimis

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.4.3 p.

2.1.1.26.2.2.6.

Kiekis pakuotėje, išreikštas tūrio dalimis

Lietuvos Respublikoje parduodamų
daiktų(prekių) ženklinimo ir kainų
nurodymo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
170

22.4.4 p.

2.1.1.26.3.

Reikalavimai “EB TRĄŠOS” žymeniu paženklintoms:

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
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Teisės akto pavadinimas

trąšų
EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

2.1.1.26.3.1.

Ženklinimas:

2.1.1.26.3.1.1.

Gamintojas, adresas

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

9 str.

2.1.1.26.3.1.2.

Žodžiai „EB TRĄŠOS“

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

9 str.

2.1.1.26.3.1.3.

Trąšų tipas (jei yra) pavadinimas, kaip nurodyta Reglamento 2003/2003 dėl
trąšų I priede

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

9 str.

2.1.1.26.3.1.4.

Mišrioms trąšoms po tipo pavadinimo „mišinys“

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

9 str.

2.1.1.26.3.1.5.

Maistinės medžiagos (žodžiais ir cheminiai simboliais)

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

9 str.

2.1.1.26.3.1.6.

Jei trąšose yra mikroelementų:
1. „chelatas su......“ (komplekso pavadinimas)
2. „kompleksas su......“ (ligando pavadinimas)

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

9 str.

2.1.1.26.3.1.7.

Konkrečios naudojimo instrukcijos (mikroelementų trąšoms)

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

9 str.

2.1.1.26.3.1.8.

Skystųjų trąšų kiekis (masės / tūrio vienetais)

EUROPOS

9 str.

PARLAMENTO

IR

9 str.
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TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų
2.1.1.26.3.1.9.

Grynoji arba suminė masė (jei nurodoma suminė masė, nurodoma pakuotės
masė)

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

2.1.1.26.3.2.

Reikalavimai „EB TRĄŠOS“ ženklu pažymėtų trąšų pakuotėms:

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

2.1.1.26.3.2.1.

“EB TRĄŠOS” pakuotė turi būti uždaryta taip arba tokiu įtaisu, kad, ją
atidarius, uždarymas arba pakuotė būtų nepataisomai pažeista

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

12 str.

2.1.1.26.3.2.2.

Neorganinės mikroelementų trąšos supakuotos

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

24 str.

2.1.1.26.3.2.3.

Didelį azoto kiekį turinčios amonio nitrato trąšos pateikiamos galutiniam
vartotojui supakuotos

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

28 str.

2.1.1.26.3.3.

Reikalavimai „EB TRĄŠOS“ ženklu pažymėtoms trąšoms:

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

2.1.1.26.3.3.1.

Gamintojas saugo bylas apie trąšų kilmę

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

8 str.

2.1.1.26.3.3.2.

Atsparumo detonacijai sertifikatas (didelį azoto kiekį turinčioms trąšoms)

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl

27 str.

9 str
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trąšų
2.1.1.26.3.3.3.

Maistinių medžiagų kiekiai privalo atitikti Reglamento Nr. 2003/2003 dėl trąšų
prieduose nurodytus

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

I priedas

2.1.1.26.3.3.4.

Leistino nuokrypio vertės atitinka Reglamento Nr. 2003/2003 dėl trąšų II priede

EUROPOS
PARLAMENTO
IR
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 2003/2003 2003 m. spalio 13 d. dėl
trąšų

II priedas

2.1.1.26.3.3.5.

Amonio nitratas (AN) CAS Nr. 6484–52–2 EB Nr. 229–347–8
Negali būti teikiamas rinkai pirmą kartą po 2010 m. birželio 27 d. kaip
medžiaga arba mišiniuose, kurių daugiau kaip 28 % masės sudaro amonio
nitrato azotas, kurie naudojami kaip kietosios paprastosios arba sudėtinės trąšos,
išskyrus atvejus, kai trąšos atitinka techninius didelės azoto koncentracijos
amonio nitrato trąšų reikalavimus, išdėstytus Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2003/2003 III priede.
Amonio nitratas (AN) CAS Nr. 6484–52–2 EB Nr. 229–347–8
Negali būti tiekiamas rinkai po 2010 m. birželio 27 d. kaip medžiaga arba
mišiniuose, kurių ne mažiau kaip 16 % masės sudaro amonio nitrato azotas,
išskyrus tiekimą:

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 552/2009 2009 m. birželio 22 d. iš
dalies keičiantis Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamento
(EB)
Nr.
1907/2006 dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos
ir apribojimų (REACH) XVII priedą
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB)
Nr. 552/2009 2009 m. birželio 22 d. iš
dalies keičiantis Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamento
(EB)
Nr.
1907/2006 dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos
ir apribojimų (REACH) XVII priedą

(REACH) XVII
priedą 58 punkto 1
dalis

2.1.1.26.3.3.6.

a) tolesniems naudotojams ir platintojams, įskaitant fizinius ar juridinius
asmenis, kuriems išduota licencija arba leidimas pagal Tarybos direktyvą
93/15/EEB ;
b) ūkininkams naudoti žemės ūkio veikloje, kuria užsiima visą ar ne visą darbo
dieną ir nebūtinai atsižvelgiant į žemės ploto dydį.
Šiame papunktyje:
i) ūkininkas – tai fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų
grupė, nepriklausomai nuo tos grupės ar jos narių juridinio statuso, suteikiamo
pagal nacionalinę teisę, kurių valda yra Bendrijos teritorijoje, kaip nurodyta
Sutarties 299 straipsnyje, ir kurie užsiima žemės ūkio veikla, ii) žemės ūkio
veikla – žemės ūkio produktų gamyba, auginimas, įskaitant derliaus nuėmimą,
melžimą, gyvūnų veisimą ir ūkinių gyvūnų laikymą arba geros agrarinės ir
aplinkosauginės žemės būklės palaikymą, kaip nustatyta Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1782/2003 5 straipsnyje;
c) fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems tokia profesine veikla kaip
sodininkystė, augalų auginimas šiltnamiuose, parkų, sodų ir sporto aikštelių

(REACH) XVII
priedą 58 punkto 2
dalis
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priežiūra, miškininkystė ar panašia veikla.
2.1.1.27. ŽAISLAI
2.1.1.27.1.
2.1.1.27.2.

Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai

2.1.1.27.2.1.
2.1.1.27.2.1.1.

Ženklinimas:
Gamintojas ir jo adresas

2.1.1.27.2.1.2.

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)
Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

7.6 p.

Importuotojas ir jo adresas

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

9.4 p.

2.1.1.27.2.1.3.

Gamintojai užtikrina, kad ant jų žaislų būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos, ar
modelio numeris ar kitas elementas, leidžiantis nustatyti jų tapatumą, arba, jeigu
dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad informacija
būtų nurodyta ant pakuotės ar žaislo lydimajame dokumente

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

7.5 p.

2.1.1.27.2.1.4.

Gamintojasparengia privalomus techninius dokumentus, atlieka arba turi būti
atlikę atitikties vertinimo procedūrą. Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma žaislo
atitiktis taikomiems reikalavimams, tai gamintojai parengia EB atitikties
deklaraciją ir paženklina CE ženklu

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

7.2 p.

2.1.1.27.2.1.5.

Gamintojas saugo techninius dokumentus ir EB atitikties deklaraciją 10 metų
nuo žaislo pateikimo į rinką.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-

7.3 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)
2.1.1.27.2.1.6.

Gamintojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėtos naudojimo instrukcijos ir
saugos informacija lietuvių kalba.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

7.7 p.

2.1.1.27.2.1.7.

Prieš pateikdami žaislą į rinką, importuotojai patikrina ir prireikus pateikia
dokumentus, įrodančius, kad gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo
procedūrą, parengė techninius dokumentus, kad žaislas paženklintas reikiamu
atitikties ženklu

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

9.2 p.

2.1.1.27.2.1.8.

Importuotojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėti nurodymai ir saugumo
informacija, pateikiama lietuvių kalba.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

9.5 p.

2.1.1.27.2.1.9.

Importuotojai 10 metų po žaislo pateikimo į rinką saugo EB atitikties
deklaracijos kopiją ir prireikus pateikia ją Tarnybai, taip pat užtikrina, kad jos
reikalavimu būtų pateikti techniniai dokumentai.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

9.9.p.

2.1.1.27.2.2.

Svarbiausieji žaislų saugos reikalavimai

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

2 priedas

2.1.1.27.2.2.1.

Fizinės ir mechaninės savybės:

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio

2 priedo II skirsnis
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
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ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)
2.1.1.27.2.2.1.1.

Žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi – jų sutvirtinimai turi būti
reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo
metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad
dėl to kiltų rizika susižeisti.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

2 p.

2.1.1.27.2.2.1.2.

Atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti
suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų kiek įmanoma sumažinta dėl sąlyčio su
jais kylanti rizika fiziškai susižeisti. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti
taip, kad būtų panaikinta ar iki minimumo sumažinta rizika, kurią galėtų sukelti
žaislų dalių judėjimas.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

3 p.

2.1.1.27.2.2.1.3.

Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos pasismaugti.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

4 p.

2.1.1.27.2.2.1.4.

Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies
ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

5 p.

6 p.

Žaislai ir jų sudedamosios dalys turi būti tokių matmenų, kad jos negalėtų
sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje
įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir

Žaislų saugos techninis reglamentas,

7 p.

2.1.1.27.2.2.1.5.

