REKOMENDACIJOS DĖL ĮRANGOS PRISKYRIMO
ELEKTROS IR ELEKTRONINEI ĮRANGAI
BEI ATSKIROMS JOS KATEGORIJOMS
Šios rekomendacijos parengtos vadovaujantis šių teisės aktų reikalavimais:
Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas;
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
(toliau – Direktyva);
Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168)
(toliau – EEĮ taisyklės), kurios nustato elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) ženklinimo,
elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojų ir šios įrangos vartotojų informavimo, elektros ir
elektroninės įrangos atliekų surinkimo, saugojimo, apdorojimo, elektros ir elektroninės įrangos ir jos
atliekų apskaitos reikalavimus bei tvarką.

Sąvokos, susijusios EEĮ ir EEĮ atliekomis
LR Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnis
6. Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti.
26. Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos – buityje susidarančios,
taip pat komerciniuose ir pramonės ūkio objektuose, institucijose ir kituose šaltiniuose susidarančios
elektros ir elektroninės įrangos atliekos, savo pobūdžiu ar sudėtimi ir kiekiu panašios į buityje
susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas.
27. Elektros ir elektroninė įranga – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros
srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar
laukus, priklausanti Aplinkos ministerijos nustatytoms kategorijoms ir skirta naudoti su ne didesne
kaip 1 000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1 500 V įtampa esant nuolatinei
srovei.
28. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos – elektros arba elektroninė įranga pagal šio
straipsnio 6 dalį laikoma atliekomis, įskaitant visas jos sudedamąsias dalis ir komplektavimo
gaminius, kurie yra ardomos elektros ir elektroninės įrangos dalis.

Pagrindinės Direktyvos 2002/96/EB nuostatos
Direktyvos taikoma Direktyvos IA priede nurodytoms kategorijoms priklausančiai elektros ir
elektroninei įrangai, jeigu ši įranga nepriklauso tai įrangos rūšiai, kuriai ši Direktyva nėra taikoma.
Direktyvos IB priede yra pateiktas sąrašas produktų, kurie priklauso IA priede nurodytoms
kategorijoms.
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EEĮ kategorijų ir joms priskiriamų produktų sąrašas (pakoreguotas pagal LR teisės
aktų reikalavimus) pateikiamas žemiau
Į šią Direktyvą neįtraukiama įranga, susijusi su valstybių narių saugumo pagrindinių interesų apsauga,
taip pat ginklai, amunicija ir karo reikmenys. Tačiau ši nuostata netaikoma gaminiams, kurie nėra
skirti išskirtinai karo reikmėms.
Ši Direktyva apima visą vartotojų naudojamą EEĮ bei profesionaliam naudojimui skirtą EEĮ. Ši
Direktyva taikoma nepažeidžiant saugos ir sveikatos reikalavimus reglamentuojančių Bendrijos teisės
aktų, ginančių visus su EEĮ atliekomis susiduriančius subjektus, bei nepažeidžiant konkrečių Bendrijos
atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų.
Šia Direktyva nustatoma gamintojo atsakomybė yra viena iš priemonių skatinti EEĮ kūrimą ir gamybą
visapusiškai įvertinant galimybę ją modernizuoti, pakartotinai naudoti, išardyti ir perdirbti.
Visos Direktyvos nuostatos, įgyvendinančios Direktyvos reikalavimus yra perkeltos į Lietuvos
Respublikos teisės aktus.

Pastaba
2012 m. liepos 4 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros
ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija). Šios direktyvos nuostatos privalo būti perkeltos į
nacionalinius teisės aktus ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 14 d.
Direktyva 2002/96/EB su pakeitimais panaikinama nuo 2014 m. vasario 15 d.
Ar įranga yra priskiriama EEĮ, kuriai taikomi Direktyvos ir atitinkamų LR teisės aktų reikalavimai,
padės nustatyti „sprendimų medis“.
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Ar įranga priskiriama EEĮ,
kuriai taikomi Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymą
reglamentuojantys teisės aktai?
Įrangos, kuriai netaikomi EEĮ ir EEĮ atliekų tvarkymą
reglamentuojantys teisės aktai, pavyzdžiai
TAIP

Ar tai įranga, kuriai taikoma viena iš EEĮ
taisyklėse esančių išimčių?

