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Nr. Klausimas 

Įvertinimas 

Pastabos Atitinka Neatitinka Neaktualu 

x x x 

1. Bendrieji duomenys apie cheminių medţiagų gamintojus. 

(pildo inspektorius prieš įmonės tikrinimą) 

1.1. Duomenys Aplinkos apsaugos agentūrai 

apie gaminamas, platinamas ir 

eksportuojamas chemines medžiagas ir 

mišinius už praėjusius kalendorinius 

metus pateikti iki kovo 1 d.: 15 

punktas

 apie visas chemines medžiagas ir 

(ar) mišinius, jei pagamino daugiau 

kaip 1000 kg per paskutinius 

kalendorinius metus; [5; 10 

punktas] 

 apie pavojingas chemines 

medžiagas ir (ar) mišinius, jei 

pagamino daugiau kaip 100 kg per 
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paskutinius kalendorinius metus; 

[5; 12 punktas] 

 apie itin toksiškas chemines 

medžiagas ir (ar) mišinius, jei 

pagamino daugiau kaip 10 kg per 

paskutinius kalendorinius metus. 

[5; 11 punktas] 

2. Bendrieji reikalavimai cheminių medţiagų gamintojui. 

2.1. Įmonė pildo visų jos ūkinėje veikloje 

naudojamų ir gaminamų cheminių 

medžiagų ir (ar) mišinių metinę 

duomenų ir informacijos apskaitos 

suvestinę. [6] 

    

2.1.1. Suvestinėje pilnai ir teisingai pateikti 

visi duomenys, nurodyti tvarkos apraše. 

[6; 15.1 – 15.8 punktai] 

    

*2.1.

2. 

Yra paskirtas asmuo, atsakingas už 

suvestinės pildymą. [6; 12 punktas] 

    

2.1.3. Suvestinėje duomenys už praėjusius 

metus įrašyti iki einamųjų metų vasario 

15 dienos. [6; 16 punktas] 

    

2.2. Įmonės gaminamos ir naudojamos 

cheminės medžiagos, atskiros ar 

mišiniuose, yra įregistruotos 

(preliminariai įregistruotos) pagal 

REACH reglamentą. [1; II Antraštinė 

dalis] 

Jei, pažeidžiant nustatytą tvarką, yra 

(preliminariai) neįregistruotų 

pagamintų cheminių medžiagų, pastabų 

skiltyje nurodyti visų jų pavadinimus bei 

CAS numerius, pridedant patvirtintas 

dokumentų kopijas. 

    

2.3. Cheminės saugos ataskaita yra parengta 

kiekvienai cheminei medžiagai, kurios 

per metus pagaminama daugiau kaip 10 

tonų. [1; 14str., I priedas] 

    

2.4. Įmonės gaminamos cheminės 

medžiagos, kurios įtrauktos į REACH 

reglamento XIV priedą, yra 

autorizuotos. [1; VII Antraštinė dalis] 
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2.5. Įmonė pagal reikalavimus supakavo ir 

paženklino kiekvieną pagamintą 

cheminę medžiagą ir (ar) mišinį. [2; III 

Antraštinė dalis; 4; 11 str.] 

    

2.6. Įmonė pranešė apie pagamintos ir 

tiekiamos rinkai cheminės medžiagos 

klasifikavimą ir ženklinimo elementus 

cheminių medžiagų klasifikavimo ir 

ženklinimo Inventoriui. [2; V Antraštinė 

dalis]  

    

2.7. Įmonė parengė / atnaujino reikalavimus 

atitinkančius cheminių medžiagų ir (ar) 

mišinių privalomus saugos duomenų 

lapus (SDL). [1; 31 str., II priedas; 3; I ir 

II priedai] 

    

2.7.1. Įmonė savo klientams perduoda (žemyn 

tiekimo grandine) cheminių medžiagų ir 

(ar) mišinių (atnaujintus) saugos 

duomenų lapus ir (ar) kitą saugos 

informaciją. [1; IV Antraštinė dalis] 

    

2.7.2. Cheminės medžiagos ir (ar) mišiniai 

naudojami nepažeidžiant jų saugos 

duomenų lapuose pateiktų reikalavimų 

(2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16 saugos duomenų 

lapo skirsniai). 

    

2.7.3. Cheminės medžiagos ir (ar) mišiniai 

sandėliuojami laikantis saugos duomenų 

lapų 7 skirsnyje nurodytų reikalavimų. 

    

2.7.4. Ženklinimo etiketėje nurodyta 

informacija atitinka tos cheminės 

medžiagos ir (ar) mišinio saugos 

duomenų lapo 2 skirsnyje pateiktą 

informaciją.  

    

2.7.5. Cheminės medžiagos yra naudojamos 

saugos duomenų lape ir (ar) poveikio 

scenarijuje (SDL priedas) nurodytais 

būdais. 

    

2.8. Įmonė saugo visą turimą informaciją 

apie chemines medžiagas ir (ar) 

mišinius, po to kai paskutinį kartą juos 

pagamino ar naudojo, 10 metų. [1; 36 

str.; 6; 13 punktas] 
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2.9. Pažymėti, jeigu įmonė tuo pat metu yra ir: 

1. vienintelis atstovas □ 

2. importuotojas □ 

3. tolesnis naudotojas □ 

4. platintojas □ 

* – Už pirmą kartą nustatytus pažeidimus poveikio priemonės netaikomos. 



Teisės aktai, reglamentuojantys cheminių medţiagų ir mišinių tvarkymą: 

1. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio 

Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio 

Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 

76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 

2006 L 396, p. 1). 

2. 2008 m. gruodžio16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 

dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir 

panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 

1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1). 

3. 2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimu (REACH) (OL 2010 L 133, p. 1). 

4. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 

2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000). 

5. 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 tolimesnio 

pasiskirstymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-12 

įsakymu nr. D1-462 (Žin., 2006, Nr. 111-4249). 

6. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-360 (Žin., 2008, Nr. 77-3049, 

Nr. 123-4688; 2009, Nr. 17-672). 
 


