
   

Bendras konsultacijų telefonas: 

Tel. (8-5) 212 6090 

El. paštas: chemija@aaa.am.lt 

 

Informacijos šaltiniai: 

Saugos duomenų lapas (SDL); 

Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų 
bazė: 

http://chemija.gamta.lt/cms/index 

Europos cheminių medžiagų informacijos 
sistema ESIS (anglų k.):  

http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 

Švedijos cheminių medžiagų agentūros 
duomenų bazė (švedų k.): 

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/ 

Cheminių medžiagų katalogas (anglų k.): 

http://www.chemexper.com/ 

 
Atkreipkite dėmesį, kad: 
  

Cheminių medžiagų ir preparatų 

importas/eksportas – cheminių medžiagų ir 
preparatų įvežimas/išvežimas (Lietuvos 
Respublikoje įforminant cheminių medžiagų ar 
preparatų išleidimo į laisvą 
apyvartą/negrąžinamojo eksporto muitinės 
procedūrą) iš/į Europos Bendrijos muitų 
teritorijai nepriskiriamų valstybių ar jų teritorijų 

(Pvz., Rusija, Šveicarija). 
 
! Būtina atkreipti dėmesį, kad cheminių 
medžiagų ir preparatų įsigijimas iš kitos ES 

valstybės narės ar tiekimas į kitą ES valstybę 
narę atitinkamai nelaikomi importu ar eksportu. 

 
Svarbu! 
 
Importas/eksportas             Šveicarija 
 
NE importas/eksportas  Norvegija, 
Lichtenšteinas, Islandija 

 

Teikiant duomenis ir informaciją apie 
chemines medžiagas ir preparatus būtina: 
 
Pateikti informatyvų cheminės medžiagos 
ar preparato pavadinimą: pvz., medienos 
apsaugos priemonė PINOTEX ULTRA (ne 

PINOTEX ULTRA); dažai CARE TOP (ne tiesiog 
dažai ar „Care TOP“ dažai); 

Pateikti pagamintos, importuotos, patiektos 
rinkai, eksportuotos ir sunaudotos pramoninėje, 

profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje cheminės 
medžiagos ar preparato kiekį 

tonomis/metus (ne litrais, m3 ar kt.); 

Nurodyti šalį prie importuotų/eksportuotų 
cheminių medžiagų ar preparatų kiekio; 

Pateikti preparato, o ne jo sudedamųjų 
dalių klasifikavimą ir ženklinimą; 

Pateikti cheminio preparato sudėtį, 

nurodant sudedamųjų dalių CAS Nr., 

masės dalį (%), EINECS/ELINCS Nr.). 

! Primename, kad 
pagrindinis informacijos 
šaltinis teikiant duomenis ir 
informaciją apie chemines 
medžiagas ir preparatus yra 
saugos duomenų lapas 

(SDL). 

Teikite duomenis ir informaciją 

laiku!  Nežinote kaip?  

  

Aplinkos apsaugos agentūra 
      

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius 
 

Bendras konsultacijų tel. (8-5) 212 6090 
Pr, An, Tr, Ket: 9-16 val. Pn: 9-15 val. 

Pertrauka: nuo 12 iki 13 val. 
El. p. chemija@aaa.am.lt  

http://www.gamta.lt 

http://chemija.gamta.lt/cms/index
http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/
mailto:chemija@aaa.am.lt
http://www.gamta.lt/


   

Duomenų ir informacijos apie  
chemines medžiagas ir preparatus 

Teikėjai 

Gamintojai 

 

Importuotojai 

 

Tolesni 
naudotojai 

 

Platintojai 

 

Eksportuotojai 

Išimtys 

 

Užsiimantys mažmenine prekyba 
cheminių medžiagų ir preparatų, 
kuriuos ūkio subjektai parduoda 

galutiniam vartotojui asmeniniams 
ar namų ūkio poreikiams tenkinti; 

Užsiimantys žemės ūkio veikla, 
išskyrus atvejus, kai ūkio subjektai 

patys yra cheminių medžiagų ir 
preparatų tiekėjai rinkai; 

Vykdantys mokslinius, 
technologinius ar laboratorinius 
tyrimus, išskyrus atvejus, kai 

laboratoriniai tyrimai tiesiogiai susiję 
su gamyba ar kita ūkine veikla; 

Užsiimantys naftos produktų 
prekyba ir laikymu degalinėse, 

skirtose naftos produktams priimti, 
laikyti ir parduoti galutiniam 
vartotojui, įskaitant žinybinio 

pobūdžio degalines, skirtas savo 
poreikiams tenkinti; 

 Naudojantys galutiniam vartojimui 
skirtas chemines medžiagas ir 

preparatus savo reikmėms ir/ar 
vidaus poreikiams, nesusijusiems 
tiesiogiai su gamyba ar kita ūkine 

veikla. 

