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JKELTI
EI ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI NETINKAMAI PAGAMINTI, JIE GALI
RIMTA˛ GRĖSME˛ GYVYBEI IR/AR TURTUI.
Kiekvienais metais kyla daug gaisru˛ ir nelaimingu˛ atsitikimu˛, kuriuos sukelia netinkamos kokybės, pavojingi
elektro-techniniai gaminiai. Gaisru˛ ir nelaimingu˛ atsitikimu˛ pasekmė – dideli nuostoliai žmonėms ir turtui.
Pavojingi elektrotechniniai gaminiai gali kelti dideli˛ elektros smūgio pavoju˛ (ar mirti˛) nei˛galiems žmonėms.
Teikdami ˛i rinka˛ elektrotechninius gaminius, ˛isitikinkite, ar jie yra saugūs.

Pasinaudokite pateiktais patarimais, kaip patikrinti elektrotechninius gaminius prieš juos pateikiant ˛i rinka˛,
ir padėsite išvengti galimu˛ nelaimingu˛ atsitikimu˛ ir gaisru˛.
Prašykite gamintojo pateikti atitikties deklaracija˛, jei reikia – pagal atitinkama˛ direktyva˛, kuri taikoma
gaminiui (pvz., produktams, kuriems taikoma Ž emos ˛itampos direktyva, atitikties deklaracija yra bū tina).
I˛sitikinkite, ar gaminys tinkamai paženklintas:
ar nurodytas gamintojo pavadinimas, prekės
ženklas, tipo nuoroda ir CE ženklas?

Atkreipkite dėmesi˛ , ar kabeliai bei laidai tinkamai
ir patikimai sumontuoti, taip, kad ju˛ nebūtu˛ galima
ištraukti iš prietaiso?

KLAIDINGAS

TEISINGAS

TEISINGAS
Atkreipkite dėmesi˛ , ar gaminyje nėra kabeliu˛
ar laidu˛ plonesniu˛ už degtuka˛?

KLAIDINGAS

Ar yra
gaminio
naudojimo
instrukcija
nacionaline
kalba?

TEISINGAS

I˛sitikinkite, kad kabeliai ir laidai nesiliečia su
gaminio šiurkščiais paviršiais išorėje bei viduje?
Jei taip, - yra didelis elektros smūgio pavojus dėl
izoliacijos pažeidimo ir prisilietimo prie ˛i tampingu˛ju˛ daliu˛.
I˛ sitikinkite, ar nei˛ manoma prisiliesti prie pliku˛
˛itampingu˛ju˛ daliu˛, keliančiu˛ dideli˛ elektros smūgio
pavoju˛ ?

KLAIDINGAS

TEISINGAS

PASEKMĖS, KAI I˛ RINKA˛ PATEIKIAMAS NESAUGUS GAMINYS:
Jei ˛i rinka˛ pateikėte pavojinga˛ produkcija˛ , rinkos kontrole˛ vykdanti institucija gali uždrausti juos teikti ˛i
rinka˛.

Jei gaminys kelia pavoju˛ gyvybei (pvz. yra pasiekiamos ˛itampingosios dalys), rinkos kontrolės institucija
taikys rinkos ribojimo priemones - uždraus gamini˛ teikti ˛i rinka˛, ˛ipareigos pašalinti ji˛ iš rinkos ir nurodys
susigra˛žinti pavojingus gaminius iš vartotoju˛. Pavojingu˛ gaminiu˛ susigra˛žinimas iš vartotoju˛ gali būti vykdomas informacija˛ skelbiant nacionalinėje spaudoje ar televizijoje.
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ATLIKITE SAUGOS PATKRINIMA˛

Jūs, kaip pavojingo produkto pardavėjas, esate už ji˛ atsakingas. Jūs turite apmokėti visas išlaidas, susijusias
su laboratoriniais bandymais, tvarkymo mokesčiais bei skelbimu spaudoje ar televizijoje. To galima išvengti,
jei ˛i rinka˛ teiksite saugius produktus. Tad, prieš teikdami produktus ˛i rinka˛, ˛ivertinkite ju˛ sauga˛.