2.1.1.27.2.2.1.6.
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma
praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tokie reikalavimai taip pat
taikomi kitiems žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų sudedamosioms dalims ir
nuo žaislų nuimamoms dalims.

patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

2.1.1.27.2.2.1.7.

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos
pasismaugti ar uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų
užblokavimo.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

8 p.

2.1.1.27.2.2.1.8.

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši
pateikiama pakuotė turi būti tokių matmenų, kad jos nebūtų galima praryti
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo takus

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

9 p.

2.1.1.27.2.2.1.9.

Aprašo 8 ir 9 punktuose minima žaislų pakuotė, t. y. rutulio, kiaušinio ar elipsoido
formos pakuotė, ir jos nuimamosios dalys arba cilindro pavidalo pakuotė
suapvalintais galais turi būti tokių matmenų, kad negalėtų sukelti pavojaus
uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje ar ryklėje įstrigusių objektų
arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

10 p.

2.1.1.27.2.2.1.10.

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto gaminius taip, kad vartojimo metu norint
tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia suvartoti maisto produktą. Žaislo dalys,
kitaip tiesiogiai pritvirtintos prie maisto produkto, turi atitikti Aprašo 6 ir 7
punktus.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

11 p.

2.1.1.27.2.2.1.11.

Vandenyje naudoti skirti žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad,
atsižvelgiant į rekomenduojamą to žaislo naudojimo būdą, kiek įmanoma būtų
sumažinta rizika tam žaislui prarasti plūdrumą ir vaikui teikiamą atramą.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

12 p.

Eil. Nr.
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Eil. Nr.

2.1.1.27.2.2.1.12.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Žaisluose, į kurių vidų galima patekti ir kurie patekusiam į vidų vaikui sudaro
uždarą erdvę, turi būti išėjimo anga, kurią numanomas naudotojas galėtų
lengvai atidaryti iš vidaus.

2.1.1.27.2.2.1.13.
Žaislai, suteikiantys vartotojams mobilumo, turi, jei tik įmanoma, turėti įtaisytą
stabdžių sistemą, kuri būtų pritaikyta to žaislo tipui ir proporcinga jo
pasiekiamai kinetinei energijai. Tokia sistema privalo būti naudotojo lengvai
valdoma, nerizikuojant iškristi, susižeisti ar sužeisti trečiuosius asmenis.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

13 p.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

14 p.

2.1.1.27.2.2.1.14.

Maksimalus elektra varomų važinėti skirtų žaislų projektinis greitis turi būti
apribotas tiek, kad būtų iki minimumo sumažinta rizika susižeisti.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

15 p.

2.1.1.27.2.2.1.15.

Svaidinių forma bei sudėtis ir kinetinė energija, kurią jie gali išvystyti iššaunami
iš tam tikslui skirto žaislo, turi būti tokios, kad, atsižvelgiant į to žaislo pobūdį,
nekeltų rizikos naudotojui susižaloti ar sužaloti trečiuosius asmenis.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

16 p.

2.1.1.27.2.2.1.16.

Žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų užtikrinta, jog asmuo, palietęs bet
kokius atvirus maksimalios ir minimalios temperatūros paviršius, nesusižalotų;

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

17.1 p.

2.1.1.27.2.2.1.17.

Žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų užtikrinta, jog žaisle esantys skysčiai ir
dujos nepakiltų iki tokios temperatūros ar spaudimo, kad išsiverždami iš to
žaislo dėl priežasčių, nesusijusių su tinkamu to žaislo funkcionavimu,
neapdegintų ar kaip nors kitaip nesužalotų žmonių.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);

17.2 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

suvestinė (nuo 2017-11-24)
2.1.1.27.2.2.1.18.

Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti garsus, skleidžiamo impulsinio triukšmo ir
trunkamojo triukšmo maksimalios vertės atžvilgiu turi būti suprojektuoti ir
pagaminti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaiko klausai.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

18 p.

2.1.1.27.2.2.1.19.

Judrumo žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika
kūno dalims būti sutraiškytoms ar įstrigti ar drabužiams įstrigti. Taip pat turi būti
maksimaliai sumažinta rizika nukristi, susitrenkti ir nuskęsti. Visų pirma bet kuris
šių žaislų paviršius, kurį žaisdami gali pasiekti vienas ar daugiau vaikų, turi būti
projektuojamas taip, kad galėtų išlaikyti jų svorį.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

19 p.

2.1.1.27.2.3.

Degumas:

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

2 priedo III skirsnis

2.1.1.27.2.3.1.

Žaislai vaiko aplinkoje neturi tapti pavojingais degiais daiktais. Todėl jie turi
būti sudaryti iš medžiagų, kurios atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

20 p.

2.1.1.27.2.3.1.1.

tiesiogiai nuo liepsnos, kibirkšties ar kitokio ugnies židinio neužsidega;

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

20.1 p.

2.1.1.27.2.3.1.2.

nėra labai degios (ugnis užgęsta, išnykus liepsnos priežasčiai);

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);

20.2 p.
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Eil. Nr.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)
2.1.1.27.2.3.1.3.

jei jos ir užsidega, tai dega lėtai ir liepsna sklinda nedideliu greičiu

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

20.3 p.

2.1.1.27.2.3.1.4.

nepaisant žaislo cheminės sudėties, yra sukurtos taip, kad mechaniškai vėlintų
degimo procesą.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

20.4 p.

2.1.1.27.2.3.2.

Žaisluose, kuriuose dėl jų funkcionavimui esminių priežasčių yra medžiagų ar
mišinių, atitinkančių Žaislų saugos techninio reglamento (toliau – Reglamentas)
4 priedo 1 punkte nustatytus klasifikavimo kriterijus, ypač chemijos
bandymams, modelių surinkimui, plastikinei ir keraminei lipdybai,
emaliavimui, fotografijai ir panašių rūšių veiklai skirtuose reikmenyse ir
įrenginiuose, neturi būti medžiagų ar mišinių, kurie gali tapti degūs netekę
nedegių lakių komponentų.
Žaislai, išskyrus žaislines sprogdinimo kapsules, neturi būti sprogstami arba
juose neturi būti galinčių sprogti elementų ar medžiagų, juos naudojant, kaip
nurodyta Reglamento 13.2 punkte.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

21 p.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

22 p.

2.1.1.27.2.3.4.

Žaisluose ir ypač chemijos žaidimuose bei žaisluose neturi būti medžiagų ar
mišinių:

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

23 p.

2.1.1.27.2.3.4.1.

kurie, sumaišyti kartu, gali sprogti dėl cheminės reakcijos arba pakaitinus;

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-

23.1 p.

2.1.1.27.2.3.3.
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174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)
2.1.1.27.2.3.4.2.

kurie gali sprogti, sumaišyti su oksiduojančiomis medžiagomis;

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

23.2 p.

2.1.1.27.2.3.4.3.

kurie turi lakiųjų komponentų, galinčių užsidegti ore ir sudaryti degų
sprogstamą garo ar oro mišinį

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

23.3 p.

2.1.1.27.2.4.

Cheminis pavojus:

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

2 priedo IV skirsnis.

2.1.1.27.2.4.1.

Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus
pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai
sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip
nurodyta Reglamento 13.2 punkte.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

24 p.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

26 p.

Žaislai turi atitikti atitinkamus tiesiogiai taikomus Europos Sąjungos (toliau –
Sąjunga) teisės aktus bei Sąjungos teisės aktus įgyvendinančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus, susijusius su tam tikrų kategorijų produktais arba tam
tikrų medžiagų ar mišinių ribojimu.
2.1.1.27.2.4.2.

Žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų
dalyse nenaudojamos medžiagos, kurios remiantis Reglamentu 1272/2008
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai
(CMR) pagal 1A, 1B arba 2 kategorijas.
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2.1.1.27.2.4.3.

Draudžiama žaisluose, skirtuose jaunesniems negu 36 mėnesių amžiaus
vaikams, arba žaisluose, skirtuose dėti į burną, naudoti nitrozoaminus ir
nitrojunginius, jei medžiagų išsiskyrimas nitrozoaminų atveju yra lygus arba
didesnis nei 0,05 mg/kg ir nitrojunginių atveju – lygus arba didesnis nei 1
mg/kg.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

33 p.

2.1.1.27.2.4.4.

Kosmetikos žaislai, pavyzdžiui, žaislinė kosmetika lėlėms, turi atitikti 2009 m.
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB)
Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 1197/2013 (OL 2013 L 315, p. 34), (toliau – Reglamentas (EB)
Nr. 1223/2009), nustatytus sudėties ir ženklinimo etiketėmis reikalavimus.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

34 p.

2.1.1.27.2.4.5.

Žaisluose neturi būti alerginių kvapiųjų medžiagų, nurodytų Aprašo 1 lentelėje,
tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei jie yra techniškai neišvengiami,
laikantis gerosios gamybos praktikos, ir jų kiekis neviršija 100 mg/kg.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

35 p.

2.1.1.27.2.4.6.

Uoslės lavinimo žaidimų, kosmetikos rinkinių ir skonio lavinimo žaidimų, kurie
turi atitikti Reglamento 8 priedo 3 punktą, neleidžiama naudoti jaunesniems
kaip 36 mėn. vaikams. Kvapiąsias medžiagas, nurodytas Aprašo 1 lentelės 41–
55 punktuose, ir kvapiąsias medžiagas, nurodytas Aprašo 2 lentelės 1–11
punktuose, leidžiama naudoti uoslės lavinimo žaidimuose, kosmetikos
rinkiniuose ir skonio lavinimo žaidimuose, jei:
37.1. šios kvapiosios medžiagos yra aiškiai pažymėtos ir ant pakuotės
pateikiamas Reglamento 8 priedo 12 punkte nurodytas įspėjimas;
37.2. vaiko pagal instrukciją pagaminti produktai atitinka Reglamento (EB)
Nr. 1223/2009 reikalavimus;

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

37 p.