 

Duomenų ir informacijos apie chemines 
medžiagas ir preparatus rinkimą ir 
kaupimą bei pareigą teikti duomenis 
reglamentuoja: 

 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir 
preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-
987; 2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 157-
7967); 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 
m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl 

duomenų ir informacijos apie Lietuvos 
Respublikoje gaminamas, importuojamas, 

platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai 
naudojamas chemines medžiagas ir 
preparatus, jų savybes, galimą poveikį 
žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, 
rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 
111-4249; 2008 Nr. 83-3317; 2009, Nr. 

147-6609; 2012 Nr. 72-3756;2013 Nr. 29-
1408, 111-5530) (toliau – Tvarkos aprašas). 

 

Duomenys ir informacija apie chemines 
medžiagas ir preparatus (mišinius), nurodyti 
Tvarkos aprašo 2 priede, Aplinkos apsaugos 

agentūrai (AAA) teikiami nemokamai, 
naudojant informacinę sistemą „Aplinkos 
informacijos valdymo integruota kompiuterinė 
sistema“ (toliau – IS AIVIKS). Prisijungti prie 
IS AIVIKS galima adresu https://aplinka.lt. 
  
Jei nėra techninių galimybių, duomenis ir 

informaciją teikti naudojant IS AIVIKS, 

duomenys ir informacija gali būti teikiami AAA 
(A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) 
užpildžius Tvarkos aprašo 2 priede nurodytas 
formas kompiuterinėse laikmenose su 
lydraščiu, būtinai nurodant dokumento 
datą ir registracijos numerį. Nepateikus 

lydraščio arba pateikus jį be datos ar 
registracijos numerio, pateikta informacija bus 
nepriimta. 
 

 

Duomenų teikėjai duomenis apie chemines 
medžiagas ir preparatus (mišinius) teikia, jeigu 
pagamino, importavo, patiekė rinkai, 
eksportavo ir sunaudojo pramoninėje, 
profesinėje ar kitoje ūkinėje 
veikloje kiekvienos cheminės medžiagos ar 
preparato daugiau negu 1000 kg per 

paskutinius kalendorinius metus, išskyrus: 

 labai toksiškas (R26, R27, R28, 
R39) chemines medžiagas ir preparatus 

(teikiama, kai pagamino, importavo, patiekė 

rinkai, eksportavo ir pramoninėje, profesinėje 
ar kitoje ūkinėje veikloje sunaudojo daugiau 
negu 10 kg per paskutinius kalendorinius 
metus); 

 toksiškas chemines medžiagas ir preparatus, 

jeigu priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, 
R45, R46, R48, R49, R60, R61; chemines 
medžiagas ir preparatus, jeigu priskirta rizikos 
frazė R35; jautrinančias chemines medžiagas 
ir preparatus, jeigu priskirtos rizikos 

frazės R42, R43; aplinkai pavojingas 

chemines medžiagas ir preparatus, jeigu 
priskirtos rizikos frazės R50-R59 (teikiama, 
kai pagamino, importavo, patiekė rinkai, 
eksportavo ir pramoninėje, profesinėje ar 
kitoje ūkinėje veikloje sunaudojo daugiau 
negu 100 kg per paskutinius kalendorinius 
metus).  

! Atitinkamos rizikos frazėms priskirtos 
pavojingumo frazės yra nurodytos Reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 VII priede „Klasifikacijos 

pagal Direktyvą 67/548/EEB vertimo į 
klasifikacija pagal šį reglamentą lentelė“. 

! Vadovaujantis Tvarkos aprašu, gamintojai, 

importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai, 
eksportuotojai praėjusių kalendorinių metų 
duomenis ir informaciją apie chemines 
medžiagas ir preparatus pateikia AAA iki 
einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d. 

https://aplinka.lt/

