
 

 

Ataskaitų apie sunaudotas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas 

ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas pagal 2015 m. gegužės 8 

d. įsakymą Nr. D1-394 

Ataskaitų apie sunaudotas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias 

medžiagas teikimą reglamentuojantys teisės aktai: 

2015 m. gegužės 8 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-394 „Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar 

medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 517/2014 Dėl fluorintų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 

 

Svarbu, žinoti, jog įsakymu Nr. D1-394 nustatoma nauja ataskaitų pateikimo 

tvarka: visos ataskaitos apie F-dujas ar OAM teikiamos internetu tiesiogiai 

duomenis įvedant į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota 

kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“). Prieiga prie IS „AIVIKS“ suteikiama nemokamai 

užpildžius internetinėje svetainėje http://aplinka.lt nurodytą paraišką ir ją pateikus Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau 

– AAA). Duomenis už įmonę gali pateikti tik patvirtintas duomenų teikimo administratorius arba administratoriaus 

paskirtas duomenų teikėjas. Kaip pateikti paraišką duomenų teikimo administratoriui patvirtinti ir tvarkyti (paskirti 

arba naikinti) duomenų teikėjus galite sužinoti atskiroje instrukcijoje adresu: http://goo.gl/ASvGQ6 

 

Reglamento (EB) Nr 517/2014 19 straipsnyje reikalaujama, kad apie I arba II reglamento 

prieduose įrašytas medžiagas būtų kasmet pranešta iki kovo 31 d. už praėjusius 

kalendorinius metus. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1191/2014 nustato 

formatą, kuriuo teikiamos ataskaitos. T.y. Jums gali reikėti teikti ataskaitą ir Europos 

Komisijai tiesiogiai, net tik AAA. 

Įmonės, kurios privalo teikti ataskaitas EK tiesiogiai: 

 Gamintojai, importuotojai ar eksportuotojai, kai viršija 100 tonų CO2 ekvivalento fluorintų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų. 

 Įmonės, kurios naudoja kaip žaliavą daugiau nei 1000 tonų CO2 ekvivalento fluorintų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų. 

 Įmonės, kurios pateikia į rinką daugiau nei 500 tonų CO2 ekvivalento fluorintų dujų arba dujų, išvardytų II 

priede. 

Pateikimas į rinką tai teikimas ar išleidimas į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, čia atsižvelgiama į 

skaičius dujų, kurias įvežėte iš trečiųjų šalių (ne ES). 

Kiekvienais metais bendrovės turi pateikti savo ataskaitą už praėjusius metus iki kovo 31 d. Ataskaitos teikiamos on-

line https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/ Šia sistemą prižiūri Europos Aplinkos Apsaugos Agentūra. 

Šioje sistemoje reikia užsiregistruoti savo įmonę patiems (rinktis External). 
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