2.1.1.27.2.4.7.

Be Aprašo 26, 27, 28, 29 ir 30 punktų reikalavimų, draudžiama viršyti 3
lentelėje (dėl aliuminio, stibio, arseno, bario, boro, kadmio, chromo, kobalto
vario, švino, mangano, gyvsidabrio, nikelio, seleno, stroncio, alavao) man
nurodytas išsiskyrimo iš žaislų ar jų sudėtinių dalių ribines vertes. Šios ribinės
vertės netaikomos žaislams ar jų sudėtinėms dalims, kurie dėl jų pasiekiamumo,
funkcijų, tūrio ar masės akivaizdžiai nekelia jokio pavojaus juos čiulpiant,
laižant, prarijus ar jiems ilgai liečiantis su oda, kai jie naudojami, kaip nurodyta
Reglamento 13.2 punkte
Elektrinės savybės:

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

38 p.

Žaislų saugos techninis reglamentas,

2 priedo V skirsnis

Eil. Nr.

2.1.1.27.2.5.
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patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)
2.1.1.27.2.5.1.

Žaislai neturi naudoti didesnės nei 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės
alternatyvios srovės įtampos elektros, o pasiekiamose jų dalyse įtampa neturi
viršyti 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės alternatyvios srovės. Vidutinė
įtampa neturi viršyti 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės alternatyvios
srovės, nebent būtų užtikrinta, kad sukuriamos įtampos ir srovės derinys
nesukeltų rizikos ar žalingo elektros šoko net ir žaislui sulūžus.

2.1.1.27.2.5.2.
Žaislo dalys, kurios yra prijungtos prie elektros šaltinio arba gali turėti kontaktą
su elektros šaltiniu, galinčiu sukelti elektros šoką, kartu su laidais ar kitais
tokiomis dalimis elektrą praleidžiančiais laidininkais turi būti gerai izoliuotos ir
mechaniškai apsaugotos, kad būtų galima išvengti tokio šoko rizikos.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

39 p.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

40 p.

2.1.1.27.2.5.3.

Elektriniai žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, jog būtų užtikrinta,
kad didžiausios visų tiesiogiai pasiekiamų paviršių temperatūros nesukeltų
nudegimo prie jų prisilietus

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

41 p.

2.1.1.27.2.5.4.

Numatomais gedimo atvejais žaisluose turi būti apsauga nuo elektros pavojaus,
kylančio dėl elektros energijos šaltinio.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

42 p.

2.1.1.27.2.5.5.

Elektriniai žaislai turi tinkamai apsaugoti nuo gaisro pavojaus.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

43 p.
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Elektriniai žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad elektriniai,
magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai bei kito pobūdžio įrenginio skleidžiama
spinduliuotė būtų tik tokio lygio, kuris yra būtinas žaislo veikimui, o veikiančių
žaislų saugos lygis turi atitikti visuotinai pripažįstamą technikos lygį, atsižvelgiant
į specialias Europos Sąjungos priemones, taip pat ir į Elektromagnetinio
suderinamumo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 įsakymu Nr. 1-V-1328
(Žin., 2006, Nr. 138-5286; 2007, Nr. 5-250), nustatytas priemones.
Žaislai su elektronine valdymo sistema turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip,
kad žaislas veiktų saugiai, net jeigu elektroninė sistema sutrinka arba nustoja
veikti dėl pačios sistemos gedimo ar dėl išorės veiksnių.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

44 p.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

45 p.

2.1.1.27.2.5.8.

Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekeltų pavojaus sveikatai
arba kad nekiltų rizika susižeisti akis ar odą dėl lazerių, šviesos diodų ar kitos
rūšies spinduliuotės poveikio.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

46 p.

2.1.1.27.2.5.9.

Žaislams skirti elektros transformatoriai neturi būti integruota žaislo dalis.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

47 p.

2.1.1.27.2.6.

Higiena

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

2 priedo VI skirsnis

2.1.1.27.2.6.1.

Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir švaros
reikalavimus, siekiant išvengti rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);

48 p.

Eil. Nr.

2.1.1.27.2.5.6.

2.1.1.27.2.5.7.
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suvestinė (nuo 2017-11-24)
2.1.1.27.2.6.2.

Žaislai, skirti vaikams iki 36 mėnesių, turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip,
kad jie galėtų būti valomi. Dėl to žaislus iš tekstilės turi būti galima plauti,
išskyrus atvejus, kai žaisluose įtaisyti mechanizmai, kurie gali sugesti panardinti
į vandenį. Nuplauti žaislai irgi turi atitikti saugos reikalavimus pagal šį punktą ir
pagal gamintojo nurodymus.

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

49 p.

2.1.1.27.2.7.

Radioaktyvumas

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

2 priedo VII skirsnis

2.1.1.27.2.7.1.

Žaislai turi atitikti visas reikiamas priemones, numatytas nacionaliniuose teisės
aktuose, įgyvendinančiuose Europos atominės energijos bendrijos steigimo
sutarties (OL 2010 C84, p.1) III skyriaus nuostatas

Žaislų saugos techninis reglamentas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4174 (2016-12-13 – 2017-05-23);
suvestinė (2017-05-24 – 2017-11-23);
suvestinė (nuo 2017-11-24)

50 p.

2.1.1.27.2.8.
2.1.1.27.2.8.1.

Cheminės savybės:
Žaisle ne daugiau kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės:
di(2-etilheksil)ftalato (DEHP) (CAS Nr. 117-81-7),
dibutilftalato (DBP) (CAS Nr. 84-74-2),
butilbenzilftalato (BBP) (CAS Nr. 85-68-7)
Žaisle, kurį vaikas gali dėti į burną, ne daugaiu kaip 0,1 % plastifikuotos
medžiagos masės:
diizononilftalato (DINP) (CAS Nr. 28553-12-0),
diizodecilftalato (DIDP) (CAS Nr. 16761-40-0),
di-n-oktilftalato (DNOP) (CAS Nr. 117-84-0)

Europos parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006
m. gruodžio 18 d. dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiantis
Europos
cheminių
medžiagų
agenrūrą,
iš
dalies
pakeičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei
panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB)
Nr.
793/93,
Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94/,
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir
komisijos direktyvas 91/155/EEB ,
93/67/EEB,
93/105/EEB
bei
2000/201/EB

XVII priedo 51 p.

2.1.1.27.2.8.2.

2.1.1.28. TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINĖS DALYS
2.1.1.28.1.
Bendrieji reikalavimai

(AUTODALYS)
Bendrieji reikalavimai gaminiams

XVII priedas 52 p.
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Eil. Nr.

2.1.1.28.2.
2.1.1.28.2.1.
2.1.1.28.2.2.
2.1.1.28.2.3.
2.1.1.28.2.4.
2.1.1.28.2.5.
2.1.1.28.2.6.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

Specialieji reikalavimai naujoms sudėtinėms dalims:
Bendrosios nuostatos
Taisyklėse vartojamos sąvokos
Transporto priemonės tipo patvirtinimas
Sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimas ir
pratęsimas
Rinkos priežiūra
Transporto priemonių sudėtinės dalys, kurių tipų atitikties įvertinimas turi
būti atliktas pagal atskirų ES direktyvų ar analogiškų JT EEK taisyklių
procedūras

Motorinių
transporto
priemonių,
priekabų ir šių transporto priemonių
sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo
atlikimo taisyklės patvirtintos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2009
m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169

2.1.1.29. DVIRAČIAI
2.1.1.29.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.29.2.
Specialieji reikalavimai:
2.1.1.29.2.1.
Dviračiai

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

1-6 p.
7 p.
8 p.
49-63 p.
181-187 p.
13 priedas

Bendrieji reikalavimai gaminiams
1.1. LST EN ISO 4210-1:2014
Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 1 dalis. Terminai ir
apibrėžtys (ISO 4210-1:2014);
1.2. LST EN ISO 4210-2:2014
Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 2 dalis. Reikalavimai,
keliami miesto, turistiniams, paauglių,
kalnų ir lenktyniniams dviračiams
(ISO 4210-2:2014);
1.3. LST EN ISO 4210-3:2014
Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 3 dalis. Bendrieji
bandymo metodai (ISO 4210-3:2014);
1.4. LST EN ISO 4210-4:2014
Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 4 dalis. Stabdžių
bandymo metodai (ISO 4210-4:2014);
1.5. LST EN ISO 4210-5:2014
Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 5 dalis. Vairo bandymo
metodai (ISO 4210-5:2014);
1.6. LST EN ISO 4210-6:2014
Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 6 dalis. Rėmo ir šakės
bandymo metodai (ISO 4210-6:2014);
1.7. LST EN ISO 4210-7:2014
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

2.1.1.29.2.2.

Vaikiški dviračiai

2.1.1.29.2.3.

Pagalbiniai dviračių reikmenys. Bagažinės

2.1.1.29.2.4.

