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2015/0520/D Papildomos techninės sutarčių sąlygos – hidrotechninė

įranga (ZTV-W), skirta

hidrotechninių statinių konstrukcijoms (216–1 darbų

kategorija)

B00 15/09/2015 16/12/2015 STATYBA

2015/0521/NL Ekonomikos reikalų ministro reglamentas, kuriuo iš dalies

keičiamas Dujų kokybės reglamentas

N30E 15/09/2015 16/12/2015 Dujos PPO TPK

2015/0522/D Papildomos techninės sutarčių sąlygos – hidrotechninė

įranga (ZTV-W), skirta žemės darbams (205 darbų

kategorija)

B00 15/09/2015 16/12/2015 STATYBA

2015/0523/UK 2016 m. Spyruoklinių spąstų patvirtinimo (pakeitimas)

(Anglija) įsakymas

C20A 15/09/2015 16/12/2015 Žemės ūkis, medžioklė

2015/0524/DK Įsakymas dėl dviračių konfigūracijų, priedų ir kt. T40T 16/09/2015 17/12/2015 Miesto ir kelių transportas

2015/0525/NL ...... d. Infrastruktūros ir aplinkos valstybės sekretorės

reglamentas, Nr. IENM/BSK-2015/...., kuriuo iš dalies

keičiamas reglamentas dėl plačiajai visuomenei skirtų ir

teatruose naudojamų pirotechninių gaminių nustatymo,

susijusio su mažų raketų ir romėniškų žvakių laikymo

„plačiajai visuomenei skirtais fejerverkais“ panaikinimu ir

kategorijos nustatymo pakeitimais.

X00M 17/09/2015 18/12/2015 PREKĖS IR KITI PRODUKTAI

2015/0526/B Karališkasis nutarimas dėl nuotoliniu būdu pilotuojamų

orlaivių naudojimo Belgijos oro erdvėje

T10T 17/09/2015 18/12/2015 Oro transportas

2015/0527/FIN Siūlomas Vyriausybės dekretas Nr. xxx/2015, kuriuo iš dalies

keičiamas Vyriausybės dekretas Nr. 1258/2011 dėl tam tikros

mažą riziką maisto saugai keliančios veiklos (toliau – „Mažos

rizikos dekretas“)

C50A 18/09/2015 21/12/2015 Maisto produktai

2015/0528/F Nutarimas dėl tarpprofesinio susitarimo, sudaryto

Tarpprofesiniame nacionaliniame bulvių augintojų komitete

(CNIPT) ir susijusio su didžiausiu parduodamų maistinių

bulvių dydžiu 2015–2016 m., 2016–2017 m. ir 2017–2018 m.

prekybos metais

C00A 18/09/2015 21/12/2015 ŽEMĖS ŪKIS, ŽŪKLĖ IR MAISTO 

PRODUKTAI

2015/0529/HU 2013 m. vasario 14 d. Vyriausybės dekreto Nr. 39/2013 dėl

tabako gaminių gamybos, prekybos ir kontrolės, kombinuotų

įspėjimų bei išsamių taisyklių, taikomų baudoms, susijusioms

su sveikatos apsauga, pakeitimas (toliau – „įgyvendinimo

dekretas“)

X00M 21/09/2015 22/12/2015 PREKĖS IR KITI PRODUKTAI PPO TPK

2015/0530/CZ Bendrosios priemonės projektas, kuriame išdėstomi

metrologiniai ir techniniai reikalavimai, taikomi įteisintosioms

matavimo priemonėms, įskaitant įteisintosioms matavimo

priemonėms patikrinti skirtus bandymus: „automatinės

svarstyklės – fasavimo pagal masę svarstyklės“

I10 22/09/2015 28/12/2015 Metrologija PPO TPK

Direktyva 98/34/EB

Pranešimų apie techninių reglamentų projektus suvestinė 
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Direktyva 98/34/EB

Pranešimų apie techninių reglamentų projektus suvestinė 

2015/0531/CZ Bendrosios priemonės projektas, kuriame išdėstomi

metrologiniai ir techniniai reikalavimai, taikomi įteisintosioms

matavimo priemonėms, įskaitant įteisintosioms matavimo

priemonėms patikrinti skirtus bandymus:

„automatinės svarstyklės – nepertraukiamo veikimo

sumuojamosios svarstyklės“.