NE
Ar tai įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti
reikalinga elektros srovė arba elektromagnetiniai
laukai, bei įranga, skirta kurti, perduoti arba
išmatuoti tokias sroves ar laukus?

NE

Įranga, susijusi su valstybės saugumo pagrindinių interesų
apsauga; ginklai, amunicija ir karo reikmenys;
Stambūs stacionarūs pramoniniai prietaisai;
Implantuoti ir infekuoti medicininiai prietaisai
Volframines lemputės ir buityje naudojami lempų šviestuvai
Dujiniai katilai, dujinės viryklės su elektroniniu laikmačiu
Žaisliniai meškiukai, lėlės ir kiti žaislai su baterijomis, kurių
pagrindinė funkcija išlieka ir nenaudojant baterijų
Pneumatiniai įrankiai

TAIP
Ar tai įranga, skirta naudoti su didesne kaip
1000V AC arba su didesne kaip įtampa
1500 V DC?

TAIP

Aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai ir pjezoelektrinio
uždegimo įrenginiai

NE
Ar tai įranga priskirta vienai iš dešimties EEĮ
kategorijų?

NE

TAIP

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, akumuliatorių
įkrovikliai, durų/vartų atvėrimo sistemos, perjungimo ir
valdymo įtaisai, kabelio vyniotuvai, transformatoriai,
dažnio keitikliai, maitinimo šaltiniai, adapteriai, elektros
kompresoriai, elektros varikliai,

NE

Ar tai įranga nurodyta EEĮ taisyklių priede
pateiktame produktų sąraše?

TAIP
Ar tai EEĮ komponentai, smulkios sudedamosios
dalys ir komplektavimo gaminiai?

TAIP

Kompaktiniai diskai, audio kasetės, spausdintuvų kasetės,
atsarginės dalys

NE

Ar tai dalys įrangos, kuriai netaikomi EEĮ ir
EEĮ atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės
aktų reikalavimai

TAIP

EEĮ naudojama lėktuvuose, laivuose, automobiliuose,
traukiniuose ir kitose transporto priemonėse;
Stambių stacionarių pramonės įrenginių dalys

NE
Ar tai EEĮ, naudojama stacionariuose
įrenginiuose?

TAIP

NE

Oro uosto bagažo transportavimo sistemos, automatiniai
vandens siurblių įrenginiai, oro kondicionavimo sistemos
įrenginiai, šaldymo vitrinos susijusios su centralizuota
vėsinimo sistema

Elektros ir elektroninė įranga, kuriai taikomi EEĮ
ir EEĮ atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės
aktai
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EEĮ ir EEĮ atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai nustato skirtingas pareigas gamintojams ir
importuotojams, tiekintiems vidaus rinkai EEĮ naudojamą buityje ir ne buityje.

Kriterijai, pagal kuriuos galima atskirti EEĮ, naudojamą buityje (B2C), nuo EEĮ naudojamos
ne buityje (B2B)
EEĮ yra laikoma kaip naudojama NE BUITYJE, jei yra įrodymas (pvz., pasirašyta sutartis tarp
gamintojo ir verslo vartotojo ar jo atstovo), kuris tiksliai nustato EEĮ gamintojo ir verslo vartotojo
pareigas bei atsakomybę už pasibaigusios gyvuoti įrangos atliekų perdavimo / paėmimo ir perdirbimo
finansavimą, taip užtikrinant, kad EEĮ atliekos nebus pašalintos kartu su kitomis komunalinėmis
atliekomis

