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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/402 

2020 m. Kovo 14 d 

kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal 
eksporto leidimą 

1 straipsnis 

Eksporto leidimas 

1. Norint eksportuoti iš Sąjungos I priede išvardytas asmeninės 
apsaugos priemones, nepriklausomai nuo to, ar jos yra Sąjungos kilmės, 
ar ne, reikalaujama eksporto leidimo, surašyto pagal II priede pateiktą 
formą. Šį leidimą suteikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs ekspor
tuotojas, kompetentingos institucijos ir jis išduodamas raštu arba elek
troninėmis priemonėmis. 

2. Be tokio eksporto leidimo eksportas yra draudžiamas. 

▼M1 
3. 1 ir 2 dalyse nustatytos priemonės netaikomos eksportui į Norve
giją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją ir Sutarties II priede išvardytas 
užjūrio šalis ir teritorijas, Farerų Salas, Andorą, San Mariną ir Vatikaną. 

▼B 

2 straipsnis 

Procedūriniai aspektai 

1. Jei apsaugos priemonės yra vienoje ar daugiau valstybių narių, 
išskyrus tą, kurioje pateikta paraiška eksporto leidimui gauti, šis faktas 
nurodomas paraiškoje. Valstybės narės, kuriai pateikta eksporto leidimo 
paraiška, kompetentingos institucijos nedelsdamos konsultuojasi su 
atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingomis instituci
jomis ir pateikia susijusią informaciją. Valstybė (-s) narė (-s), į kurią 
(-as) kreiptasi konsultacijų, per 10 darbo dienų praneša apie bet kokius 
prieštaravimus dėl tokio leidimo suteikimo ir valstybė narė, kuriai 
pateikta paraiška, privalo jų paisyti. 

2. Valstybės narės išnagrinėja eksporto leidimų paraiškas per pagal 
nacionalinę teisę ar praktiką nustatytiną laikotarpį, kuris negali būti 
ilgesnis nei 5 darbo dienos nuo tos dienos, kurią kompetentingoms 
institucijoms buvo pateikta visa reikiama informacija. Išimtinėmis aplin
kybėmis ir dėl tinkamai pagrįstų priežasčių tas laikotarpis gali būti 
pratęstas dar 5 darbo dienomis. 

3. Spręsdamos, ar suteikti eksporto leidimą pagal šį reglamentą, vals
tybės narės atsižvelgia į visus svarbius aspektus, įskaitant, kai tinkama, 
ar eksportu, inter alia, padedama: 

— vykdyti tiekimo įsipareigojimus pagal bendro pirkimo procedūrą 
pagal 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos spren
dimo Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai ( 1 ) 5 straipsnį; 

▼B 

( 1 ) OL L 293, 2013 11 5, p. 1.
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— remti suderintus paramos veiksmus, koordinuojamus pasitelkiant 
integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą (IPCR) arba Europos 
Komisijos ar kitų Sąjungos institucijų; 

▼M1 
— reaguoti į pagalbos prašymus, kuriuos trečiosios šalys ar tarptautinės 

organizacijos pateikė UPCM (Sąjungos civilinės saugos mecha
nizmui) ir kurie tvarkomi pagal šį mechanizmą, ir sudaryti sąlygas 
būtiniausioms priemonėms tiekti, kai teikiama humanitarinė pagalba; 

▼B 
— remti užsienyje veikiančių paramos bendrovių, kurioms taikoma 

apsauga pagal Ženevos konvenciją, įstatymais nustatytą veiklą, jei 
ji netrukdo veikti kaip nacionalinei paramos bendrovei; 

— remti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Pasaulinio įspėjimo 
apie ligų protrūkius ir reagavimo į juos tinklo (GOARN) veiklą; 

— aprūpinti ES valstybių narių užsienio operacijas, įskaitant karines 
operacijas, tarptautines policijos misijas ir (arba) civilines tarptau
tines taikos palaikymo misijas; 

— aprūpinti ES ir valstybių narių delegacijas užsienyje. 