Papildomi reikalavimai dviračių vairuotojams

2.1.1.30. VAIKIŠKI
2.1.1.30.1.
2.1.1.30.2.

Teisės akto pavadinimas

Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 7 dalis. Ratų ir ratlankių
bandymo metodai (ISO 4210-7:2014);
1.8. LST EN ISO 4210-8:2014
Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 8 dalis. Pedalų ir
varančiosios žvaigždutės bandymo
metodai (ISO 4210-8:2014);
1.9. LST EN ISO 4210-9:2014
Dviračiai.
Dviračių
saugos
reikalavimai. 9 dalis. Balnelių ir jų
laikiklių bandymo metodai (ISO 42109:2014);
Lietuvos standartas LST EN LST EN
ISO 8098:2014 Dviračiai. Vaikams
skirtų dviračių saugos reikalavimai
(ISO 8098:2014)
Lietuvos standartas LST EN ISO
11243:2016
Dviračiai.
Dviračių
bagažinės. Reikalavimai ir bandymo
metodai (ISO 11243:2016)
Kelių eismo taisyklės patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr.
1950

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

VIII sk.

VEŽIMĖLIAI
Bendrieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai:

2.1.1.31. SPROGMENYS
2.1.1.31.1.
Bendrieji reikalavimai
2.1.1.31.2.
Specialieji reikalavimai:
2.1.1.31.3.
Bendrieji saugos reikalavimai:
2.1.1.31.4.

Sprogmenų sertifikavimas ir žymėjimas

2.1.1.31.4.1.
2.1.1.31.4.1.1.

Ženklinimas:
Visi Lietuvos Respublikoje pagaminti, į Lietuvos Respubliką įvežami,

Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lietuvos
standartas
LST
EN
1888:2012 Vaikų priežiūros gaminiai.
Vaikų vežimėliai. Saugos reikalavimai
ir bandymo metodai
Bendrieji reikalavimai gaminiams
Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas
Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

3 str.

Lietuvos Respublikos sprogmenų

5 str. 1 ir 2 p..

4 str.
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Eil. Nr.

2.1.1.31.4.1.2.

2.1.1.31.4.1.3.

2.1.1.31.4.1.4.

2.1.1.31.4.1.5.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

importuojami, iš Lietuvos Respublikos išvežami, eksportuojami sprogmenys
turi būti paženklinti atitikties ženklu CE. Per Lietuvos Respublikos teritoriją
tranzitu vežami sprogmenys turi būti paženklinti atitikties ženklu CE, jeigu jie
vežami į kitą valstybę narę arba bus toliau vežami per kitos valstybės narės
teritoriją. Sprogmenų gamintojas, eksportuotojas, importuotojas, įvežantysis ar
išvežantysis asmuo atsako už atitikties ženklo CE naudojimo teisėtumą.
Sprogmenų gamintojas, prekiautojas, naudotojas, importuotojas, įvežantysis ar
išvežantysis asmuo privalo užtikrinti, kad sprogmenys būtų paženklinti unikaliu
atpažinties žymeniu, išskyrus sprogmenis, kurie vežami nesupakuoti arba
hidrauliniuose krautuvuose ir iš karto iškraunami į sprogdinimo ertmes;
sprogmenis, kurie gaminami sprogdinimo vietose ir ką tik pagaminti (in situ
gamyba) užtaisomi; sprogdiklius, kurie yra virveliniai nedetonuojamieji
uždegimo įtaisai; padegamąsias virvutes, kurių šerdį sudaro smulkiagrūdžiai
juodi milteliai, apsupti minkštu audiniu su vienu arba keliais apsauginiais
išoriniais sluoksniais, ir kurios po uždegimo dega iš anksto nustatytu greičiu,
nesukeldamos išorinio sprogstamojo poveikio; kapsulinius degtuvus, kuriuos
sudaro metalinė arba plastikinė kapsulė, kurioje yra mažas kiekis nuo smūgio
lengvai užsidegančio pirminės sprogstamosios medžiagos mišinio, ir kurie
atlieka uždegimo elementų funkciją B, C, D kategorijų ginklų šoviniuose arba
šaunamųjų užtaisų padegamosiose kapsulėse.
Jeigu sprogmenys dar nėra galutinis produktas ir šie sprogmenys naudojami kitų
sprogmenų gamybai, sprogmenų gamintojai neprivalo sprogmenų ženklinti
nauju unikaliu atpažinties žymeniu, išskyrus atvejus, kai pagaminus galutinį
produktą unikalaus atpažinties žymens nesimato.
Lietuvos Respublikoje esančioms gamybos vietoms unikalaus atpažinties
žymens tris skaitmenis, žyminčius gamybos vietą, suteikia Policijos
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jeigu į
Lietuvos Respubliką importuojamų sprogmenų gamybos vieta yra ne valstybėje
narėje, tačiau sprogmenų gamintojas yra įsisteigęs valstybėje narėje, Policijos
departamentas sprogmenų gamintojo prašymu suteikia šio unikalaus atpažinties
žymens tris skaitmenis, žyminčius sprogmenų gamybos vietą. Jeigu sprogmenų
gamintojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje, prašymą suteikti unikalaus
atpažinties žymens tris skaitmenis, žyminčius gamybos vietą, Policijos
departamentui pateikia sprogmenų importuotojas.
Atitikties ženklu CE ir unikaliu atpažinties žymeniu sprogmenys turi būti
ženklinami tokiu būdu, kad žymenys būtų aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir
patvarūs. Atitikties ženklu CE ženklinamas pats sprogmuo arba, jeigu tai
neįmanoma, ženklinama sprogmens pakuotė ir sprogmens lydimieji
dokumentai. Draudžiama ženklinti sprogmenis užrašais, kuriuos galima būtų
klaidingai palaikyti atitikties ženklu CE ir unikaliu atpažinties žymeniu. Šalia
atitikties ženklo CE nurodomas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

apyvartos kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

5 str. 3 p.

Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

5 str. 4 p.

Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

5 str. 5 ir 6 p.

Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

5 str. 8 p.
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Eil. Nr.

2.1.1.31.4.1.6.

2.1.1.31.4.1.7.

2.1.1.31.4.1.8.

2.1.1.31.4.1.9.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

identifikacinis numeris, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant sprogmens gamybos
kontrolę. Sprogmenį paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikaciniu
numeriu pažymi pati paskelbtoji (notifikuota) įstaiga arba jos pavedimu tą daro
sprogmenų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas. Kitus žymenis ant sprogmenų
galima tvirtinti tik tuo atveju, jeigu jie netrukdo pamatyti ir perskaityti atitikties
ženklą CE ir unikalų atpažinties žymenį.
Sprogmenų eksportuotojas, išvežantysis asmuo turi pateikti Policijos
departamentui valstybės, į kurią jis numato importuoti, įvežti sprogmenis,
kompetentingos institucijos sutikimą importuoti, įvežti sprogmenis ir valstybių,
per kurias sprogmenys bus vežami, kompetentingų institucijų leidimus vežti
sprogmenis. Jeigu, tikrinant šiuos dokumentus, Policijos departamentui kyla
klausimų dėl šių dokumentų tikrumo ir teisėtumo, Policijos departamentas turi
teisę per Vidaus rinkos informacinę sistemą, nurodytą Lietuvos Respublikos
paslaugų įstatyme, nusiųsti šiuo klausimu paklausimą valstybių narių
kompetentingoms institucijoms, siekdamas nustatyti, ar pateikti dokumentai
nesuklastoti.
Licencijuojama ši veikla:
1) sprogmenų gamyba;
2) prekyba sprogmenimis;
3) sprogmenų naudojimas.
Lietuvos Respublikoje verstis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta licencijuojama
veikla turi teisę ir kitų valstybių narių paslaugų teikėjai, pateikę Policijos
departamentui įsisteigimo valstybėje narėje gautas licencijas ir (ar) leidimus
verstis šia veikla. Policijos departamentas, patikrinęs pateiktos licencijos ir (ar)
leidimo galiojimą, išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
rašytinį sutikimą verstis Lietuvos Respublikoje licencijuojama veikla (toliau –
rašytinis sutikimas)
Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas privalo iki licencijuojamos veiklos
pradžios įsirengti patalpas sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti ir
Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka gauti leidimą laikyti
sprogmenis, kuriuo patvirtinama, kad patalpos sprogmenims laikyti, gaminti ar
jais prekiauti atitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytus
reikalavimus; užtikrinti šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančią
sprogmenų apskaitą ir apsaugą; Lietuvos policijos generalinio komisaro
nustatyta tvarka teikti apskrities vyriausiajam policijos komisariatui duomenis
apie pagamintus, įgytus, laikomus, sunaudotus, realizuotus, importuotus,
įvežtus į Lietuvos Respubliką, eksportuotus, išvežtus iš Lietuvos Respublikos,
vežtus tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis; pasikeitus
fizinio asmens, kuris verčiasi licencijuojama veikla, ar juridinio asmens ūkinės
komercinės veiklos pobūdžiui ar kitiems duomenims, kurie buvo nurodyti
dokumentuose, pateiktuose licencijai ar rašytiniam sutikimui gauti, apie tai ne

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

14 str.

Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

6 str. 1 d.

Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

6 str. 4 d.