arba
jei tai yra EEĮ, kuri dėl savo paskirties nėra naudojama buityje ir dėl to nebus pašalinta kartu su
kitomis komunalinėmis atliekomis. Šį kriterijų turi papildyti viena ar kombinacija kelių iš žemiau
pateiktų EEĮ savybių:
EEĮ yra valdoma kitos specializuotos įrangos, tokios, kaip pvz. operacinė sistema arba
sistemos aplinka, kuriai reikalinga speciali konfigūracija profesionaliam naudojimui;
EEĮ veikimui reikalinga tokia įtampa ir energijos kiekis, kurie yra už buitiniams vartotojams
prieinamo spektro;
EEĮ valdyti reikalinga profesionalo licenzija, pvz., fiksuotos ryšių stotys, kurioms prižiūrėti
reikalinga telekomunikacijų reguliuotojo licenzija;
itin didelių gabaritų ar svorio EEĮ, kuri turi būti transportuojama, įmontuota ir išmontuota
specialistų;
EEĮ, kurios veikimui būtina profesionali aplinka ir atitinkamas išsilavinimas (pvz.: medicinoje
naudojama rentgeno ar radiologinė įranga);
EEĮ, priklausanti Direktyvos 2002/96/EB 1A priedo 10 kategorijai – automatiniai daiktų
išdavimo prietaisai;
EEĮ neįeina į Generalinės produktų saugos direktyvos 2001/95/EB vartotojų produktams
apibrėžiamą sferą, t. y. ši EEĮ nėra tiekiama vidaus rinkai (2 straipsnis, a dalis: „gaminys“ –
kiekvienas gaminys, taip pat ir paslaugų teikimo srityje, kuris yra skirtas vartotojams arba gali
galimomis iš anksto pagrįstai numatyti sąlygomis būti jų vartojamas, nors jiems ir neskirtas, ir kuris
yra tiekiamas arba prieinamas už atlyginimą ar be jokio atlyginimo, vykdant komercinę veiklą,
nepaisant to, ar jis yra naujas, naudotas ar perdirbtas.).
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ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KATEGORIJOS IR PRODUKTAI
1A. Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga
1. Skalbimo mašinos
2. Drabužių džiovintuvai
3. Indaplovės
4. Maisto ruošimo prietaisai
5. Elektrinės viryklės
6. Elektrinės viryklėlės
7. Mikrobangų krosnelės
8. Kiti stambūs maisto ruošimo ir kitokio maisto apdorojimo prietaisai
9. Elektriniai šildymo prietaisai
10. Elektriniai radiatoriai
11. Kiti stambūs kambarių, lovų, sėdimųjų baldų šildymo prietaisai
12. Elektriniai ventiliatoriai
13. Oro kondicionavimo prietaisai
14. Kita ventiliavimo, oro traukos ir kondicionavimo įranga
15. Kiti stambūs namų apyvokos prietaisai
1B. Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga
1. Šaldytuvai
2. Šaldikliai
3. Kiti stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir saugojimo prietaisai su šaldymo įranga
2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai
1. Dulkių siurbliai
2. Kilimų valymo prietaisai
3. Kiti valymo prietaisai
4. Siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai
5. Lygintuvai ir kiti skalbinių lyginimo, gręžimo bei kitokios priežiūros prietaisai
6. Skrudintuvai
7. Keptuvės
8. Smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga
9. Elektriniai peiliai
10. Plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo prietaisai bei kiti kūno
priežiūros prietaisai
11. Rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo įranga
12. Svarstyklės
13. Kiti smulkūs namų apyvokos prietaisai
3A. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius
1. Centralizuoto duomenų apdorojimo įranga:
1.1. Universalieji komplektai (serverinės įrangos komplektai)
1.2. Mini kompiuteriai
1.3. Spausdintuvų blokai
2. Asmeninio naudojimo IT ir telekomunikacijų įranga:
2.1. Asmeniniai kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele ir klaviatūra)
2.2. Nešiojamieji kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele ir klaviatūra)
2.3. Kompiuterinės užrašų knygelės
2.4. Delniniai kompiuteriai
2.5. Spausdintuvai
2.6. Kopijavimo įranga
2.7. Elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės
2.8. Kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės
2.9. Kita elektroninio informacijos rinkimo, saugojimo, apdorojimo, pateikimo ar perdavimo
įranga ir produktai