NUSTATYTI RINKOJE NESAUGŪS PRODUKTU˛ SAUGOS TEISĖS
PRODUKTAI IR NAUDINGOS NUOPARINDAI LIETUVOJE
RODOS
Kiekviena˛ penktadieni˛ Europos Komisija skelbia
savaitini˛ pavojingu˛ produktu˛ sa˛raša˛, kuris sudaromas pagal informacija˛ gaunama˛ iš nacionaliniu˛
rinkos kontrolės instituciju˛ (RAPEX pranešimai)
http://ec.europa.eu/consumers/
dyner/rapex/rapex_archives_en.cfm
RAPEX yra ES skubaus keitimosi informacija apie
pavojingus vartotoju˛ sveikatai ir saugai gaminius,
pranešimu˛ apie pavojingus gaminius registravimo
ir skelbimo sistema. Ji užtikrina greita˛ apsikeitima˛
informacija dė l priimtu˛ rinkos ribojimo priemoniu˛
tarp šaliu˛ nariu˛ ir Komisijos, siekiant apsaugoti
vartotojus nuo gaminiu˛ , keliančiu˛ rimta˛ pavoju˛
vartotoju˛ sveikatai ir saugai. RAPEX apima ir nacionaliniu˛ rinkos kontrolės instituciju˛ rinkos ribojimo
ir gamintoju˛ bei platintoju˛ priimtas savanoriškas
pašalinimo iš rinkos priemones.
http://ec.europa.eu/consumers/index_pl.htm
– EB tinklalapis skirtas vartotojams (anglu˛ kalba).
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
– Nando (New Approach Notified and Designated
Organisations – Naujo požiūrio notifikuotos bei
paskirtosios ˛istaigos)informacinė sistema.

Lietuvos Respublikos Produktu˛ saugos ˛istatymas
(Valstybės žinios, 2001, Nr. 64-2324) ˛i gyvendino
Europos Bendrijos Bendrosios produktu˛ saugos
direktyva˛ 2001/95/EB. Europos Bendrijos direktyvos perkeltos ˛i Lietuvos Respublikos teise˛ atitinkamais vyriausybės nutarimais bei i˛ sakymais.

RINKOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKA
VNMPI vykdo ne maisto produktu˛ rinkos priežiū ra˛
vadovaudamasi Bendra˛ja produktu˛ saugos direktyva (2001/95/EC), Žemos i˛ tampos direktyva
(2006/95/EEC) bei kitomis EB direktyvomis, kurios
taikomos konkrečioms elektrotechniniu˛ gaminiu˛
grupėms.
Daugiau informacijos apie VNMPI galite rasti interneto tinklalapyje: www.vnmpi.lt

Valstybine Ne Maisto Produktu˛ Inspekcija
Žalgirio 92
LT - 09093 Vilnus, LITHUANIA
tel: + 37052612300
e-mail: rastine@vnmpi.lt

NACIONALINĖ DALIS:
Valstybinė ne maisto produktu˛ inspekcija (VNMPI) prie Ūkio ministerijos ˛i steigta 2000 m. VNMPI misija
- apsaugoti šalies rinka˛ ir piliečius nuo pavojingu˛ ir netinkamos kokybės ne maisto produktu˛ vykdant
rinkos priežiūra˛ ir ginant vartotoju˛ teises. Strateginis tikslas - užtikrinti efektyvia˛ ne maisto produktu˛ rinkos
priežiūra˛, suderinta˛ su Europos Sa˛jungos teise. Inspekcija kontroliuoja ar ˛i šalies rinka˛ vartotojams tiekiami
ne maisto gaminiai ir teikiamos paslaugos atitinka teisės aktuose nustatytus privalomuosius ženklinimo
ir saugos reikalavimus, vykdo rinkos ribojima˛, tiria vartotoju˛ skundus dėl ne maisto produktu˛ netinkamos
kokybės, ˛i gyvendina vartotoju˛ teisiu˛ apsauga˛ , informuoja vartotojus apie rinkoje esančius ar galinčius ˛i
ja˛ patekti pavojingus ne maisto produktus, teikia informacija˛ suinteresuotoms valstybės, tarptautinėms
ir kitu˛ šaliu˛ institucijoms.