I10 22/09/2015 28/12/2015 Metrologija PPO TPK

2015/0532/CZ Bendrosios priemonės projekto, kuriame išdėstomi

metrologiniai ir techniniai reikalavimai, taikomi įteisintosioms

matavimo priemonėms, įskaitant įteisintosioms matavimo

priemonėms patikrinti skirtus bandymus:

„automatinės svarstyklės – judančių geležinkelio transporto

priemonių svarstyklės“

I10 22/09/2015 28/12/2015 Metrologija PPO TPK

2015/0533/A ..................... d. Burgenlando federalinės žemės vyriausybės

nutarimas dėl naudojamos augalų apsaugos įrangos tikrinimo 

(Burgenlando augalų apsaugos įrangos tikrinimo nutarimas)

C00A 23/09/2015 28/12/2015 ŽEMĖS ŪKIS, ŽŪKLĖ IR MAISTO 

PRODUKTAI

2015/0534/CZ Bendrosios priemonės projektas, kuriame išdėstomi

metrologiniai ir techniniai reikalavimai, taikomi įteisintosioms

matavimo priemonėms, įskaitant įteisintosioms matavimo

priemonėms patikrinti skirtus bandymus:

„automatinės svarstyklės – pertraukiamo veikimo

sumuojamosios svarstyklės“

I10 23/09/2015 28/12/2015 Metrologija PPO TPK

2015/0535/CZ Bendrosios priemonės, kuria nustatomi nurodytiems

matavimo prietaisams keliami metrologiniai ir techniniai

reikalavimai, įskaitant bandymo metodus, skirtus tipui

patvirtinti ir įteisintosioms matavimo priemonėms patikrinti,

projektas:

„optiniai radiometrai, kurių spektro diapazonas –

400–2 800 nm, o išsklaidytos spinduliuotės matavimo

diapazonas – 10³ •W • m²–10² W • m²“

I10 24/09/2015 28/12/2015 Metrologija PPO TPK

2015/0536/SK Slovakijos Respublikos finansų ministerijos dekreto

projektas, kuriuo iš dalies keičiamas Slovakijos Respublikos

finansų ministerijos dekretas Nr. 255/2014 dėl banderolių

žymėjimo ant pakuočių, kurios skirtos vartotojams skirtų

tabako gaminių pakuotėms ženklinti, ir dėl duomenų,

susijusių su tokiomis banderolėmis, pateikimo ir skelbimo

C00A 24/09/2015 25/09/2015 ŽEMĖS ŪKIS, ŽŪKLĖ IR MAISTO 

PRODUKTAI

Fiskalinės priemonės
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2015/0537/UK 201[5] m. Motorinių transporto priemonių (konstrukcija ir

eksploatavimas) (pakeitimas) (Šiaurės Airija) reglamento

projektas

T40T 24/09/2015 29/12/2015 Miesto ir kelių transportas

2015/0538/UK Projektą atsiėmė jį paruošusioji valstybė T40T 24/09/2015 29/12/2015 Miesto ir kelių transportas

2015/0539/UK Projektą atsiėmė jį paruošusioji valstybė T40T 24/09/2015 29/12/2015 Miesto ir kelių transportas

2015/0540/UK Projektą atsiėmė jį paruošusioji valstybė T40T 24/09/2015 29/12/2015 Miesto ir kelių transportas

2015/0541/DK 2016 m. Nutarimas dėl Jūrų laivybos administracijos „B“

pranešimų. Laivų statyba, įranga ir kt.

T20T 24/09/2015 28/12/2015 Jūrų, upių transportas ir navigacija 

vidaus vandenimis

2015/0542/PL Ministrų Tarybos reglamento dėl su aplinkos naudojimu

susijusių mokesčių projektas

B30 25/09/2015 26/09/2015 Aplinkosauga Fiskalinės priemonės

2015/0543/E Karališkojo dekreto, kuriuo patvirtinamas Sėklinių bulvių

kontrolės ir sertifikavimo techninis reglamentas ir iš dalies

keičiamas 2013 m. birželio 28 d. Karališkasis dekretas

Nr. 506/2013 dėl trąšų, projektas.