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2.10. Vartotojų terminalai ir sistemos
2.11. Faksimiliniai aparatai
2.12. Teleksai
2.13. Telefonai
2.14. Taksofonai
2.15. Bevieliai telefonai
2.16. Mobilieji telefonai
2.17. Atsakiklių sistemos
2.18. Kiti garso, vaizdo ar kitos informacijos perdavimo telekomunikacijų priemonėmis produktai
ar įranga
3. Kita IT ir telekomunikacinė įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., kompiuterių
klaviatūros, pelės, mobiliųjų telefonų krovikliai ir pan.).
3B. Kompiuterių monitoriai
Kompiuterių monitoriai
4A. Vartojimo įranga, išskyrus televizorius
1. Radijo aparatai
2. Vaizdo kameros
3. Vaizdo grotuvai
4. Garso grotuvai
5. Garso stiprintuvai
6. Muzikos instrumentai
7. Fotoaparatai ir kiti garso ar vaizdo įrašymo ar atkūrimo įtaisai ar įranga, įskaitant signalus ar
kitas garso ar vaizdo paskirstymo technologijas, išskyrus telekomunikacijų
8. Kita vartojimo įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., televizorių, vaizdo ar garso grotuvų
nuotolinio valdymo pulteliai, ausinės, mikrofonai ir pan.).
4B. Televizoriai
Televizoriai
5A. Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas
1. Fluorescencinių lempų šviestuvai, išskyrus buityje naudojamus šviestuvus.
2. Kita apšvietimo įranga arba įranga, skirta šviesai skleisti ar reguliuoti, išskyrus volframines
lemputes
5B. Dujošvytės lempos
1. Tiesios fluorescencinės lempos
2. Kompaktinės fluorescencinės lempos
3. Didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas
4. Žemo slėgio natrio lempos
5. Kitos dujošvytės lempos
6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)
1. Grąžtai
2. Pjūklai
3. Siuvimo mašinos
4. Tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo, gręžimo, skylių
darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo
įranga
5. Kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios paskirties
įrankiai
6. Virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai
7. Skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo kitomis
priemonėmis įranga
8. Vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai
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9. Kiti elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)
7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
1. Elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai
2. Rankiniai vaizdo žaidimų pultai
3. Vaizdo žaidimai
4. Kompiuteriai, naudojami dviračiuose, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kitoje įrangoje
5. Elektrinių ar elektroninių komponentų turinti sporto įranga
6. Monetiniai aparatai
8. Kiti žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
8. Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)
1. Radioterapijos įranga
2. Kardiologiniai aparatai
3. Dializės aparatai
4. Plaučių respiratoriai
5. Branduolinės medicinos aparatai
6. Laboratorinė įranga in vitro diagnozėms
7. Analizatoriai
8. Šaldymo kameros
9. Vaisingumo testai
10. Kiti ligos, sužeidimo ar negalios nustatymo, apsaugojimo nuo jų, stebėjimo, gydymo,
palengvinimo aparatai
11. Kiti medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)
9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai
1. Dūmų detektoriai
2. Šilumos reguliatoriai
3. Termostatai
4. Matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisai, naudojami kaip buitinė ar laboratorijų įranga
5. Kiti stebėjimo ir kontrolės prietaisai, naudojami pramoniniuose įrenginiuose (pvz., valdymo
pultuose)
6. Kiti stebėsenos ir kontrolės prietaisai
10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai
1. Automatiniai karštų gėrimų išdavimo įtaisai
2. Automatiniai karštų ar šaltų butelių ar skardinių išdavimo įtaisai
3. Automatiniai kietų produktų išdavimo įtaisai
4. Automatiniai pinigų išdavimo įtaisai
5. Visi įtaisai, automatiškai išduodantys bet kuriuos produktus
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ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL
ATLIEKŲ KODŲ SĄRAŠĄ

