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LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJA
2013-12-^Nr. ÁbU.bliÍP-Á^Hás'
Į 2013-12-12 Nr. (12.4-23)-3-7363

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai
Gedimino pr. 38
01104 Vilnius

DĖL REGLAMENTO 765/2008 NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau - Administracija), atsakydama į Jūsų
2013 m. gruodžio 12 d. raštą Nr. (12.4-23)-3-7363, informuoja, kad 2011 m. vasario 22 d.
Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-33 patvirtinta ir 2013 m. spalio 28 d.
Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-282 pakoreguota Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų
dalių tiekimo rinkai priežiūros programa bei tuo pačiu įsakymu patvirtintas 2014-2015 m.
Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros planas.
PRIDEDAMA:
1. Administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl Pramoginių
laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros programos patvirtinimo" kopija, 3 lapai.
2. Administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-282 „Dėl Lietuvos
saugios laivybos administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl
Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros programos patvirtinimo"
pakeitimo bei 2014-2015 m. Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros
plano patvirtinimo" kopija, 2 lapai.

L. e. direktoriaus pareigas

/

Robertinas Tarasevičius

Domijanas Popovas, (8 37) 425 183, el. p. domiianas.popovas@msa.lt·
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Biudžetinė [staiga
tel. (8 46) 469 602
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda
faks. (8 46) 469 600
www.msaJtel.p.msa@msa.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmemi registre
Kodas 188781973

LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
{SAKYMAS
DĖL PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR JŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ TIEKIMO RINKAI
PRIEŽIŪROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2011 m. vasario o^/d- Nr. VKlaipėda

bļ)

Vykdydamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 18 str. 5
dalies nuostatas:
1. T v i r t i n u Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros
programą (pridedama).
2. P a v e d u Informacinių technologijų skyriaus vedėjui paskelbti Lietuvos saugios
laivybos administracijos internetinėje svetainėje Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo
rinkai priežiūros programą.
3. Į p a r e i g o j u Organizavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyresn. specialistę
Daivą Gubčenkienę su šiuo įsakymu supažindinti Lietuvos saugios laivybos administracijos
direktoriaus pavaduotoją ir padalinių vadovus.
4. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Vidaus vandenų laivybos kontrolės
skyriaus vedėjui Jonui Lukšai.

Direktorius

Evaldas Zacharevíčius

Kopija tikra

PATVIRTINTA
Lietuvos saugios laivybos administracijos
direktoriaus 2011 m. rtUwiio JiJĻ d.
įsakymu Nr, V- *>¿)

PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR JŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ TIEKIMO RINKAI PRIEŽIŪROS
PROGRAMA
L BENDROJI INFORMACIJA
Sektorius - pramoginių iaivų ir jų sudedamiyų dalių gamyba ir tiekimas rinkai.
Rinkos priežiūros institucija - Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau Administracija).
Programos peržiūra - pirmoji 2011 m., po to ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.
Atsakingas už programos įgyvendinimą - Lietuvos saugios laivybos administracijos
direktorius Evaldas Zacharevíčius, ei. paštas evaidas.zacharevicius@msa.lt; tei. +370 46 469 602.
Kontaktinis asmuo - Jonas Lukša, el. paštas jonas.luksaigįmsa.lt, tel. +370 46 469 627.

II. PROGRAMOS PARENGIMO TIKSLAS
Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių gamybos ir tiekimo rinkai priežiūros srityje
įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių
prekyba susijusio akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, nuostatas.
Programa parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
765/2008 18 str. 5 dalies nuostatomis.

III. PROGRAMOS PARENGIMĄ REGLAMENTUOJANTYS IR SUSIJĘ TEISĖS AKTAI
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių
prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą
(EEB) Nr. 339/93;
Susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 3-352 „Dėl Pramoginių laivų
projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo"
(Žin., 2004, Nr. 98-3654);
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų
teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo, su pakeitimais.

IV. PROGRAMĄ ţGYVENDINANTI INSTITUCIJA
Administracija yra paskirta vykdyti pramoginių iaivų ir jų sudedamųjų dalių patekimo į
rinką priežiūrą. Administracija, vykdydama patekimo į rinką priežiūrą, kontroliuoja, kaip
gamintojai, gamintojų įgaliotieji atstovai ir importuotojai, gamindami arba importuodami
pramoginius laivus bei jų sudedamąsias dalis, laikosi susisiekimo ministro 2004 m birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3-352 patvirtinto Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo
eksploatuoti techninio reglamento bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių pramoginių laivų ir jų
sudedamųjų dalių gamybą ir tiekimą rinkai, nuostatų.
Pagal savo kompetenciją Administracija nagrinėja minėtu teisės aktu nustatytus pažeidimus,
praneša Europos Komisijai ir kitoms valstybių narių įgaliotoms institucijoms apie pažeidimus,
nustatytus vykdant pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūrą.
Administracija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos muitine bei Valstybinu ne maisto
produktų inspekcija.