C00A 25/09/2015 28/12/2015 ŽEMĖS ŪKIS, ŽŪKLĖ IR MAISTO 

PRODUKTAI

2015/0544/E Karališkojo dekreto, kuriuo patvirtinamas miltų, rupių miltų ir

kitų grūdų malimo produktų kokybės standartas, projektas.

C00A 25/09/2015 28/12/2015 ŽEMĖS ŪKIS, ŽŪKLĖ IR MAISTO 

PRODUKTAI

2015/0545/E Įsakymo, kuriuo patvirtinamas 3.1-IC standartas, projektas.

Greitkelių valdymo planas.

B00 25/09/2015 28/12/2015 STATYBA

2015/0546/UK IR 2098. JK sąsajų reikalavimai 2098. Antžeminės sistemos,

kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas 2,3 GHz

dažnių juostoje

V10T 25/09/2015 29/12/2015 Radijo ryšio sąsaja

2015/0547/E Įsakymo, kuriuo patvirtinamas 5.2-IC standartas „Paviršinis

drenažas“, projektas.

B00 25/09/2015 28/12/2015 STATYBA

2015/0548/F Dekretas dėl vienkartinių plastikinių maišelių ribojimo taikymo

tvarkos

S10E 25/09/2015 28/12/2015 Pakavimas PPO TPK

2015/0549/CZ Bendrosios priemonės, kurioje išdėstomi metrologiniai ir

techniniai reikalavimai, taikomi įteisintosioms matavimo

priemonėms, įskaitant įteisintosioms matavimo priemonėms

patikrinti skirtus bandymus, projektas:

 „automatinės svarstyklės – pavienių produktų svarstyklės“

I10 25/09/2015 28/12/2015 Metrologija PPO TPK

2015/0550/PL Ekonomikos ministro reglamento dėl konkrečių reikalavimų,

susijusių su požeminių kasyklų eksploatavimu, projektas

N10E 28/09/2015 29/12/2015 Mineralai, mediena, popierius

2015/0551/F Nutarimas, kuriuo pratęsiamas tarpprofesinis susitarimas,

sudarytas Tarpprofesinėje šviežių vaisių ir daržovių

asociacijoje (INTERFEL) ir susijęs su prekyba D dydžio

persikais ir nektarinais (2016–2018 prekybos metai)

C00A 30/09/2015 31/12/2015 ŽEMĖS ŪKIS, ŽŪKLĖ IR MAISTO 

PRODUKTAI
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Pranešimų apie techninių reglamentų projektus suvestinė 

2015/0552/F Nutarimas, kuriuo pratęsiamas Tarpprofesinės šviežių vaisių

ir daržovių asociacijos (pranc. INTERFEL) tarpprofesinis

susitarimas dėl valgomųjų svogūnėlių dydžio

2016–2018 prekybos metais

C00A 30/09/2015 31/12/2015 ŽEMĖS ŪKIS, ŽŪKLĖ IR MAISTO 

PRODUKTAI

2015/0553/PL Aplinkos ministro reglamento dėl konkrečių atliekų vežimo

reikalavimų projektas

S20E 30/09/2015 31/12/2015 Atliekos

2015/0554/EE Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2005 m. gegužės

18 d. Socialinių reikalų ministro reglamentas Nr. 73 dėl

narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skirtų medicinos ir

mokslinių tyrimų tikslams, tvarkymo ir registravimo bei

pranešimų, susijusių su ta sritimi, teikimo sąlygų ir procedūrų

bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, projektas

C00C 01/10/2015 14/10/2015 CHEMIJOS PRODUKTAI Skubos tvarka

2015/0555/LT Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos direktoriaus

įsakymo "Dėl Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų

veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose

ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje

veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos

aprašo patvirtinimo" projektas

SERV 01/10/2015 04/01/2016 PASLAUGOS 98/48/EB

2015/0556/LT Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos direktoriaus įsakymo "Dėl Galimybių pasiekti

informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią

nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarkos

aprašo patvirtinimo" projektas

SERV 01/10/2015 04/01/2016 PASLAUGOS 98/48/EB

2015/0557/DK Nutarimas, kuriuo iš dalies keičiamas nutarimas dėl vežamų

gyvūnų apsaugos

C90A 02/10/2015 04/01/2016 Naminių ir kitų gyvūnų gerovė

2015/0558/DK Nutarimas, kuriuo iš dalies keičiamas nutarimas dėl

veterinarinės kontrolės, taikomos importuojant ir

eksportuojant gyvus gyvūnus

C90A 02/10/2015 04/01/2016 Naminių ir kitų gyvūnų gerovė

2015/0559/DK Nutarimas, kuriuo iš dalies keičiamas nutarimas dėl

veterinarinės kontrolės, vykdomos eksportuojant genetinę

medžiagą, gyvūninius ne maisto produktus ir kt.