Lietuvos Respublikos sprogmenų
apyvartos kontrolės įstatymas

8 str. 1 d.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Policijos departamentui; sprogmenų
civilinės apyvartos kontrolę atliekančių institucijų reikalavimu pateikti
informaciją apie darbuotojus, dirbančius su sprogmenimis susijusį darbą , taip
pat darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios
vietos adresą); sudaryti sąlygas sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę
atliekančių institucijų valstybės tarnautojams tikrinti licencijuojamą veiklą. Jų
prašymu teikti informaciją apie kiekvieno turimo sprogmens kilmę ir jo buvimo
vietą per visą laiką nuo įsigijimo iki realizavimo ar sunaudojimo; vykdyti teisės
aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą gaminant sprogmenis ir
atliekant sprogdinimo darbus, reikalavimus; prieš priimdamas į darbą
darbuotoją, kurio darbas bus tiesiogiai susijęs su sprogmenimis, pateikti
teritorinei policijos įstaigai šio asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą,
gyvenamosios vietos adresą). sprogmenų apskaitos žurnalus, unikalius
atpažinties žymenis, surinktus duomenis apie sprogmenis ir kitus dokumentus
saugoti 10 metų nuo paskutinio įrašo padarymo dienos (likvidavus juridinį
asmenį, mirus fiziniam asmeniui ar juridiniam, fiziniam asmeniui nutraukus
licencijuojamą veiklą, apskaitos dokumentai perduodami Policijos
departamentui); pranešti teritorinei policijos įstaigai asmens, galinčio ne darbo
valandomis suteikti informaciją apie kiekvieno turimo sprogmens kilmę ir jo
buvimo vietą per visą laiką nuo jo įsigijimo iki realizavimo ar sunaudojimo,
vardą, pavardę, duomenis ryšiams palaikyti.

2.1.2. Paslaugos
2.1.2.1. CHEMINIO VALYMO PASLAUGOS
2.1.2.1.1.

Bendrieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai paslaugoms

2.1.2.1.2.
2.1.2.1.2.1.

Paslaugų teikimo organizavimas:
Cheminio valymo ir skalbimo paslaugas gali teikti nustatyta tvarka juridiniai
asmenys, turintys patvirtintus teikiamų paslaugų technologijų aprašymus,
gamintojo parengtas naudojamų medžiagų naudojimo instrukcijas, saugos
duomenų lapus. Naudojamos priemonės, medžiagos ir preparatai turi atitikti
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Šiai veiklai
reikalingos gamybos patalpos, technologinė įranga, matavimo priemonės bei
medžiagos turi užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugą ir aplinkos apsaugą.
Paslaugos turi būti teikiamos laikantis nusistovėjusios praktikos ir
deklaruojamųjų norminių dokumentų reikalavimų.
Vartotojams teikiamos informacijos reikalavimai:
Prieš sudarant sutartį paslaugų teikėjas privalo suteikti teisingą, išsamią,
nedviprasmišką, susijusią su paslaugų prigimtimi, galimomis paslaugos
pasekmėmis bei kitą svarbią, galinčią turėti įtakos vartotojo apsisprendimui
sudaryti sutartį informaciją. Informacija turi būti pateikta gerai matomoje ir

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

2.1.2.1.2.2.
2.1.2.1.3.
2.1.2.1.3.1.

4 p.

5 p.
Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

9 p.
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Eil. Nr.

2.1.2.1.3.2.

2.1.2.1.4.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

prieinamoje vietoje.
Jei paslauga teikiama namie arba gaminiai paslaugai teikti paimami iš namų,
paslaugų teikėjas privalo turėti dokumentą su Taisyklių 10 punkte nurodyta
informacija.
Cheminio valymo paslaugų teikimo sutarties reikalavimai

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

14 p.
Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

2.1.2.1.4.1.

Paslaugų teikimo sutartis (kvitas, užsakymo kvitas ir pan.) turi būti sudaroma
raštu. Sutarties sąlygos turi būti išreikštos aiškiai, suprantamai.

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

15 p.

2.1.2.1.4.2.

Paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyta:
- paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), telefono Nr.;
- paslaugos pavadinimas;
- vartotojo vardas, pavardė, adresas, telefono Nr.;
- užsakymo priėmimo data ir įvykdymo terminas;
- paslaugų teikimo vieta;- duomenys apie vartotojo pateiktą gaminį: gaminio pavadinimas, žymėjimo
numeris, spalva, kiti skiriamieji požymiai, esami defektai.
- paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius);
-paslaugos kokybės garantijos sąlygos;
- kitos sutarties sąlygos paslaugų teikėjo nuožiūra

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

16 p.

2.1.2.1.5.

Žalos atlyginimas:
Paslaugų teikimo metu praradus ar sugadinus gaminį, paslaugų teikėjas turi
pakeisti lygiaverčiu gaminiu, o kai vartotojas nesutinka arba nėra galimybių
pakeisti – atlyginti gaminio vertę, įvertinus gaminio nusidėvėjimą pagal šių
Taisyklių priedą.
Pagrindinės paslaugų teikėjo pareigos
Paslaugų teikėjas privalo:
- teikti informaciją apie paslaugas,
- užtikrinti, kad vartotojas, prieš įsigydamas paslaugų, turėtų galimybę
susipažinti su paslaugų sutarties sąlygomis;
- nesuteikus paslaugų ne dėl vartotojo kaltės, grąžinti už paslaugas sumokėtą
kainą (įskaitant visus mokesčius). Jei paslaugos suteiktos iš dalies, grąžinti
proporcingą už suteiktas paslaugas sumokėtų pinigų dalį.
Paslaugų teikėjas atsako už vartotojo pateiktų gaminių saugojimą ne mažiau
kaip 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos.

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

19 p.

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

24 p.

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos

25 p.

2.1.2.1.6.
2.1.2.1.6.1.

2.1.2.1.6.2.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287
2.1.2.1.7.

2.1.3.

Gaminių nusidėvėjimo nustatymas

PRIEDAS

Mažmeninė prekyba
Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697
Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

2.1.3.1.

Reikalavimai:

2.1.3.1.1.

Pardavėjui draudžiama parduoti prekesneturint licencijos, jeigu įstatymuose
nustatyta, kad mažmeninė prekyba tomis prekėmis leidžiama tik turint
mažmeninės prekybos tomis prekėmis licencijas.

2.1.3.1.2.

Parduodant dėl kokybės trūkumų nukainotas ne maisto prekes, be kitos teisės
aktuose nustatytos informacijos apie prekę, vartotojui kainų etiketėse ar kitaip
raštu turi būti pateikta atitinkama informacija (nurodyta, kad prekė nukainota,
dėl kokio kokybės trūkumo ji nukainota, kiek prekė kainuoja, ar jai suteikiama
garantija).
Pardavėjas privalo parduodamas ne maisto prekes, pateikti vartotojui įstatymų
reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją, jeigu parduodamai prekei
kokybės garantija yra suteikta;.

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

11 p.

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

26.4 p.

2.1.3.1.4.

Pardavėjas privalo prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas,
parduoti tokiu laiku, kad vartotojas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes
iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

26.5 p.

2.1.3.1.5.

Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas vartotojui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar
patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai
įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį <...>;

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

26.6 p.

2.1.3.1.6.

Pardavėjas privalo <...> suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir
neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes.

26.7 p.

2.1.3.2.

Apribojimai:

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697
Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos

2.1.3.1.3.

8.7 p.
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

2.1.3.2.1.

Draudžiama parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba uždrausta įstatymų ir
kitų teisės aktų (RAPEX informacija);

Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697
Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

2.1.3.2.2.

Draudžiama parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka
nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

8.2 p.

2.1.3.2.3.

Draudžiama parduoti prekes be jų atitikties privalomiems dokumentų
reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

Mažmeninės prekybos taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

8.3 p.

2.1.3.2.4.

Draudžiama parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

Mažmeninės prekybos taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

8.4 p.

2.1.3.2.5.

Draudžiama parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

Mažmeninės prekybos taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

8.5 p.

2.1.3.2.6.

Draudžiama parduoti prekes, kurios iš naujo perženklintos, perfasuotos
(perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti
terminą;

Mažmeninės prekybos taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

8.6. p.

2.1.3.3.

Reikalavimai specializuotoms parduotuvėms:

2.1.3.3.1.

Sekso reikmenimis, išskyrus kontraceptines priemones,
specializuotose (tik sekso reikmenims skirtose) parduotuvėse.

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697
Mažmeninės prekybos taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

Eil. Nr.

prekiaujama

8.1 p.

9 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

2.1.3.3.2.

Mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama tik turgavietėse,
specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse ar skyriuose ir
savivaldybės tarybos ar jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus
nustatytose viešosiose vietose, taip pat jeigu naudotomis prekėmis prekiaujama
pagal nuotolines sutartis.
Naudotos prekės turi būti švarios ir apdorotos, kad būtų nekenksmingos ir
saugios, privaloma nurodyti kiekvienos prekės kainą.
Prie kiekvienos dėvėtų tekstilės gaminių ir avalynės siuntos turi būti
dokumentas arba žyma siuntos lydimajame apskaitos dokumente, patvirtinantis
(-i), kad siunta chemiškai apdorota. Siuntos apdorojimą patvirtinančiame
dokumente arba siuntos lydimajame apskaitos dokumente turi būti nurodytas
siuntą apdorojusio verslininko pavadinimas (kai verslininkas yra fizinis asmuo,
– vardas, pavardė), buveinės adresas ir telefono numeris, apdorojimo data,
būdas, gaminiams apdoroti vartotų cheminių medžiagų pavadinimai. Asmenys,
prekiaujantys dėvėtais tekstilės gaminiais ir avalyne, privalo įspėti vartotojus
apie tai, kad prieš naudojant šias prekes pagal paskirtį jas būtina išskalbti,
išvalyti ar kitaip pašalinti dezinfekavimo priemonių likučius. Tokie įspėjimai
raštu turi būti pateikti ir prekybos vietose.
Parduodant naudotus buitinius elektrotechnikos gaminius, elektros įrenginius,
mechanizmus, vartotojui turi būti pateikta informacija apie kiekvienos prekės
tinkamumą naudoti pagal paskirtį (nurodyta, kad prekė tinka naudoti pagal
paskirtį, netinka naudoti pagal paskirtį, ją būtina taisyti (suremontuoti) ir
panašiai), apie pakeitimus ir patobulinimus, jeigu jie atlikti. Informacija
pateikiama raštu. Jeigu prekė tinka naudoti pagal paskirtį, vartotojui kartu su jo
nusipirkta preke turi būti pateiktos gamintojo parengtos prekės naudojimo
taisyklės (jeigu jų nėra, – pardavėjo parengtos ir patvirtintos prekės naudojimo
taisyklės, kuriose turi būti nurodyti pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės
naudojimo reikalavimai).