EEĮ kategorijos (produkto) pavadinimas

*
pavojinga
atlieka

EEĮ,
naudojamos
ne buityje,
atliekos

EEĮ,
naudojamos
buityje,
atliekos

1A. Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga
1
2
3
4
5
6
7

Skalbimo mašinos
Drabužių džiovintuvai
Indaplovės
Maisto ruošimo prietaisai
Elektrinės viryklės
Elektrinės viryklėlės
Mikrobangų krosnelės

160214
160214
160214
160214
160214

200136
200136
200136
200136
200136
200136
200136

8

Kiti stambūs maisto ruošimo ir kitokio maisto apdorojimo prietaisai

160214

200136

9
10

Elektriniai šildymo prietaisai
Elektriniai radiatoriai

160214

200136
200136

11

Kiti stambūs kambarių, lovų, sėdimųjų baldų šildymo prietaisai

12
13
14
15

Elektriniai ventiliatoriai
Oro kondicionavimo prietaisai
Kita ventiliavimo, oro traukos ir kondicionavimo įranga
Kiti stambūs namų apyvokos prietaisai

200136
160214
160214
160214
160214

200136
200136
200136
200136

*
*

160211
160211

200123
200123

*

160211

200123

1B. Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga
1
2
3

Šaldytuvai
Šaldikliai
Kiti stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir saugojimo prietaisai su
šaldymo įranga
2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dulkių siurbliai
Kilimų valymo prietaisai
Kiti valymo prietaisai
Siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo
prietaisai

200136
200136
200136
200136

Lygintuvai ir kiti skalbinių lyginimo, gręžimo bei kitokios priežiūros
prietaisai
Skrudintuvai
Keptuvės
Smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar
sandarinimo įranga
Elektriniai peiliai
Plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo
prietaisai bei kiti kūno priežiūros prietaisai

200136
200136
200136
200136
200136
200136

Rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar
fiksavimo įranga
Svarstyklės
Kiti smulkūs namų apyvokos prietaisai

200136
200136
200136

3A. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius
1
1.1
1.2
1.3
2

Centralizuoto duomenų apdorojimo įranga:
Universalieji komplektai (serverinės įrangos komplektai)
Mini kompiuteriai
Spausdintuvų blokai
Asmeninio naudojimo IT ir telekomunikacinė įranga:

160214
160214
160214

200136
200136
200136
200136
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Asmeniniai kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele ir
klaviatūra)
Nešiojamieji kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele ir
klaviatūra)
Kompiuterinės užrašų knygelės
Delniniai kompiuteriai
Spausdintuvai
Kopijavimo įranga
Elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės
Kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės
Kita elektroninio informacijos rinkimo, saugojimo, apdorojimo,
pateikimo ar perdavimo įranga ir produktai
Vartotojų terminalai ir sistemos
Faksimiliniai aparatai
Teleksai
Telefonai
Taksofonai
Bevieliai telefonai
Mobilieji telefonai
Atsakiklių sistemos
Kiti garso, vaizdo ar kitos informacijos perdavimo telekomunikacinėmis
priemonėmis produktai ar įranga

3

Kita IT ir telekomunikacinė įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz.,
kompiuterių klaviatūros, pelės, monitoriai, mobiliųjų telefonų krovikliai
ir pan.).

