Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos
Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems
pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašo
2 priedas

UAB „LIREGUS“
Skroblų 19, Vilnius.

+37068239970, commerce@liregus.lt

(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas, kodas, buveinės adresas, ūkio subjekto (fizinio asmens) vardas ir pavardė,
gyvenamosios vietos adresas; duomenys ryšiui palaikyti (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, faksas ir pan.)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ PAKUOČIŲ ATITIKTIES
LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
ĮSTATYME NURODYTIEMS PAKUOČIŲ REIKALAVIMAMS
DEKLARACIJA
2015 m. spalio 20 d.
1. UAB „LIREGUS“ deklaruoja, kad gaminamiems gaminiams: jungikliams,
kišturiniams lizdams, ir kitiems produktams naudojama:
A. Pirminė pakuotė: PLASTIKINĖ/POPIERINĖ/
PVC3 ir PAP 22.
B. Antrinė pakuotė: PLASTIKINĖ/POPIERINĖ/KARTONINĖ PAKUOTĖ
PVC3, PAP 22 ir PAP 20.

(pavadinimas, pakuotės grupė ir kodas (pakuotės grupė ir kodas nurodomas vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės), 1 priedu)

atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytus pakuočių
reikalavimus ir, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST EN 13427:2006 Pakuotės.
Pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtų Europos standartų taikymo reikalavimai:
1.1. gaminant pakuotę paisoma mažiausio pakankamo pakuočių svorio ir tūrio (kaip
nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST EN 13428:2006 Pakuotės. Specialieji sudėties ir
gamybos reikalavimai. Prevencija mažinant žaliavų sąnaudas);
1.2. sunkiųjų metalų (švinas, kadmis, gyvsidabris ir šešiavalentis chromas) bendra
koncentracija pakuotėje neviršija 100 ppm pakuotės svorio (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
standarte LST 1655:2002 Pakuotės. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų
pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 1 dalis.
Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų tikrinimo ir matavimo reikalavimai);
1.3. cheminių medžiagų arba preparatų kiekis pakuotėje sumažintas iki mažiausio
pakankamo kiekio (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST CEN/TR 13695-2:2004
Pakuotės. Pakuočių medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų pavojingų medžiagų ir jų
išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 2 dalis. Pakuočių medžiagoje esančių
pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai);
1.4. įvertinta pakuotės pakartotinio naudojimo galimybė (kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos standarte LST EN 13429:2007 Pakuotės. Pakartotinis naudojimas (toliau – LST
EN13429:2007) ir atsižvelgta į privalomą pakuotės medžiagų tinkamumą perdirbti ar panaudoti
bent vienu iš Lietuvos Respublikos standartuose (LST EN 13430:2007 Pakuotės. Atgavimui
tinkamų pakuočių, numatomų medžiaginiam grąžinamajam perdirbimui, reikalavimai (toliau – LST
EN 13430:2007), LST EN 13431:2007 Pakuotės. Energijos atgavimui tinkamų pakuočių
reikalavimai, įskaitant mažiausios apatinės šilumingumo vertės reikalavimus (toliau – LST EN
13431:2007) ir LST EN 13432:2004 Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir
biologiškai skaidyti, reikalavimai. Tyrimo schema ir vertinimo kriterijai galutinai priimant pakuotes
(toliau – LST EN 13432:2004) minimų būdų:
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LST EN 13430:2007 PVC3 – X
PAP22- X
PAP20- X
LST EN 13431:2007

LST EN 13432:2004

1.5. pakuotė yra paženklinta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta
tvarka.

2. Ūkio subjektas turi ir gali pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius pakuočių atitiktį
Deklaracijos 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams.
3. Ūkio subjektas patvirtina, kad Deklaracijoje pateikta informacija ir duomenys yra teisingi.
Komercijos vadovas
(pareigos)

__________
(parašas)

Andrius Zabalevičius
(vardas, pavardė)