Copija tikra
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V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Administracija, užtikrindama pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių patekimo į rinką
priežiūrą, savo veiklą vykdys šiomis priemonėmis: 1) prevencinėmis (proaktyviomis), kurios
nukreiptos užkirsti galimybes į rinką patekti neatitinkantiems reikalavimų produktams, 2) aktyvios
kontrolės, kuri nukreipta eliminuoti iš rinkos joje jau esančius netinkamus produktus bei 3)
reagavimo į gautą informaciją apie rinkoje esantį netinkamą produktą,
1. Prevencinės (proaktyvios) priemonės
Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos muitine (kai kviečiama atlikti gaminio, kuris yra
muitinės sandėlyje, įvertinimą) prieš pateikiant pramoginį laivą ar jo dalis rinkai, tikrinami
dokumentai ir jų autentiškumas. Taip užtikrinama, kad pramoginiai laivai bei jų sudedamosios
dalys, neatitinkantys Europos Bendrijos ir Lietuvos teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei
galintys kelti grėsmę visuomenės ir vartotojų interesų apsaugai, būtų pašalinti iš rinkos arba
uždrausti ar apribotas jų tiekimas rinkai, atitinkamai informuojant visuomenę, pranešant Europos
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.
2. Aktyvios kontrolės priemonės.
Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos muitine identifikuojami pramoginių laivų ir jų
sudedamųjų dalių importuotojai bei rengiamas planas importuotojų patikrai vykdyti. Taip ūkio
subjektams bus sudarytos lygiavertės sąlygos sąžiningai konkuruoti, užtikrinta garbinga prekyba ir
garbingas ekonominės veiklos vykdytojų elgesys vieni kitų atžvilgiu.
3. Reagavimo (reaktyvios) priemonės.
Analizuojami gauti skundai apie naudojamus neatitinkančius standartų laivus, vertinama
informacija, gauta iš kitų ES šalių narių, apie nustatytus netinkamus, nesaugius pramoginių laivų
modelius ar jų sudedamąsias dalis. Taip užtikrinama, kad pramoginiai laivai ar jų sudedamosios
dalys, nors ir turintys ženklą „CE", teisingai suprojektuoti, sukonstruoti, tinkamai įmontuoti,
prižiūrimi ir naudojami pagal numatytą paskirtį, tačiau galintys kelti grėsmę asmenų saugai ir
sveikatai, turtui ar aplinkai, visomis reikiamomis laikinomis priemonėmis būtų pašalinti iš rinkos
arba būtų uždraustas ar apribotas jų tiekimas rinkai ir (arba) atidavimas eksploatuoti.
201Î m. Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros planas pateiktas
priede.

VI. VEIKLOS TOBULINIMAS
Tobulinant Administracijos veiklą, bus stiprinamas jos veiklos koordinavimas su kitomis
rinkos priežiūros institucijomis, ypač su Muitinės departamentu ir Valstybine ne maisto produktų
inspekcija. Kartu su minėtomis institucijomis bus atliekama daugiau bendrų patikrinimų, plėtojamas
bendradarbiavimas su kitų ES valstybių narių pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių rinkos
priežiūros institucijomis.
Planuojant veiklą didesnis dėmesys bus skiriamas stebėjimo (monitoringo) procedūroms
tobulinti, galimos pažeidimų rizikos analizei, atsižvelgiant į rizikos veiksnius tam tikrose veiklos
srityse pagal gautus vartotojų ir verslo subjektų skundus bei kitų kontrolės institucijų prašymus.
Didesnis dėmesys bus skiriamas pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių gamybos ir tiekimo rinkai
pažeidimų prevencijai bendradarbiaujant su valstybės, savivaldybių institucijomis, visuomene ir
Šviečiant verslininkus vartotojų teisių pažeidimo klausimais.