1

Kompiuterių monitoriai

*

200135

*

200135

*
*

160213
160213

200136
200136
200135
200135
200136
200136

160214

200136

160214
160213
160214

160214

200136
200135
200136
200136
200136
200136
200135
200136

160214

200136

160214

200136

*

160214
*

3B. Kompiuterių monitoriai
*

200135

4A. Vartojimo įranga, išskyrus televizorius
1
2
3
4
5
6

Radijo aparatai
Vaizdo kameros
Vaizdo grotuvai
Garso grotuvai
Garso stiprintuvai
Muzikos instrumentai

7

Fotoaparatai ir kiti garso ar vaizdo įrašymo ar atkūrimo įtaisai ar įranga,
įskaitant signalus ar kitas garso ar vaizdo paskirstymo technologijas,
išskyrus telekomunikacijų

160214

200136

8

Kita vartojimo įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., televizorių,
vaizdo ar garso grotuvų nuotolinio valdymo pulteliai, ausinės,
mikrofonai ir pan.).

160214

200136

1

Televizoriai

160214

200136
200136
200136
200136
200136
200136

4B. Televizoriai

1
2

1
2
3
4
5
1
2
3

*
5A. Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas
Fluorescencinių lempų šviestuvai, išskyrus buityje naudojamus
šviestuvus.

200135

160214

Kita apšvietimo įranga arba įranga, skirta šviesai skleisti ar reguliuoti,
160214
išskyrus volframines lemputes
5B. Dujošvytės lempos
Tiesios fluorescencinės lempos
*
Kompaktinės fluorescencinės lempos
*
Didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir
*
metalų halidų lempas
Žemo slėgio natrio lempos
*
Kitos dujošvytės lempos
*
6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)
Grąžtai
160214
Pjūklai
160214
Siuvimo mašinos
160214

200136
200136

200121
200121
200121
200121
200121
200136
200136
200136
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4

5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

Tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo,
gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus
medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga

160214

Kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar
160214
panašios paskirties įrankiai
Virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai
160214
Skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio
160214
apdorojimo kitomis priemonėmis įranga
Vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai
Kiti elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius
160214
pramoninius prietaisus)
7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
Elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai
Rankiniai vaizdo žaidimų pultai
Vaizdo žaidimai
Kompiuteriai, naudojami dviračiuose, nardymo, bėgimo, irklavimo ir
kitoje įrangoje
Elektrinių ar elektroninių komponentų turinti sporto įranga
Monetiniai aparatai
Kiti žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
8. Medicinos prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus
Radioterapijos įranga
160214
Kardiologiniai aparatai
160214
Dializės aparatai
160214
Plaučių respiratoriai
160214
Branduolinės medicinos aparatai
160214
Laboratorinė įranga in vitro diagnozėms
160214
Analizatoriai
160214
Šaldymo kameros
160214
Vaisingumo testai
Kiti ligos, sužeidimo ar negalios nustatymo, apsaugojimo nuo jų,
160214
stebėjimo, gydymo, palengvinimo aparatai
Kiti medicininos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus
produktus)
9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai
Dūmų detektoriai
Šilumos reguliatoriai
Termostatai
Matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisai, naudojami kaip buitinė ar
laboratorijų įranga

200136
200136
200136
200136

200136
200136
200136
200136
200136
200136
200136

200136
200136
200136

200136
200136
200136
200136

160214
160214
160214

200136
200136
200136

160214

200136

160214

200136

160214

200136

1

160214

2

Automatiniai karštų ar šaltų butelių ar skardinių išdavimo įtaisai

160214

3
4
5

Automatiniai kietų produktų išdavimo įtaisai
Automatiniai pinigų išdavimo įtaisai
Visi įtaisai, automatiškai išduodantys bet kuriuos produktus

160214
160214
160214

6

200136

160214

Kiti stebėjimo ir kontrolės prietaisai, naudojami pramoniniuose
įrenginiuose (pvz., valdymo pultuose)
Kiti stebėsenos ir kontrolės prietaisai
10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai
Automatiniai karštų gėrimų išdavimo įtaisai

5

200136
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