1. Kodas PS07 Negaliojanti prekinio vieneto pakuotė / Pakuotė nėra įtraukta arba yra išbraukta iš bendro užstatinių pakuočių sąrašo. Prekinio
vieneto [kodas] pakuotė. (PS07).
Tikėtina, kad Jūsų prekinių vienetų sąraše nurodyti duomenys dėl prekinio vieneto ir / ar jo pakuotės neatitinka duomenų, kuriuos pateikia Užstato
administratorius:
•
•

•

Įeikite į žurnalus, kuriuose Nustatyti trūkumai dėl šios klaidos ir pasirinkite Koreguoti Žurnalą – kad žurnalai įgytų būseną „Rengiamas žurnalas“
Atsiverskite savo Prekinių vienetų ir jų pakuočių sąrašus GPAIS ir suvienodinkite prekinio vieneto ir pakuotės tiekimo rinkai pradžios / pabaigos
duomenis su pateikiamais Užstato administratoriaus.
Užstato administratoriaus informaciją rasite pagal užstatinės pakuotės brūkšninį kodą čia: https://grazintiverta.lt/
Pataisę duomenis, eilės tvarka iš naujo formuokite ir tvirtinkite ketvirčių suvestines, kuriose gavote klaidas.

Paaiškinimuose teikiama pagalbinė informacija, parengta 2020 m. pradžioje. Prašome sekti aktualias teisės aktų, reglamentuojančių gaminių / pakuočių /
atliekų apskaitos reikalavimus, kitą veiklą, vykdomą GPAIS priemonėmis, redakcijas ir pastebėjus naujus reikalavimus teisės aktuose, neatitinkančius pateiktų
paaiškinimų, vadovautis teisės aktais (https://www.e-tar.lt/portal/). Aktualią informaciją galite rasti: https://www.gpais.eu/gpais-naujienos,
https://www.gpais.eu/duk, susisiekti su GPAIS tvarkytojo Pagalbos tarnyba, jeigu kilo neaiškumų ar pastebėjote sistemos sutrikimų: pagalba@gpais.eu.

2. Pakuočių / gaminių žurnaluose pateikėte duomenis dėl prekinių vienetų tiekimo rinkai faktų ar kitų veiklos būdų su šiais prekiniais vienetais (pvz.
išvežimo / eksporto), tačiau suformavę ketvirčių suvestines matote nulius / informacijos dėl dalies prekinių vienetų, buvusių žurnale, suvestinėje
nematote
Tikėtina, kad netikslūs Jūsų Gaminių / prekinių vienetų ir jiems skirtų pakuočių sąrašai
•
•

Pasirinkite peržiūrėti Gaminių / prekinių vienetų ir jiems skirtų pakuočių sąrašus
Patikrinkite juose pažymėtas gaminių / prekinių vienetų / jiems skirtų pakuočių tiekimo rinkai pradžios / pabaigos datas (Pradėta tiekti rinkai nuo / Tiekta
rinkai iki):
Jei vedėte prekinio vieneto tiekimo rinkai faktą 2019 m. IV ketvirčio žurnale 2019-12-01 data, o pagal Jūsų sąrašą prekiniam vienetui skirtos pakuotės Pradėtos
tiekti rinkai nuo 2019-12-25 (2019-12-25 yra vėliau nei 2019-12-01),
Jei vedėte prekinio vieneto tiekimo rinkai faktą 2019 m. IV ketvirčio žurnale 2019-12-01 data, o pagal Jūsų sąrašą prekiniam vienetui skirtos pakuotės tiektos
rinkai Iki 2019-11-01,

•

→ → → ketvirčio suvestinėje matysite nulinius duomenis dėl šio prekinio vieneto pakuotės – pataisykite datas sąrašuose.
Po taisymų iš naujo eilės tvarka suformuokite, patvirtinkite ketvirčių suvestines, kuriuose gavote klaidas

3. Pavyko įvesti įrašus pakuočių / gaminių žurnaluose, tačiau suformavę ketvirčių suvestines / metinę
ataskaitą nematote jokių duomenų arba nematote dalies duomenų (pvz. suvestinėse yra skiltis dėl
Išvežimo iš LR vidaus rinkos, tačiau nėra skilties ir duomenų dėl Prekybos LR vidaus rinkoje, nors
duomenys dėl Prekybos LR vidaus rinkoje veiklos būdo buvo įvesti žurnaluose arba pvz. suvestinėse yra
skiltis dėl daugkartinių užstatinių pakuočių, tačiau nėra skilties dėl vienkartinių neužstatinių pakuočių).
Tikėtina, kad pagal Jūsų registracijos Gamintojų, importuotojų sąvade duomenis nebeturite galiojančio
atsakomybės už pakuočių / gaminių atliekų sutvarkymą būdo tam laikui, kuriam formuojate suvestines.
•
•
•

Patikrinkite, ar nesate pažymėję atsakomybės būdo galiojimo pabaigos datos (Galiojimo trukmė Iki [...]).
Patikrinkite, ar nesate pažymėję, kad pradėjote tiekti rinkai pakuotes / gaminius anksčiau, negu nustatėte
atsakomybės būdo Galiojimo pradžios datą (Pradėta tiekti rinkai Nuo – Galiojimo trukmė Nuo)
Jei randate klaidas, rinkitės

•

Pataisę duomenis iš naujo formuokite ir tvirtinkite ketvirčių suvestines eilės tvarka, kuriose gavote klaidas.

