Produktų tiekimo rinkai ribojimo
priemonių taikymo tvarkos aprašo
1 priedas
(Sprendimo formos pavyzdys)
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
________________________________________________
(teritorinio padalinio pavadinimas)

SPRENDIMAS
DĖL PRODUKTO (-Ų) TIEKIMO RINKAI LAIKINO SUSTABDYMO
20 __ m. ___________ d. Nr.
(parengimo vieta)

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
,
(teritorinio padalinio pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

įvertinęs ūkio subjekto
(ūkio subjekto pavadinimas / vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas, veiklos vietos adresas, patvirtinimo / registravimo data ir
numeris)

produktą (-us) / galimai suklastotą maistą
,
(produkto (-ų) / galimai suklastoto maisto pavadinimas, identifikavimo duomenys (siuntos Nr., partijos Nr., pagaminimo
data, tinkamumo vartoti terminas, pakuotė, vienos pakuotės masė / tūris, bendra produkto (-ų) masė / tūris, įsigijimo dokumentų data
ir Nr., krovinio važtaraščio data ir Nr. ir kt.)

remdamasis

,

(patikrinimo akto data, numeris ir (ar) kita informacija, kuria remiantis įtariama, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) /
maistas yra suklastotas

n u s t a č i a u, kad yra pagrįstų įtarimų, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) / maistas yra
suklastotas (kas nereikalinga, išbraukti), ir neatitinka
(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis)

reikalavimų, nes
.
(produkto (-ų) / galimai suklastoto maisto neatitikties teisės aktų reikalavimams priežastys)

Vadovaudamasis 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto
ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos
produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES)
Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB)
Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB,
2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB,
90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB

2
(Oficialios kontrolės reglamentas), 138 straipsniu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11
straipsnio 6 dalimi ir 121 straipsniu / Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2
punktu, Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo 16.1 / 16.2 / 16.3 / 16.4
/ 16.5 papunkčiu (-iais) (kas nereikalinga, išbraukti),
n u s p r e n d ž i u laikinai sustabdyti aukščiau nurodyto (-ų) produkto (-ų) / galimai
suklastoto maisto tiekimą rinkai, kol bus atliktas produkto (-ų) saugos / galimai suklastoto maisto
(kas nereikalinga, išbraukti) vertinimas.
Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo įteikimo dienos.
Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai Vilniaus g. 27, Vilniuje, ar Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam
teismui, esančiam Žygimantų g. 2, Vilniuje.
Skundo pateikimas nesustabdo sprendimo vykdymo.

A.
V.
(pareigūno pareigos)

(parašas)

Su sprendimu susipažinau ir patvirtintą jo kopiją gavau
(pildoma, jei ūkio subjektas ar jo atstovas atvyko į sprendimo priėmimą)

(parašas)
(ūkio subjekto ar jo atstovo vardas, pavardė)
(data)

(vardas ir pavardė)