4. Valstybės narės gali nuspręsti eksporto leidimo paraiškų nagrinė
jimui naudoti elektroninius dokumentus. 

3 straipsnis 

Baigiamosios nuostatos 

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje dieną ir taikomas šešias savaites. Pasibaigus šiam šešių 
savaičių laikotarpiui jis automatiškai nustoja būti taikomas. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse. 

▼B



 

02020R0402 — LT — 21.03.2020 — 001.001 — 4 

I PRIEDAS 

Apsaugos priemonės 

Šiame priede išvardytos priemonės atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ( 1 ) 
nuostatas. 

Kategorija Aprašymas KN kodai 

Apsauginiai akiniai ir 
skydeliai 

— Apsauga nuo potencialiai infekcinės medžiagos 
— Apgaubia akis ir veido dalį aplink akis 
— Suderinami su skirtingų modelių filtruojančio 

antveidžio (FFP) kaukėmis ir veido kaukėmis 
— Permatomas lęšis 
— Daugkartinio naudojimo (gali būti valomi ir 

dezinfekuojami) arba vienkartiniai 

ex 9004 90 10 
ex 9004 90 90 

Veido skydeliai — Veido srities ir susijusių gleivinių (pvz., akių, 
nosies, burnos) apsaugos nuo potencialiai infek
cinės medžiagos priemonės 

— Su snapeliu iš permatomos medžiagos 
— Paprastai su tvirtinimo ant veido priemonėmis 

(pvz., juostelėmis, kojelėmis) 
— Gali būti su toliau aprašyta burnos ir nosies 

apsaugos priemone 
— Daugkartinio naudojimo (gali būti valomi ir 

dezinfekuojami) arba vienkartiniai 

ex 3926 90 97 
ex 9020 00 00 

Burnos ir nosies apsaugos 
priemonės 

— Kaukės, skirtos apsaugoti dėvintį asmenį nuo 
potencialiai infekcinės medžiagos ir aplinką nuo 
potencialiai infekcinės medžiagos, kurią skleidžia 
kaukę dėvintis asmuo 

— Gali būti su pirmiau aprašytu veido skydeliu 
— Su keičiamu filtru arba be jo 

ex 6307 90 98 
ex 9020 00 00 

Apsauginiai drabužiai Drabužiai (pvz., chalatas, kostiumas), skirti apsau
goti dėvintį asmenį nuo potencialiai infekcinės 
medžiagos ir aplinką nuo potencialiai infekcinės 
medžiagos, kurią skleidžia dėvintis asmuo 

ex 3926 20 00 
ex 4015 90 00 
ex 6113 00 
ex 6114 
ex 6210 10 10 

6210 10 92 
ex 6210 10 98 
ex 6210 20 00 
ex 6210 30 00 
ex 6210 40 00 
ex 6210 50 00 
ex 6211 32 10 
ex 6211 32 90 
ex 6211 33 10 
ex 6211 33 90 
ex 6211 39 00 
ex 6211 42 10 
ex 6211 42 90 
ex 6211 43 10 
ex 6211 43 90 
ex 6211 49 00 
ex 9020 00 00 

▼B 

( 1 ) 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl 
asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB 
(OL L 81, 2016 3 31, p. 51).
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Kategorija Aprašymas KN kodai 

Pirštinės Pirštinės, skirtos apsaugoti mūvintį asmenį nuo 
potencialiai infekcinės medžiagos ir aplinką nuo 
potencialiai infekcinės medžiagos, kurią skleidžia 
mūvintis asmuo 

ex 3926 20 00 
4015 11 00 

ex 4015 19 00 
ex 6116 10 20 
ex 6116 10 80 
ex 6216 00 00 

▼B
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II PRIEDAS 

1 straipsnyje nurodyto eksporto leidimo formos pavyzdys 

Suteikdamos eksporto leidimus, valstybės narės stengsis užtikrinti, kad išduotoje formoje aiškiai matytųsi leidimo 
pobūdis. Tai yra eksporto leidimas, kuris galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse iki jo galiojimo 

pabaigos dienos. 