Mažmeninės prekybos taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

10 p.

2.1.3.3.3.

Parduodant restauruotą (atnaujintą) prekę, pirkėjui kainos etiketėje ar kitaip
raštu turi būti pateikta informacija, kad prekė restauruota, ir nurodyta, kad prekė
atitinka nustatytus saugos reikalavimus (jeigu jie prekei keliami).

Mažmeninės
prekybos
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu
Nr.697

12 p.

2.2.Vartotojų

teisių apsauga

2.2.1. Prekės
2.2.1.1.

Reikalavimai parduodamai prekei ir jai suteikiamai garantijai:

Lietuvos
kodeksas

Respublikos

civilinis

2.2.1.1.1.

Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimopardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6.333 str. 1 d.
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Eil. Nr.

2.2.1.1.2.

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

reikalavimus. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad
jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų
perdavimo.
Įstatymai ar sutartis gali numatyti, kad pardavėjo suteikiama daiktų kokybės
garantija galioja tam tikrą laiką. Garantija šiuo atveju galioja visoms daiktų
sudėtinėm dalims, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar sutartyje.

2.2.1.1.4.

Laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų
kokybę (garantija pagal įstatymą).
Parduodamas daiktas turi būti tinkamos kokybės, t. y. daikto
savybės neturi būti blogesnės, nei numatyta tam daiktui taikomame techniniame
reglamente (jeigu jis yra) ir daikto pirkimo-pardavimo sutartyje.
Draudžiama parduoti daiktus, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

2.2.1.2.

Reikalavimai teikiamai informacijai:

2.2.1.2.1.

1. Prieš sudarydamas vartojimo sutartį, kuri nėra nuotolinė ar ne prekybos
patalpose sudaroma sutartis, verslininkas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti
vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią informaciją. Informacija
vartotojui turi būti suteikta valstybine kalba. Verslininkas ženklindamas prekes
ar kitokiu būdu privalo vartotojui suteikti šią informaciją, jeigu ji nėra akivaizdi
iš konteksto:
1) prekės ar paslaugos pagrindinės savybės (atsižvelgiant į informavimo
priemones ir prekę ar paslaugą);
2) duomenys apie verslininką (vardas ir pavardė ar pavadinimas, buveinės
adresas, telefono ryšio numeris);
3) bendra prekių ar paslaugų kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba kai dėl
prekių arba paslaugų pobūdžio kaina pagrįstai negali būti iš anksto apskaičiuota,
metodas, pagal kurį ši kaina apskaičiuojama, ir, jeigu reikalinga, visos
papildomos vežimo, pristatymo ir pašto išlaidos, arba kai šios papildomos
išlaidos dėl pagrįstų priežasčių negali būti iš anksto apskaičiuotos, informacija
apie tai, kad gali tekti jas apmokėti;
4) jeigu reikalinga, apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarka, prekių
pristatymo ar paslaugų suteikimo terminas, verslininko atliekamo vartotojų
skundų nagrinėjimo tvarka;
5) garantija pagal įstatymą, tinkamumo naudoti terminas, garantinio
aptarnavimo ir kokybės garantijos (komercinės garantijos) sąlygos, jeigu
reikalinga;
6) jeigu reikalinga, sutarties trukmė, o kai sutartis neterminuota ar pratęsiama
automatiškai, – sutarties nutraukimo sąlygos.
2. Įstatymuose ir Mažmeninės prekybos taisyklėse gali būti nustatyta

2.2.1.1.3.

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6.335 str. 1 d.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

363 str. 1 d.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

363 str. 2 d.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6.2286 str
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Eil. Nr.

2.2.1.2.2.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

reikalavimų dėl papildomos informacijos, kurią būtina suteikti vartotojams prieš
sudarant vartojimo sutartis dėl tam tikrų rūšių prekių ar paslaugų, teikimo.
3. Šis straipsnis netaikomas smulkioms buitinėms sutartims, kurios įvykdomos
iš karto po jų sudarymo.
4. Pareiga įrodyti, kad informacija pagal šį straipsnį yra suteikta vartotojui,
tenka verslininkui.
5. Verslininkas, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs pareigą suteikti informaciją
vartotojui, turi atlyginti dėl to vartotojo patirtus nuostolius.
Prekių pirkimui–pardavimui ir su jomis susijusioms paslaugoms yra taikomi
Civilinio kodekso reikalavimai.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

4 str.

2.2.1.2.3.

Gamintojas, pardavėjas, paslaugos teikėjas vartotojams privalo valstybine kalba
suteikti Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją ir
teisės aktų nustatyta tvarka ženklinti prekes

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

5 str. 1 d.

2.2.1.2.4.

Valstybinė kalba privaloma visuose vartotojams skirtuose viešuosiuose
išoriniuose ir vidiniuose prekybos ir paslaugų teikimo vietų užrašuose, įskaitant
prekybos ir paslaugų teikimo vietų pavadinimus

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

5 str. 2 d.

2.2.1.2.5.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

6 str.

2.2.1.3.

Pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siūlydami įsigyti ir teikdami prekes ir paslaugas
vartotojams, privalo laikytis sąžiningos verslo praktikos. Prekės ir paslaugos
turi būti siūlomos taip, kad vartotojui būtų aiškus pasiūlymo komercinis
pobūdis.
Bendrieji mažmeninės prekybos organizavimo reikalavimai:

2.2.1.3.1.

Vyriausybė tvirtina mažmeninės prekybos taisykles.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6.350 str. 2 d.

2.2.1.3.2.

Šios taisyklės nustato bendruosius mažmeninės prekybos Lietuvos Respublikoje
organizavimo reikalavimus.

Mažmeninės
patvirtintos
Vyriausybės
Nr.697

prekybos
taisyklės,
Lietuvos
Respublikos
2001-06-11 nutarimu

1 p.

2.2.1.3.3.

Sekso reikmenimis, išskyrus kontraceptines priemones,
specializuotose (tik sekso reikmenims skirtose) parduotuvėse.

prekiaujama

Mažmeninės
patvirtintos
Vyriausybės
Nr.697

prekybos
taisyklės,
Lietuvos
Respublikos
2001-06-11 nutarimu

9 p.

2.2.1.3.4.

Mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama tik prekyvietėse ir
specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse.
Prekės turi būti švarios ir apdorotos, kad būtų nekenksmingos ir saugios,
privalu nurodyti kiekvienos prekės kainą.

Mažmeninės
patvirtintos
Vyriausybės

prekybos
taisyklės,
Lietuvos
Respublikos
2001-06-11 nutarimu

10 p.
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Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Eil. Nr.

Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto pavadinimas

Pastabos

Nr.697
2.2.1.3.5.

Parduodant dėl kokybės trūkumų nukainotas ne maisto prekes, be kitos teisės
aktuose nustatytos informacijos apie prekę, pirkėjui kainų etiketėse ar kitaip
raštu turi būti pateikta atitinkama informacija (nurodyta, kad prekė yra
nukainota, dėl kokio kokybės trūkumo ji nukainota, kiek prekė kainuoja, ar jai
suteikiama garantija). Tais atvejais, kai prekei nesuteikiama garantija, turi būti
atitinkamas įrašas pirkėjui teisės aktų nustatyta tvarka išduotame prekės
pirkimo–pardavimo dokumente.

Mažmeninės
patvirtintos
Vyriausybės
Nr.697

prekybos
taisyklės,
Lietuvos
Respublikos
2001-06-11 nutarimu

11 p.

2.2.1.3.6.

Parduodant restauruotą (atnaujintą) prekę, pirkėjui kainos etiketėje ar kitaip
raštu turi būti pateikta informacija, kad prekė yra restauruota, ir nurodyta, kad
prekė atitinka nustatytus saugos reikalavimus (jeigu jie prekei keliami).

Mažmeninės
patvirtintos
Vyriausybės
Nr.697

prekybos
taisyklės,
Lietuvos
Respublikos
2001-06-11 nutarimu

12 p.

2.2.1.4.

Daiktų pardavimas ir paslaugų teikimas, kai sutartys sudaromos
naudojant ryšio priemones.
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtina daiktų pardavimo ir paslaugų
teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles
Daiktų pardavimas ne prekybai skirtose patalpose.
Daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisykles tvirtina Vyriausybė
ar jos įgaliota institucija.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6.366 str. 2 d.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6.357 str. 2 d.

2.2.2.1.

Reikalavimai teikiamai paslaugai:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

2.2.2.1.1.
2.2.2.1.2.

Vartojimo rangos sutarčiai taikomos šio kodekso normos, reglamentuojančios
vartojimo sutartis
Reikalavimai informacijai, kurią teikėjai privalo teikti paslaugos gavėjams

2.2.2.2.

Informacijos teikimas:

2.2.2.2.1.

Prekių pirkimui–pardavimui ir su jomis susijusioms paslaugoms yra taikomi
Civilinio kodekso reikalavimai.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

4 str.

2.2.2.2.2.

