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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017 m., vykdydama rinkos

priežiūrą, kontroliavo 38 ne maisto produktų sritis; vykdė tris produktų

monitoringo programas; atliko prekių kontrolę įvežant jas iš trečiųjų šalių;

dalyvavo konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinime

ir vykdė kitas teisės aktais pavestas funkcijas.



2017 m. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atliko 7366 įvairių

gaminių grupių patikrinimus, 1697 patikrinimų metu (23 proc.) buvo nustatyti

pažeidimai, iš 7366 patikrinimų 4637 patikrinimai atlikti nagrinėjant vartotojų

prašymus.

Vykdant rinkos priežiūrą 2017 m. atlikti 2729 patikrinimai, 754 patikrinimų

metu (27,6 proc.) nustatyti teisės aktų reikalavimų neatitikimai (2016 m. atlikti

2252 patikrinimai, iš jų 26,3 proc. su pažeidimais). Rinkos priežiūros

patikrinimai sudarė 37,0 proc. visų Tarnybos atliktų patikrinimų.

Už nustatytus pažeidimus ūkio subjektams surašyti 124 Lietuvos Respublikos

nusižengimų kodekso pažeidimo protokolai.



Patikrinimų metu nustatomi dažniausiai pasitaikantys pažeidimai: 

▶ nepateikta informacija lietuvių kalba;

▶ nepateikta naudojimo instrukcija valstybine kalba;

▶ ženklinimo reikalavimų neatitikimas; 

▶ nenurodytas gamintojas arba importuotojas; 

▶ prekė nepažymėta CE ženklu arba CE ženklas neatitinka reglamento reikalavimų;

▶ nenurodytos saugos frazės. 



Vykdant sektorinę nacionalinę rinkos priežiūros programą, Valstybinė vartotojų teisių

apsaugos tarnyba 2017 metais atrinko ir išbandė 844 bandinius. Rinkoje atrinkti ir

Lietuvos laboratorijose išbandyti 683 gaminiai, Lietuvos rinkoje atrinktas ir Europos

laboratorijose išbandytas (Prosafe projektai) 161 gaminys.



2017 m. išbandyti ne maisto produktai

Naftos produktai 423

Padangos 80

Žaislai 66

Plovikliai 45

Tabako gaminiai 30

Trąšos 30

Elektrotechnikos gaminiai 25

Cheminės medžiagos ir preparatai 20

Tekstilės gaminiai 20

Statybos produktai 20

Vaikų priežiūros reikmenys 15

Kosmetikos gaminiai 14

Pakuotės 10

Termoizoliacinės medžiagos 9

Dvigubos ne maisto produktų kokybės vertinimas 8

Žiebtuvėliai 7

Baldai 6

Transporto priemonių pakartotinos apdailos produktai 6

Dujas deginantys prietaisai 4

Asmens higienos gaminiai 3

Dviračiai 3







Cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl

cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), t. y. nustatytas di-(2-etilheksil) ftalato

kiekis 32,3 % viršija leistiną normą. Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį,

gali kelti pavojų naudotojų artrečiųjų asmenų saugai ir sveikatai

Gamintojas: Kinija

Rimta rizika

Lėlė „Miracalous“



Neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 dalies saugaus gaminio sąvokos reikalavimų ir standarto LST EN

ISO 4210:2014 „Dviračiai. Dviračių saugos reikalavimai“ :Myniklio veleną laikanti veržlė turi aštrius kampus, priekinio rato stabdymo jėga

sausoje būklėje mažesnė už leistiną, atliekant nuovargio bandymą, 2-e etape po 31672 ciklų nulūžo vairą priveržiantis varžtas, ratlankio

nusidėvėjimas: kai ratlankis yra stabdžių sistemos dalis, ir yra pavojus dėl susidėvėjimo, gamintojas turi atkreipti dviratininko dėmesį į tokį

pavojų tinkamai ir patvariai pažymėdamas tai ant ratlankio dalies, kurios neužstoja padanga, bandant, atsilaisvino priekinės bagažinės

tvirtinimo varžtas; atsilaisvino myniklį laikanti veržlė, dviratis neturi atšvaitų šonuose, gamintojo instrukcijoje nenumatyta dviračio paskirtis

su perspėjimu apie neteisingai naudojant gresiančius pavojus; gamintojo instrukcijoje nėra nurodymo, kaip nustatyti mažiausiąjį sėdynės

aukštį ir jį įvertinti, reikalavimų. Miesto dviratis neatitinka saugiam gaminiui nustatytų reikalavimų, yra pavojingas vartotojams.

Gamintojas – Kinija

Rimta rizika

Miesto dviratis„Ferrini millionere“.



Neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo reikalavimų ir standarto LST EN 12520:2016 „Baldai. Stiprumas,

ilgalaikiškumas ir sauga. Reikalavimai, keliami buitiniams sėdimiesiems baldams“: veikiant sėdynę 1300 N apkrova, atlošą 450 N

apkrova, 10 ciklų deformavosi (įsispaudė) galinės kojos kojaryšiai privirinimo vietose, įtrūko suvirinimo siūlė. Kartojant bandymą -

sėdynės apkrova F₁ - 1300 N, mažiausia atlošo apkrova F₂ - 410 N, 10 ciklų, deformavosi (įsispaudė) abiejų galinių kojų vamzdžių

sienelės kojaryšių privirinimo vietose, įtrūko suvirinimo siūlės. Kėdė neatitinka saugiam gaminiui nustatytų reikalavimų, yra pavojinga

vartotojams, gali sukelti sužalojimo pavojų. Kėdė sukonstruota negarantuojant, kad ji nesukels sužalojimo pavojaus vartotojui. Kėdė,

skirta naudoti buityje, kelia didesnį sužeidimo pavojų vartotojams, negu leistina įprastai naudojant tokio tipo gaminius.

Gamintojas: Kinija

Rizika aukšta

Kėdė modelis JX-012F001



Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama jai

priskirtas funkcijas, sėkmingai bendradarbiauja ir koordinuoja

savo veiksmus su kitomis valstybinėmis institucijomis:

Valstybine statybos inspekcija, Lietuvos saugios laivybos

administracija, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba,

Radiacinės saugos centru, Valstybine mokesčių inspekcija ir

policija, Muitine, Darbo inspekcija ir kt.

2017 m. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

intensyviai dirbo su vartotojų ir verslininkų asociacijomis,

organizavo ir dalyvavo susitikimuose su Lietuvos gamintojais,

Pramonės ir amatų rūmais, Lietuvos įvairių sričių asociacijomis

bei kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis ne maisto

produktų rinkos priežiūros srityje.



NE MAISTO PRODUKTŲ DVEJOPOS 

KOKYBĖS TYRIMAS



Europos sąjunga taiko griežtas taisykles, kuriomis siekiama apsaugoti vartotojus nuo

klaidinimo (tam skirta nesąžiningos komercinės veiklos direktyva). Gamintojai ir

mažmenininkai privalo teisingai informuoti vartotojus apie produktą ir jo sudedamąsias

dalis. Nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos turi užtikrinti, kad kiekvienoje šalyje

būtų laikomasi bendrų ES taisyklių. Iš tyrimų įvairiose šalyse matyti, kad kai kurie to

paties prekių ženklo produktai skirtingose šalyse nevienodi, todėl turi būti siekiama,

kad būtu užtikrinta, kad gamintojai ir platintojai laikytųsi aukščiausio lygio pramonės

standartų ir būtų išvengta dvejopos kokybės problemų.



Ši problema ir Lietuvoje susilaukė didelio visuomenės susidomėjimo, todėl Valstybinė

vartotojų teisių apsaugos tarnyba nusprendė, kad būtina atlikti tyrimą bei įvertinti

(palyginti) analogiškų ne maisto produktų kokybę (lyginti ne tik prekių ženklinimą, bet

atlikti ir palyginamuosius prekių bandymus), ir įsitikinti, ar Lietuvos Respublikos

vartotojams tiekiami vienodos kokybės to paties prekinio pavadinimo gaminiai kaip ir

kitose Europos valstybėse.



Prekės bandymams buvo įsigytos pas ūkio subjektus, gaunančius prekes tiesiogiai iš

užsienio (taip deklaruojama) ir „didžiuosiuose“ prekybos centruose ir buvo palygintas:

▶ šių prekių ženklinimas

▶ laboratorijoje patikrinta, ar sutampa analogiškų produktų chromatogramos

▶ laboratorijoje įvertintos jų fizikinės savybės – klampumas, tankis ir kristalizacijos

temperatūra.

Iš viso išbandyta keturiolika skirtingų tipų gaminių (po du iš skirtingų pardavėjų).
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Eil. nr. Pavadinimas Importuotojas/
Platintojas

