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Priedas prie Patikrinimo akto / vertinamojo vizito pažymos (data, Nr.) _______________________
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(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas)
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Eil.
Nr.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

Teisės aktų reikalavimai

Teisės
aktas,
punktas

Atitikimas reikalavimams
Taip

Bendrieji reikalavimai
Ar įmonė teikia rinkai medieną ar
medienos produktus, kuriems
taikomas šis Reglamentas?
[1]
Pastaba. Sąvokos „pateikimas
2 str. a p.
rinkai“ apibrėžties ir Reglamento
(priedas)
nuostatų taikymo rekomendacijos
*
nurodytos Paaiškinamo dokumento
1 skyriuje.
Ar įmonė yra veiklos vykdytojas?
Pastaba. Nustatoma pagal
komercinės veiklos tikslus ir
[1]
Paaiškinamo dokumento* 1 priede
2 str. c p.
pateiktus scenarijus. Jeigu į
klausimą atsakoma taip, pildomi 3
ir 5 skyriai.
Ar įmonė yra prekiautojas?
Pastaba. Nustatoma pagal
komercinės veiklos tikslus ir
[1]
Paaiškinamo dokumento* 1 priede
2 str. d p.
pateiktus scenarijus. Jeigu į
klausimą atsakoma taip, pildomi 2
ir 5 skyriai.
Prekiautojų mediena ar medienos produktais pareigos
Ar prekiautojas, parduodamas ar
pirkdamas medieną ar medienos
[1]
produktus, vykdo atsekamumo
5 str.
pareigą nuo 2013-03-03?
Ar prekiautojas visoje tiekimo
[1]
grandinėje gali nustatyti veiklos
5 str. a p.

Ne

×

Neaktualu

Pastabos

2

2.3.

2.4.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

vykdytojus ar prekiautojus, kurie
jam pateikė medieną ir medienos
produktus nuo 2013-03-03?
Pastaba. Tikrinami dokumentai,
surašomi duomenys.
Ar prekiautojas visoje tiekimo
grandinėje gali nustatyti
prekiautojus, kuriems jis pateikė
[1]
medieną ir medienos produktus,
5 str. b p.
nuo 2003-03-03?
Pastaba. Tikrinami dokumentai,
surašomi duomenys.
Ar prekiautojas pateikia institucijai,
šiai pareikalavus ne mažiau kaip
[1]
penkerius metus saugomą gautą
5 str.
atsekamumo informaciją?
Veiklos vykdytojų, kurie pateikia į rinką medieną ar medienos produktus, pareigos
Ar veiklos vykdytojas laikosi
draudimo tiekti rinkai neteisėtai
paruoštą medieną ir iš tokios
medienos pagamintus medienos
[1]
produktus?
4 str. 1 d.
Pastaba. Neteisėtai paruoštos
medienos apibrėžtis pateikta
Reglamento 2 str. g punkte.
Ar veiklos vykdytojas parengęs
procedūrų ir priemonių sistemą deramo patikrinimo sistemą, pagal
kurią būtų galima įvertinti bei
sumažinti nelegalios medienos ir iš
[1]
tokios medienos pagamintų
4 str. 2 d.
medienos produktų pateikimo į
tiekimo grandinę riziką?
Pastaba. Kaip nurodyta
Reglamento 6 str.
Ar veiklos vykdytojas naudojasi
deramo patikrinimo sistema, kurią
yra nustačiusi stebėsenos
[1]
organizacija?
4 str. 3 p.
Pastaba. Kaip nurodyta
Reglamento 8 str.
Deramo patikrinimo sistema ir jos taikymas
Ar veiklos vykdytojas taiko ir
periodiškai vertina deramo
patikrinimo sistemą, kurią jis
[1]
naudojasi, išskyrus kai naudojamasi
4 str. 3 p.
stebėsenos organizacijos nustatyta
sistema? Pastaba. Deramo
patikrinimo sistemos reguliaraus
vertinimo nuostatos nurodytos

3

4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1.

5.2.

Paaiškinamo dokumento* 7
skyriuje.
Ar veiklos vykdytojas užtikrina
informacijos apie tiekėjus ir
produktus prieinamumą?
Pastaba. Produktų apibrėžtos
srities paaiškinimai nurodyti
Paaiškinamo dokumento* 5a ir 5b
skyriuose; sudėtinių produktų
informacijos ypatumai – 8 skyriuje;
dokumentams, kuriais patvirtinama,
kad mediena atitinka taikytinus
teisės aktus, keliamų reikalavimų
paaiškinimas – 4 skyriuje;
miškininkystės sektoriaus ypatumai
– 9 skyriuje. Informacijos apie
sudėtinius produktus pavyzdžiai
pateikti II priede.
Ar veiklos vykdytojai deramo
patikrinimo sistemą taiko
kiekvienos konkrečios rūšies
medienai ar medienos produktui,
kuriuos teikia tam tikras tiekėjas ne
ilgesniu nei 12 mėnesių
laikotarpiu?
Ar veiklos vykdytojai deramo
patikrinimo sistemą taiko
kiekvienai medienos ar medienos
produktų siuntai, kurią pateikia
rinkai?
Rizikos įvertinimas ir mažinimas
Ar atliekami rizikos vertinimai,
siekiant nustatyti neteisėtai
paruoštos medienos ir iš tokios
medienos pagamintų produktų
patekimo į bet kurią tiekimo
grandinės vietą?
Pastaba. Sąvokos „tiekimo
grandinės sudėtingumas“
paaiškinimas pateiktas
Paaiškinamo dokumento* 3
skyriuje; trečiųjų šalių patikrinimo
sistemų vaidmuo rizikos įvertinimo
ir rizikos mažinimo procese - 6
skyriuje.
Ar imamasi veiksmų nustatytai
rizikai sumažinti, išskyrus atvejį,
kai rizika nedidelė?
Pastaba. Sąvokos „nedidelė rizika“
apibrėžtis pateikta Paaiškinamo

[1]
6 str. 1 d.
a p.
[2] 3 str.

[2]
2 str. 1 d.

[2]
2 str. 2 d.

[1]
6 str. 1 d.
b p.
[2] 4 str.

[1]
6 str. 1 d.
c p.
[2] 4 str.

4

dokumento* 2 skyriuje.

5.3.

Ar užtikrinama, kad duomenys apie
produktus ir tiekėjus, dokumentai,
rašytinės procedūros, įrašai,
ataskaitos, rizikos vertinimai ir
surinkti duomenys medienos ir iš
jos pagamintų produktų tiekimo
teisėtumo įrodymai, saugomi ne
mažiau kaip 5 metus?

[1]
6 str. 1 d.
a p.
[2] 5 str.

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010 kuriuo nustatomos veiklos
vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos.
[2] Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 607/2012 dėl išsamių deramo patikrinimo sistemos
ir stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumo ir pobūdžio taisyklių, numatytų Europos Parlamento ir
Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir
medienos produktus, pareigos.
*
Su ES Reglamento teisiniu pagrindu susietų klausimų, dėl kurių parengtos rekomendacijos (toliau –
Paaiškinamasis dokumentas): http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/who-is-affected/index_lt.htm.

____________________