EUROPOS SĄJUNGA Asmeninių apsaugos priemonių eksportas (Reglamentas (ES) 2020/ 
402) 

1. Eksportuotojas 
(EORI kodas, jei taikoma) 

2. Leidimo numeris 3. Galioja iki 

4. Išduodančioji institucija 5. Paskirties šalis 6. Galutinis gavėjas 

7. Prekės kodas 8. Kiekis 9. Vienetas 10. Prekės aprašymas 

11. Vieta 

7. Prekės kodas 8. Kiekis 9. Vienetas 10. Prekės aprašymas 

11. Vieta 

7. Prekės kodas 8. Kiekis 9. Vienetas 10. Prekės aprašymas 

11. Vieta 

7. Prekės kodas 8. Kiekis 9. Vienetas 10. Prekės aprašymas 

11. Vieta 

12. Parašas, vieta ir data, antspaudas 

▼B
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Eksporto leidimo formos aiškinamosios pastabos 

Jei nenurodyta kitaip, privaloma užpildyti visus langelius. 

7 –11 langeliai pakartoti 4 kartus, kad būtų galima prašyti leidimo 4 skirtingiems 
gaminiams. 

1 langelis Eksportuotojas Eksportuotojo, kuriam išduodamas leidimas, visas asmenvardis bei 
adresas ir, jei taikoma, EORI kodas. 

2 langelis Leidimo numeris Eksporto leidimą išduodanti institucija įrašo leidimo numerį, 
sudarytą taip: XXyyyy999999. XX yra išduodančiosios valstybės 
narės dviraidis geonomenklatūros kodas ( 1 ), yyyy – 4 skaitmenų 
leidimo išdavimo metai, 999999 – XXyyyy kodo dalies atžvilgiu 
unikalus 6 skaitmenų kodas, priskirtas išduodančiosios institucijos. 

3 langelis Galioja iki Išduodančioji institucija gali nustatyti leidimo galiojimo pabaigos 
datą. Ši data negali būti vėlesnė nei 6 savaitės po šio reglamento 
įsigaliojimo. 
Jei išduodančioji institucija nenustato galiojimo pabaigos datos, 
leidimas nustoja galioti ne vėliau kaip per 6 savaites nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. 

4 langelis Išduodančioji institucija Eksporto leidimą išdavusios valstybės narės institucijos visas 
pavadinimas ir adresas. 

5 langelis Paskirties šalis Prekių, dėl kurių išduodamas leidimas, paskirties šalies dviraidis 
geonomenklatūros kodas. 

6 langelis Galutinis gavėjas Prekių galutinio gavėjo visas asmenvardis, jei žinomas išduodant 
leidimą, ir, jei taikoma, EORI kodas. Jei išduodant leidimą galu
tinis gavėjas nežinomas, šis laukelis paliekamas tuščias. 

7 langelis Prekės kodas Suderintos sistemos arba Kombinuotosios nomenklatūros ( 2 ) skai
tinis kodas, pagal kurį išduodant leidimą klasifikuojamos ekspor
tuojamos prekės. 

8 langelis Kiekis Prekių kiekis, matuojamas 9 langelyje nurodytais vienetais. 

9 langelis Vienetas Matavimo vienetas, kuriuo išreikštas 8 langelyje nurodytas kiekis. 
Prekėms, kurios skaičiuojamos vienetais (pvz., kaukės), naudo
jamas vienetas „P/ST“, o prekėms, kurios skaičiuojamos poromis 
(pvz., pirštinės), naudojamas vienetas „PA“. 

10 langelis Prekės aprašymas Laisvos formos aprašymas, pakankamai tikslus, kad prekes būtų 
galima identifikuoti. 

11 langelis Vieta Valstybės narės, kurioje yra prekės, geonomenklatūros kodas. Jei 
prekės yra išduodančiosios institucijos valstybėje narėje, šis 
langelis turi būti paliktas tuščias. 

12 langelis Parašas, antspaudas, vieta ir data Išduodančiosios institucijos parašas ir antspaudas. Leidimo išda
vimo vieta ir data. 

( 1 ) 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo 
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba 
su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). 

( 2 ) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 
(OL L 256, 1987 9 7, p. 1). 

▼B
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