Kopija tikra
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LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2011 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-33 „DĖL PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR JŲ
SUDEDAMŲJŲ DALIŲ TIEKIMO RINKAI PRIEŽIŪROS PROGRAMOS
PATVIRTINIMO" PAKEITIMO BEI 2014-2015 M. PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR JŲ
SUDEDAMŲJŲ DALIŲ TIEKIMO RINKAI PRIEŽIŪROS PLANO PATVIRTINIMO
2013 m. spaíiocÍÍcí. Nr. VKlaipėda

L P a k e i č i u Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai pnežiūros
programą (toliau - programa), patvirtintą Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus
20Î1 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo
rhikai priežiūros programos patvirtinimo" ir išdėstau programos I dalies penktą pastraipą, taip:
„Kontaktinis asmuo - Povilas Pauparas, ei, paštas povilas.pauparas@msa.lt, tel. +370 46
469 676.".
t
2. Tvirtinu 2014-2015 m. Pramoginių laivu ir jų sudedamųjų daliiĮ tiekimo rinkai
priežiūros pianą.(pridedama).
3 . Į p a r e i g o j u Informacinių technologijų skyriaus vedėjąpaskelbti Lietuvos saugios
laivybos administracijos interneto svetainėje Pramoginių iaivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo
rinkai priežiūros programos pakeitimus ir 2014-2015 m. pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių
tiekimo rinkai priežiūros pianą.
• 4. Į p a r e i g o j u Organizavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyresn. specialistę
Daivą Gubčenkienę su šiuo [sakymu supažindinti direktoriaus pavaduotoją ir padalinių vadovus.
5. Šio [sakymo vykdymo kontrolę pavedu Pramoginės laivybos skyriaus vedėjui.

Evaldas Zacharevičius

Direktorius

Kopija tikra
Parengė
Domijanas Popovas
2013-10-23
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PATVRTINTA
Lietuvos saugios Mvybos administracijos
direktoriaus 2013 m. spalio etš d. įsakymu Nr.
2014-2015 M. PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR JŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ TIEKIMO RINKAI PRIEŽIŪROS PLANAS
Šalis narė: Lietuvos Respublika
Priežiūros institucija: Lietuvos saugios laivybos administracija
Planavimas: 2014—2015 metams
Už sektorinę programą atsakingas asmuo: Evaldas Zacharevičius
El. pašto adresas: evaldas.zacharevicius@msa.lt
Taikomas
teisės aktas
(ES teisės
aktas)
94/25/EB;
2003/44/EB;
76S/200S/EB
(EB) Nr.
1882/2003;
(EB) Nr.
1137/200$
Pramoginių
laivų
projektavimo.
statybos.
tíeldmo rinkai
ir atidavimo
eksploatuoti
techninis
reglamentas

Vykdymo
pradžios
data
(periodas)
2024 m.I
ketv.

Sąsaja ar
plėtojimas

Rezultatai ir
būsimos
iniciatyvos

Kontaktai

Nacionalinė
iniciatyva

Povilas Pauparas
msai2).msa.ìt:
tel. (8 46) 469 676

Vidutinis

2014 m. I
ketv.

Kacionalinė
inidatyva

Galimybės
patekti į rinką
neatitinkantiems
standartų
produktams
užkirtimas
Netinkamo
produkto
eliminavimas iš
rinkos

Dokumentinė
patikra.
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2014m.I
ketv.

Kacionalinė
iniciatyva

Netinkamo
produkto
eliminavimas iš
rinkos

Povilas Pauparas
msarSmsaJt:
tel. (8 46) 469 676

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2014 m. I
ketv.

Nacionalinė
iniciatyva

Netinkamo
produkto
eliminavimas is
rinkos

Povilas Pauparas
msa@msa.lt
tel. (8 46) 469 676

Sektorius

Produkto ar
gaminio
apibūdinimas

Kontrolės
tipas

Kontrolės
priežastis/
objektas

Kontrolės
veikla

Prioritetas

Vandens
transportas

Pramogtniai
laivai ir jų
komponentai

Reaktyvusmuitinės
sandėlyje

Gautas LR
muitinės
pranešimas
pagal sutartį.
konsultacijos

Dokumentinė
patikra.
vizualinė
apžiūra,
išvados

Vidutinis

Aktyvusvisoje LR
teritorijoje

Importuotojų
patikra.
patikra
prekybos
vietose

Dokumentinė
patikra.
vizualinė
apžiūra

Aktyvusvisoje LR
teritorijoje

Gamintojų
patikra
gamybos
vietose

Reaktyvusskundų,
gautos
informacijos
analizė

Konkretaus
laivo (dėl
kurio gautas
skundas)
apžiūra

Povilas Pauparas
msaiS.msa.lt:
tel. (S 46) 469 676