Gamintojas, pardavėjas, paslaugos teikėjas vartotojams privalo valstybine kalba
suteikti Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją ir
teisės aktų nustatyta tvarka ženklinti prekes.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

5 str. 1 d.

2.2.1.5.

2.2.2. Paslaugos
.
6.672 str. 2 d.
Lietuvos
įstatymas

Respublikos

paslaugų

13 str.
[nuoroda į priedą 4]
.
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Teisės akto straipsnis,
dalis, punktas

Teisės akto nuostata (reikalavimas)

Teisės akto pavadinimas

2.2.2.2.3.

Valstybinė kalba privaloma visuose vartotojams skirtuose viešuosiuose
išoriniuose ir vidiniuose prekybos ir paslaugų teikimo vietų užrašuose, įskaitant
prekybos ir paslaugų teikimo vietų pavadinimus.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

5 str. 2 d.

2.2.2.2.4.

Pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siūlydami įsigyti ir teikdami prekes ir paslaugas
vartotojams, privalo laikytis sąžiningos verslo praktikos. Prekės ir paslaugos
turi būti siūlomos taip, kad vartotojui būtų aiškus pasiūlymo komercinis
pobūdis.
Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant
šias paslaugas, taisyklės nustato sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo,
bendruosius vartotojo informavimo ir bilietuose bei abonementuose teikiamos
informacijos reikalavimus, įtvirtina paslaugų teikėjo pareigas.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymas

6 str.

Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų
teikimo ir vartotojų informavimo,
teikiant šias paslaugas, taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d.
nutarimu Nr. 623

1 p.

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklės nustato cheminio
valymo ir skalbimo paslaugų teikimo bendruosius vartotojų informavimo ir
paslaugų teikimo reikalavimus, įtvirtina vartotojų ir paslaugų teikėjo teises ir
pareigas.

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-287

1 p.

Eil. Nr.

2.2.2.2.5.

2.2.2.2.6.

2.3.

Darnieji standartai

2.3.1. Darnieji standartai
2.3.1.1.

Reikalavimai

Darniųjų standartų sąrašas, patvirtintas
Lietuvos standartizacijos departamento
direktoriaus 2017 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. V-21

Pastabos
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3. Priedai
3.1. Priedas 1
BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAMINIAMS

Nr.
1.
1.1.

1.2.

Reikalavimai

Straipsniai

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas
Gamintojas privalo:

8 str.

teikti į rinką tik saugius gaminius

8 str. 1 d.

tinkamai ženklinti gaminius ir teikti vartotojams reikiamą informaciją prieš jiems perduodamas gaminį, kad vartotojai galėtų įvertinti su
gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką, kai rizika be reikiamo perspėjimo nėra akivaizdi.
Įspėjimų pateikimas neatleidžia gamintojo nuo prievolės laikytis kitų šiame įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų
žinoti apie galimą su gaminiu susijusią riziką per visą gaminio vartojimo laiką

8 str. 2 d.

sužinojęs, kad gaminys kelia riziką vartotojų saugai, imtis atitinkamų veiksmų rizikai pašalinti

8 str. 4 d.

sužinojęs, kad gaminys pavojingas, nedelsdamas informuoti apie tai vartotojus, Tarybą bei atitinkamos srities kontrolės institucijas,
pašalinti jį iš rinkos, ir, jei būtina, gaminį susigrąžinti
bendradarbiauti su kontrolės institucijomis, kad būtų išvengta tiekiamų ar patiektų į rinką gaminių rizikos

8 str. 5 d.

vykdyti kontrolės institucijų nurodymus ir reikalavimus

8 str. 7 d.

įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojui pavojingu gaminiu padarytą žalą

8 str. 8 d.

vykdyti kitas pareigas, nustatytas šiame įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose

8 str. 9 d.

Platintojas privalo:

9 str.

teikti į rinką tik saugius gaminius

9 str. 1 d.

8 str. 3 d.

8 str. 6 d.
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teikti vartotojams visą iš gamintojo gautą bei kitą reikiamą informaciją prieš perduodamas gaminį vartotojams, kad šie galėtų įvertinti
su gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką, kai tokia rizika be reikiamo perspėjimo nėra
akivaizdi. Įspėjimų pateikimas neatleidžia platintojo nuo prievolės laikytis kitų šiame įstatyme ir kituose produktų saugą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų
sužinojęs, kad gaminys pavojingas, nedelsdamas nutraukti gaminio pateikimą į rinką, informuoti gamintoją, vartotojus, Tarybą bei
atitinkamos srities kontrolės instituciją ir imtis kitų tinkamų veiksmų rizikai vartotojams pašalinti
bendradarbiauti su kontrolės institucijomis ir gamintojais, siekiant išvengti tiekiamų gaminių keliamos rizikos vartotojams

9 str. 2 d.

vykdyti kontrolės institucijų nurodymus ir reikalavimus

9 str. 5 d.

įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojui pavojingu gaminiu padarytą žalą

9 str. 6 d.

vykdyti kitas pareigas, nustatytas šiame įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose

9 str. 7 d.

______________________

9 str. 3 d.
9 str. 4 d.
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3.2. Priedas 2
Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų
teikimo taisyklių priedas

Gaminių nusidėvėjimo nustatymas
Priimtų valyti ar dažyti drabužių, kitų tekstilės ir (ar) odos gaminių nusidėvėjimo procentas nustatomas pagal du pagrindinius požymius:
- fizinį (eksploatacinį) nusidėvėjimą;
- moralinį nusidėvėjimą.
Fizinis (eksploatacinis) nusidėvėjimas – tai įvairūs defektai, atsiradę gaminio dėvėjimo ir laikymo metu (dėmės, ištrynimai, skylės, kandžių pažeidimai, spalvos
pasikeitimas, gaminio deformacija, pasenusios pagalbinės medžiagos (klijinės medžiagos, klijai), pelėsis ir panašiai).
Moralinis nusidėvėjimas – gaminio modelio, silueto, piešinio, audinio struktūros neatitiktis mados krypčiai, gaminys pagamintas daugiau kaip prieš 2 metus.
Nežymus moralinis nusidėvėjimas – nevisiška gaminio modelio, atskirų konstruktyvinių ir dekoratyvinių linijų ir detalių (apykaklės, kišenių, užsegimo ir kitų
detalių), gaminio piešinio, spalvos ar audinio struktūros atitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.
Žymus moralinis nusidėvėjimas – ryški viso gaminio silueto, modelio, piešinio, spalvos, audinio struktūros neatitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.

Požymiai, kuriais remiantis nustatomas gaminių nusidėvėjimo procentas
Eil.
Nr.

Gaminių charakteristikos

Gaminio
nusidėvėjimas, %

1.

Gaminiai mažai dėvėti, neišblukę, neištrinti, be specifinių dėmių, neturintys gamybos ydų, nežymiai morališkai nusidėvėję.

20%

2.

Gaminiai su nežymiai nudėvėtu (pūko susivėlimas, ištrynimas) viršaus ir pamušalo audiniu, neišblukę, neperdažyti, neišversti ir
nepersiūti, su nežymiais įplyšimais ir pradeginimais (iki 2 x 2 mm), morališkai pasenę;
be to:
- gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos nepažeistu paviršiumi;
- gaminiai iš dirbtinės odos nepažeistu polimeriniu padengimu, nesukietėję;
- gaminiai iš natūralaus kailio nepageltusiu, nesuveltu plauku ir nepažeista, nedeformuota, nesukietėjusia oda;
- gaminiai iš dirbtinio kailio nesuveltu pūku, nepraradę blizgesio, nedeformuoti;
- gaminiai su klijinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kai įdėklinė medžiaga neatsiklijavusi nuo viršutinio audinio;
- gaminiai su puriomis neaustinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kurios nepraradusios purumo, neišretėjusios;
- kailiniai gaminiai nežymiai suveltu pūkiniu paviršiumi, neišblukę, nenusidažę;
- ardyti, nesuvelti, nepraradę stiprumo verpalai.

40%
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3.

Labai nusidėvėję, morališkai pasenę gaminiai:
- gaminiai dėvėti, vietomis išblukę, su įsisenėjusiomis dėmėmis, nežymiai susivėlę nuo prakaito, vietomis pažeisti kandžių, su
nežymiai nubėgusiomis akimis, įplėšti ar pradeginti (daugiau kaip2 x 2 mm), namie skalbti ir suvelti, nudažyti trinčiai neatspariais
dažais, išardyti gaminiai, dėvėjimo metu labiausia besitrinančiose vietose (rankogaliai, apykaklė, kišenės, kilpos) išsitrynę, bet
neįplyšę (išskyrus pamušalą);
be to:
- gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos nežymiai pažeistu paviršiumi;
- gaminiai iš dirbtinės odos nežymiai pažeistu polimeriniu padengimu, nesukietėję;
- gaminiai iš natūralaus kailio nežymiai pageltusia ir suvelta plaukų danga, išplikusiomis vietomis;
- gaminiai iš dirbtinio kailio nežymiai ištrintu, susivėlusiu pūku, su rudomis dėmėmis ant kailio pagrindo, rodančiomis latekso, kuriuo
sutvirtintas kailio pagrindas, irimo pradžią;
- gaminiai su klijinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kai kailinė medžiaga nežymiai atsiklijavusi nuo viršutinio audinio;
- gaminiai su puriomis neaustinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kurios išretėjusios, atplyšusios nuo prisiuvimo vietos, sumažėjusio
tūrio;
- gaminiai iš dubliuotų medžiagų, kai medžiagos nežymiai atsiklijavusios.

60%

4.