C30A 02/10/2015 04/01/2016 Veterinarinės paslaugos (tarnybos)

2015/0560/DK Nutarimas, kuriuo iš dalies keičiamas nutarimas dėl

metrologinės skaitiklių, naudojamų vėsinimo energijai

nuotolinio ir centrinio šildymo įrenginiuose matuoti, kontrolės

	(pakeitimas siekiant patikslinti)

I10 06/10/2015 07/01/2016 Metrologija PPO TPK

2015/0561/F Dekretas dėl patentuotų vaistų gamybos vietos nurodymo ant

išorinės pakuotės

C10P 06/10/2015 07/01/2016 Farmacijos produktai

4 - 5



Žymuo Pavadinimas Produkto kodas Gavimo data Atidėjimo data Produkto pavadinimas Kita informacija

Direktyva 98/34/EB

Pranešimų apie techninių reglamentų projektus suvestinė 

2015/0562/F Nutarimas dėl naujame Visuomenės sveikatos kodekso

R. 5121-139-1 straipsnyje nurodytos piktogramos

C10P 06/10/2015 07/01/2016 Farmacijos produktai

2015/0563/UK Jungtinės Karalystės sąsajų reikalavimai Nr. 2099.

Licencijuojami rankiniu būdu sukonfigūruojami neužimto

dažnio įrenginiai, veikiantys 470–790 MHz dažnių juostoje

(toliau – sąsajų dokumento projektas).

V10T 07/10/2015 08/01/2016 Radijo ryšio sąsaja

2015/0564/UK 2015 m. Statybos standartų peržiūra „Sparčiojo elektroninio

ryšio tinklams parengta pastato fizinė infrastruktūra“. Siekiant

įgyvendinti Europos direktyvos 2014/61/ES 8 straipsnį,

siūloma į Statybos standartų techninį vadovą įtraukti statybos

standartą ir susijusias gaires (de facto reglamentas).

B00 07/10/2015 08/01/2016 STATYBA

2015/0565/F Nutarimas, kuriuo pratęsiamas tarpprofesinis susitarimas,

sudarytas Tarpprofesinėje šviežių vaisių ir daržovių

asociacijoje (INTERFEL) ir susijęs su kivių „derliaus

nurinkimo ir pardavimo data, sunokimu“

C00A 07/10/2015 08/01/2016 ŽEMĖS ŪKIS, ŽŪKLĖ IR MAISTO 

PRODUKTAI

ELPA ir Turkija 

(anglų kalba)
2015/9503/CH Draft revision of the Ordinance of the Swiss Federal Office

of Communications on telecommunications installations

(OOIT)

• Radio Interface Regulation (RIR) 0506-23 (to be

abrogated)

  Radio Interface Regulation (RIR) 0507-06 (to be abrogated)

  Draft RIR 0501-24 (new)

  Draft RIR 0507-35 (new)

V00T 25/09/2015 28/12/2015 TELEKOMAS PPO TPK

2015/9504/CH Ordinance concerning information relating to food (OIF,

unofficial translation)

C50A 05/10/2015 06/01/2016 Maisto produktai

2015/9505/CH Ordinance on foodstuffs and commodities (OFC, unofficial

translation)

C50A 05/10/2015 06/01/2016 Maisto produktai

2015/9506/CH Ordinance on cosmetics (OC, unofficial translation) C20P 12/10/2015 13/01/2016 Kosmetikos produktai

2015/9507/CH Ordinance on materials and articles intended for contact with

foodstuffs (OMACF, unofficial translation)

C50A 12/10/2015 13/01/2016 Maisto produktai

2015/9508/CH Ordinance on hygiene during the handling of foodstuffs

(OHF, unofficial translation)

C50A 12/10/2015 13/01/2016 Maisto produktai

2015/9509/CH Ordinance on dietary supplements (ODS, unofficial

translation)

C50A 12/10/2015 13/01/2016 Maisto produktai

5 - 5