4. Ketvirčio suvestinės būseną matote „Patvirtinta suvestinė“ – kaip pataisyti duomenis šio ketvirčio žurnale? ar Jums reikia kreiptis į
atsakingas institucijas, kad galėtumėte taisyti duomenis?
Taisyti duomenis galite, jeigu už aktualų laikotarpį metinė ataskaita dar nepateikta Vertinti:
Kai ketvirčio suvestinės būsena „Suformuota suvestinė“ ar „Patvirtinta suvestinė“, kad galėtumėte taisyti duomenis šio ketvirčio žurnale, pasirinkite
Peržiūrėti - Žurnalą ir paspauskite „Koreguoti žurnalą“.

Jei Jums būtina taisyti duomenis, tačiau metinė ataskaita yra Vertinama (norite taisyti 2019 m. IV ketvirčio žurnalo įrašus, bet 2019 metinė ataskaita turi
būseną „Vertinama ataskaita“ – parašykite prašymą el. paštu atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt dėl vertinamos metinės ataskaitos atmetimo, nepamirškite
nurodyti įmonės, kodo, apskaitos, kurios metinės ataskaitos atmetimo reikėtų (gaminių / pakuočių / atliekų tvarkymo / atliekų susidarymo)
Nepamirškite, kad teisės aktai numato privalomus terminus sistemoje suformuoti ir patvirtinti ketvirčių suvestines, tačiau sistema neriboja galimybių
Jums įeiti į žurnalus nurodytu būdu ir juos pakoreguoti. Kai po taisymų iš naujo formuosite / tvirtinsite ketvirčių suvestines sistema gali prašyti Jūsų įrašyti
paaiškinimą, kodėl veiksmai atliekami po nustatytų terminų, todėl taisymus atlikite būtinu atveju, o kilus abejonėms rekomenduojame pasikonsultuoti
su aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančia institucija: https://aad.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-1
Atmintinę dėl teisės aktų apibrėžtų terminų suvestinėms suformuoti / patvirtinti galite rasti čia:
https://www.gpais.eu/documents/20143/0/Terminu+lentele.pdf/9c2f9cf2-031f-0a27-c37b-bf99ec1e8cdb
Jei duomenis importuojate, detaliau apie VVS sąsajos veikimą: https://www.gpais.eu/duk#6.

5. Nematote pakuočių duomenų suvestinėje, nors pakuočių informaciją pateikėte kitų apskaitomų gaminių sąrašuose (pvz. ties tiekiama ir
apskaitoma GPAIS elektros ar elektronine įranga (EEĮ) nurodėte EEĮ prekiniams vienetams skirtas pakuotes)
Tikėtina, kad gaminių / pakuočių suvestines formuojate neteisinga eilės tvarka.
Kad pakuočių informacija patektų automatiškai iš kitų srautų:
•
•

visų pirma suformuokite ir patvirtinkite gaminių srauto, kuriuose aprašytos ir pakuotės, suvestines
tik kai gaminių srauto suvestinės įgis būseną „Patvirtinta suvestinė“ suformuokite ir patvirtinkite pakuočių srauto suvestines

6. Registruojate įmonę Gamintojų, importuotojų sąvade – kokius Asmens ryšiams duomenis rekomenduotina įvesti, ar užtikrinama jų
apsauga?
Pagal Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26E6833E6BDC/asr) 24 punktą GPAIS skelbiami ir
Gamintojų, importuotojų sąvade registruoto asmens (įmonės) ryšio duomenys (https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys). Asmens ryšiams vardas,
pavardė, kuriuos skiltyje „Ryšio duomenys“ įvesite registracijos metu, nebus skelbiami viešai.
Tačiau viešoje paieškoje bus skelbiamas telefono numeris, el. paštas, todėl rekomenduojame registracijos metu pastaruosius duomenis nuasmeninti.

Įvestas vardas pavardė skiltyje „Ryšio duomenys“ gali būti matomi GPAIS vidinio portalo naudotojams: atsakingų institucijų darbuotojams, kurie vykdo
su gaminių / pakuočių / atliekų apskaitomis susijusias, teisės aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas ir įgyja teises prisijungti prie vidinio portalo
sistemos administratoriams suteikus unikalų Naudotojo vardą ir slaptažodį ar pagal GPAIS valdytojo ar tvarkytojo sudarytas duomenų teikimo sutartis;
sistemos administratoriams / GPAIS tvarkytojo darbuotojams, kiek tai būtina siekiant užtikrinti Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos
informacinės sistemos nuostatų (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73522d60723711e3b29084acd991add8/asr) 12 punktu priskirtas funkcijas;
GPAIS valdytojo darbuotojams. Pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ar kitą valstybinę priežiūrą
vykdančioms institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, informacinių technologijų bendrovėms, kurios remdamosi su GPAIS valdytoju ar
tvarkytoju sudarytomis sutartimis tvarko duomenis, kad užtikrintų informacinių sistemų tobulinimą ir palaikymą, GPAIS valdytojo ar tvarkytojo funkcijų
pertvarkymo ar reorganizavimo atveju – teises ir pareigas perimančioms institucijoms ar asmenims. Primename, kad turite teisę susipažinti su savo
asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę į asmens
duomenų perkeliamumą, kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtas duomenų subjektų teises.