Gaminiai labai nunešioti, bet tinkami dėvėti, su įsisenėjusiomis nepašalinamomis dėmėmis, labai išblukę, persiūti, perdažyti, labiausia
besitrinančiose vietose pratrinti iki skylių, pažeisti kandžių, suadyti (sulopyti), su nubėgusiomis akimis, pamušalas suplyšęs, pažastų
srityse susivėlę, turi žymių nuo prakaito;
be to:
- gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos, labai pažeistu polimeriniu paviršiumi;
- verpalai iš natūralaus kailio, pageltusia, ištrinta, susivėlusia plaukų danga, atskirose vietose sukietėjusia ir įplyšusia oda, sulopyti;
- gaminiai iš dirbtinio kailio ištrintu, susivėlusiu pūku, deformuoti, su rudomis dėmėmis ant kailio pagrindo, rodančiomis latekso,
kuriuo sutvirtintas kailio pagrindas, irimo pradžią, bei atsiradusiomis keliomis skylėmis;
- gaminiai iš dubliuotų medžiagų, kai medžiagos labai atsiklijavusios;
- kiliminiai gaminiai seni, uždažyti, ištrintais pūkais, pažeisti kandžių, apiplyšusiais kraštais, restauruoti, įplyšusiu pagrindu;
- susilpnėjusio pluošto, išblukusios ir įplyšusios tiulinės užuolaidos ir portjeros.

80%

____________________
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3.3. Priedas 3
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS
Nr.
1.
1.2.

Reikalavimai

Straipsniai

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas
Saugi paslauga – kiekviena paslauga, kuri teikiama laikanti numatytų sąlygų ir nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų saugos reikalavimų ir
teikimo metu ar po to nekelianti jokios rizikos arba kelianti vartotojų gyvybei ir sveikatai minimalią riziką, kuri yra būdinga paslaugai ir laikoma
priimtina bei atitinkančia aukštą vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygį.

3 str. 7 d.

1.3.

Paslaugos teikėjas privalo:

10 str.

1.4.

teikti vartotojui tik saugią paslaugą

10 str. 1 d.

1.5.

teikti vartotojui informaciją apie siūlomą paslaugą tokiu būdu, kad vartotojas galėtų įvertinti su paslauga susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar
numanomą vartojimo laiką

10 str. 2 d.

1.6.

žinoti apie galimą su paslauga susijusią riziką vartotojui

10 str. 3 d.

1.7.

sužinojęs apie suteiktos paslaugos galimą riziką vartotojui, imtis tinkamų veiksmų rizikai pašalinti

10 str. 4 d.

1.8.

sužinojęs, kad suteikta paslauga pavojinga, nedelsdamas nutraukti paslaugos teikimą ir informuoti vartotoją, Vartotojų teisių apsaugos tarnybą bei
TARNYBA, jei būtina imtis vartotojų saugą užtikrinančių kitų veiksmų

10 str. 5 d.

1.9.

vykdyti kontrolės institucijų nurodymus ir reikalavimus

10 str. 6 d.

1.10.

įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojui pavojinga paslauga padarytą žalą

10 str. 7 d.

1.11.

bendradarbiauti su kontrolės institucijomis, siekiant išvengti teikiamų paslaugų keliamos rizikos vartotojui

10 str. 8 d.

1.12.

vykdyti kitas pareigas, nustatytas šiame įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose

10 str. 9 d.

2.

Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas

2.1.

Teikėjai gavėjams privalo teikti šią informaciją:

13 str. 1 d.
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2.1.1.

teikėjo pavadinimą, jo teisinį statusą ir teisinę formą, buveinės adresą ir kontaktinius duomenis, pirmiausia adresą, fakso numerį ir (arba) elektroninio
pašto adresą, ir (arba) telefono numerį, kuriais būtų galima greitai su juo susisiekti, bendrauti tiesiogiai ir elektroninėmis priemonėmis, kuriais gavėjas
galėtų pateikti skundą arba teirautis informacijos apie teikiamas paslaugas. Jeigu teikėjo - juridinio asmens buveinės adresas skiriasi nuo adreso, kurį jis
paprastai naudoja korespondencijai, teikėjas nurodo ir savo buveinės adresą

13 str. 1 d. 1 p.

2.1.2.

kai teikėjas yra įregistruotas viešame registre, - šio registro pavadinimą ir teikėjo registracijos kodą arba lygiaverčius identifikavimo duomenis iš
registro

13 str. 1 d. 2 p.

2.1.3.

kai paslaugų teikimo veiklai taikoma leidimų išdavimo tvarka, - leidimus išduodančios Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos ar valstybės
narės kompetentingos institucijos arba kontaktinio centro ar valstybės narės atitinkamo kontaktinio centro duomenis: pavadinimą, adresą, kontaktinius
duomenis

13 str. 1 d. 3 p.

2.1.4.

kai teikėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, - pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą

13 str. 1 d. 4 p.

2.1.5.

reglamentuojamų profesijų atveju - profesinės organizacijos arba kitos institucijos, kurioje teikėjas yraįregistruotas, pavadinimą, teikėjo profesinį
vardą ir valstybę narę, kurioje tas vardas buvo įregistruotas

13 str. 1 d. 5 p.

2.1.6.

teikėjo taikomas bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas ir nuostatas, jeigu jų yra

13 str. 1 d. 6 p.

2.1.7.

teikėjo taikomas sutarties sąlygas, jeigu jų yra, susijusias su taikoma teise, ginčų sprendimo būdu ir (arba) vieta

13 str. 1 d. 7 p.

2.1.8.

apie teisės aktų nenustatytą garantinį aptarnavimą, jeigu jis yra

13 str. 1 d. 8 p.

2.1.9.

paslaugos kainą, kai teikėjas iš anksto nustato tam tikros rūšies paslaugų kainą

13 str. 1 d. 9 p.

2.1.10.

apie pagrindines paslaugos savybes, jeigu jos nėra akivaizdžios

13 str. 1 d. 10p.

2.1.11.

apie privalomą profesinės atsakomybės draudimą arba garantijas (draudiko arba garantiją teikiančio asmens kontaktinius duomenis ir teritorinį
draudimo galiojimą, kitą informaciją).

13 str. 1 d. 11p.

2.2.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija teikėjo pasirinkimu turi būti:

2.2.1.

teikiama paties teikėjo savo iniciatyva

13 str. 2 d. 1 p.

2.2.2.

prieinama gavėjui vietoje, kurioje teikiama paslauga arba sudaroma sutartis

13 str. 2 d. 2 p.

2.2.3.

prieinama gavėjui elektroninėmis priemonėmis teikėjo nurodytu adresu

13 str. 2 d. 3 p.

2.2.4.

įtraukta į teikėjo gavėjui pateikiamus informacinius dokumentus, kuriuose išsamiai aprašyta atitinkama paslauga.

13 str. 2 d. 4 p.

2.3.

Per 5 darbo dienas nuo gavėjo prašymo gavimo teikėjai privalo gavėjui pateikti šią papildomą informaciją:

13 str. 2 d.

13 str. 3 d.
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2.3.1.

kai teikėjas nėra iš anksto nustatęs kainos už tam tikros rūšies paslaugas, - paslaugos kainą arba, jeigu tikslios kainos neįmanoma nurodyti, kainos
apskaičiavimo metodą, kad gavėjas galėtų ją patikrinti, arba išsamią sąmatą

13 str. 3 d. 1 p.

2.3.2.

Reglamentuojamų profesijų atveju - nuorodą į teikėjo įsteigimo valstybėje narėje taikomas profesines taisykles ir informaciją apie jų gavimo būdus

13 str. 3 d. 2 p.

2.3.3.

informaciją apie teikėjo vykdomas kelias skirtingas veiklas ir jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu vykdomas kelias kirtingas veiklas, tiesiogiai
susijusias su teikiama paslauga, taip pat apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant išvengti interesų konflikto. Ši informacija pateikiama
informaciniame dokumente, kuriame teikėjas išsamiai aprašo savo paslaugas

13 str. 3 d. 3 p.

2.3.4.

profesinės etikos taisykles (standartus), kurios yra taikomos teikėjui, ir informaciją, kur ir kokiomis kalbomis jas galima rasti elektroninėmis
priemonėmis

13 str. 3 d. 4 p.

2.3.5.

ginčų sprendimo ne teismo tvarka ypatumus ir sąlygas, kai teikėjui taikomos profesinės etikos taisyklės (standartai) arba jis yra profesinės
organizacijos, numatančios ginčų sprendimo ne teismo tvarka galimybę, narys.

13 str. 3 d. 5 p.

2.4.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija turi būti pateikiama arba pranešama aiškiai ir nedviprasmiškai, taip pat turi būti suteikiama pakankamai
laiko su ja susipažinti prieš sutarties sudarymą arba, jeigu sutartis raštu nesudaroma, prieš paslaugos suteikimą.

13 str. 4 d.

2.5.

Pareiga įrodyti šiame įstatyme nurodytos informacijos pateikimo gavėjui ir pateiktos informacijos tikrumo faktą tenka teikėjui.

13 str. 5 d.

2.6.

Teikėjai, kuriems yra taikomi elgesio kodeksai arba kurie yra prekybos asociacijų ar profesinių organizacijų, numatančių ginčų sprendimo ne teismo
tvarka galimybę, nariai, apie elgesio kodeksų taikymą ar narystę privalo pranešti gavėjui ir šį faktą nurodyti šio straipsnio 2 dalies 4 punkte
nurodytuose informaciniuose dokumentuose.

13 str. 6 d.

________________