Bandinius atrinko

1. GLISS KUR Total Repair, 200 ml Rūtos Varnienės ind. 
veikla

Panevėžio apskrities skyrius

2. GLISS KUR Total Repair, 200 ml UAB „Drogas“ Panevėžio apskrities skyrius

3. LENOR koncentruotas skalbinių minkštiklis 
„Aprilfrisch“, 990 ml

Rūtos Varnienės ind. 
veikla

Panevėžio apskrities skyrius

4. LENOR  audinių minkštiklis „Spring Awakening“, 
930 ml

UAB „Maxima LT“ Panevėžio apskrities skyrius

5. Plaukų šampūnas SHAUMA (dažytų) UAB „Kosmelita“ Kauno apskrities skyrius

6. Skalbiamieji milteliai Ariel Actilft colorwasscmitell UAB „Thomas 
Philipps Baltex

Vilniaus apskrities skyrius

7. Universalus audinių skystasis skalbiklis Ariel Actifit 
fresh sensation, 1820ml

UAB „Thomas 
Philipps Baltex

Vilniaus apskrities skyrius

8. Persil color gel-spalvotų audinių gelinis, 4,216l UAB „Thomas 
Philipps Baltex“

Vilniaus apskrities skyrius

9. Plaukų šampūnas SHAUMA 7 HERBS UAB "Drogas" Kauno apskrities skyrius

10. Plaukų šampūnas SHAUMA (dažytų) UAB „Maxima LT“ Kauno apskrities skyrius

11. Plaukų šampūnas SHAUMA 7 HERBS UAB „Maxima LT“ Kauno apskrities skyrius

12. Ariel moutain spring skystas UAB „Maxima LT“ Vilniaus apskrities skyrius

13. Ariel color milteliai UAB „Maxima LT“ Vilniaus apskrities skyrius

14. Persil sensitive gel UAB „Maxima LT“ Vilniaus apskrities skyrius

Bandymams atrinktos prekės.



Ne maisto produktų dvejopos kokybės palyginamasis bandymų metodas

nestandartizuotas ir neakredituotas, todėl bandymų paslaugos buvo perkamos apklausos

būdu, ieškant laboratorijos, kuri būtų kiek galima universalesnė ir galėtų vertinti

daugiau skirtingų prekių ir jų parametrų. Įvertinus laboratorijų pateiktus pasiūlymus,

buvo pasirinkta laboratorija UAB „Konstrukcijų bandymo centras“.



Atrenkant prekes bandymams pastebėta, kad prekės vizualiai labai panašios, tačiau nėra

tapačios, o skiriasi papildomais užrašais („nauja formulė“; „naujas“; „padidintas kiekis“ ir

pan.), pakuočių dizainu, ženklinimo ypatumais.

Pardav

ėjas

Rūtos Varnienės ind. 

įm.

UAB „Drogas“

NEU 

+ 20 % KERATIN

SOFORT SICHTBAR

VERBESSERTE

HAARQUALITAT

Schwarzkopf

GLISS KUR

HAIR REPAIR

MIT FLÜSSINEN

HAARBAUSTEINEN

TOTAL REPAIR

EXPRESS-REPAIR-

SPÜLUNG

NOWA FORMUŁA 

NEW FORMULA

Schwarzkopf

GLISS KUR

HAIR REPAIR

WITH LIQUID

KERATIN KOMPLEX

TOTAL REPAIR

SKSPRESOWA 

ODŻYWKA 

REGENERACYJNA

EXPRESS-REPAIR-

CONDITIONER



Bandymų rezultatai



Eksploatacinių 

sąvybių bandymų 

rezultatai





Atlikto tyrimo išvados:

Iš 14 skirtingų ne maisto produktų pavadinimų savo sudėtimi ar kitomis savybėmis

neišsiskyrė nei vienas produktas.

Lietuvos didžiuosiuose prekybos centruose parduodamų ne maisto produktų

ženklinimas skyrėsi nuo ne maisto produktų, įsigytų tiesiogiai iš užsienio, ženklinimo.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuomone, Europos Komisijai patvirtinus

dvejopos produktų kokybės klausimui skirtas gaires, kurios padės nacionalinėms

vartotojų apsaugos institucijoms geriau pasinaudoti galiojančia ES vartotojų teise ir

nustatyti bei pašalinti nepagrįstus skirtumus, šią tikrinimų programą galima išplėsti,

taikant akredituotus bandymų metodus ir tikrinant kuo įvairesnės paskirties ne maisto

prekes bei taikant ekonomines sankcijas gamintojams, platintojams dėl vartotojų

klaidinimo.



Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pradėjusi vykdyti dvigubos kokybės ne

maisto produktų tikrinimo programą, susidūrė su tam tikromis problemomis:

▶ - Nėra aiškus teisinis reglamentavimas. Nėra teisės akto pagal kurį galima

reikalauti vienodos kokybės – galioja reikalavimas, kad produktas turi būti saugus

ir tinkamai paženklintas.

▶ - Nėra standartų ir metodikų pagal kuriuos galima atlikti palyginamuosius

bandymus.

▶ - Probleminis prekių, reikalingų įvertinimui ir palyginimui, įsigijimas užsienyje.

▶ - Sudėtingas buitinės technikos, kompiuterių, mobiliųjų telefonų įvertinimas. Tai

ilgalaikiai ir nereglamentuoti palyginamieji bandymai (pvz., ar skiriasi tarnavimo

laikas). Konstrukcinius skirtumus nustatyti sudėtinga, ir ar tai turi įtakos prietaiso

veikimui nustatyti, nėra metodikų.



Dėkoju už dėmesį


