CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
Skyriaus uždaviniai:
1. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką cheminių medžiagų ir preparatų
(mišinių) valdymo srityje;
2. bendradarbiauti su Europos Komisija (toliau – EK), Europos cheminių medžiagų agentūra
(toliau – ECHA) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių atsakingomis institucijomis,
Aplinkos ministerija ir kitomis institucijoms cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) srityje;
3. vykdyti ES ir Lietuvos teisės aktais nustatytas administracines procedūras dėl pavojingų
cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) eksporto ir importo;
4. pagal kompetenciją vykdyti kitą ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą.
Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1. vykdo 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr.
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH),
įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiame direktyvą 1999/45/EB
bei panaikinančiame 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) (toliau – REACH reglamentas) nacionalinei
kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas;
2. vykdo 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr.
1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – CLP reglamentas) nacionalinei
kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas;
3. atlieka nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja cheminių medžiagų ir preparatų
(mišinių) gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis
atitinkamos jų atsakomybės ir įpareigojimų pagal REACH ir CLP reglamentus klausimais,
funkcijas;
4. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja mokymus, teikia metodinę medžiagą dėl
REACH ir CLP reglamentų bei kitų cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą
reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo Lietuvos chemijos pramonės atstovams, kitiems
fiziniams ar juridiniams asmenims, kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams, valstybės
institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms;
5. atlieka į ES koreguojamąjį planą įtrauktų cheminių medžiagų vertinimą, teikia ECHA
dokumentacijas, skirtas nustatyti autorizuotinas chemines medžiagas ir įtraukti jas į autorizuojamų
cheminių medžiagų sąrašą, nustatyti apribojimus gaminti, tiekti rinkai ir naudoti pavojingas
chemines medžiagas – atskiras ir esančias mišinių ar gaminių sudėtyje, ir nustatyti pavojingų
cheminių medžiagų, augalų apsaugos ir biocidinių produktų veikliųjų medžiagų suderintą
klasifikavimą ir ženklinimą, įvertinus Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir kitų suinteresuotų
institucijų pasiūlymus;
6. koordinuoja su REACH ir CLP reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms
institucijoms nustatytų užduočių vykdymu susijusią kitų valstybės įstaigų veiklą;
7. dalyvauja Europos Tarybos darbo grupės veikloje bei EK organizuojamuose techniniuose
ekspertų grupių susitikimuose cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo, patvarių organinių
teršalų, endokrininę sistemą trikdančių cheminių medžiagų bei nano medžiagų teisinio
reglamentavimo srityse;
8. dalyvauja ECHA bei EK organizuojamuose darbo grupių, REACH ir CLP įgyvendinančių
kompetentingųjų institucijų susitikimuose, ECHA keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo
užtikrinimą forume, kituose renginiuose, informuoja suinteresuotas šalies institucijas apie priimtus
sprendimus;
9. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl fluorintų

šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo;
10. vykdo Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2008 m.
birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių
medžiagų eksporto ir importo (OL 2008 L 2004, p. 1) ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių
ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (OL L 304, p. 75)
reikalavimus, bendradarbiauja su EK, ES valstybių narių ir šalių ne Europos Sąjungos valstybių
narių nacionalinėmis kompetentingomis ar atsakingomis institucijomis, teikia EK informaciją apie
šių reglamentų veikimą Lietuvos Respublikoje, konsultuoja Lietuvos eksportuotojus ir
importuotojus, valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kitus fizinius ar
juridinius asmenis cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) eksporto ir importo klausimais;
11. atlieka Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas sprendžiant
klausimus, susijusius su 2 klasės dujų liepsnumo nustatymo alternatyvių bandymų metodų
patvirtinimu ar pripažinimu pagal atitinkamas ADR 2.2.2.1.5 punkto, RID 2.2.2.1.5 punkto ir
SMGS 2 priedo 2.2.2.1.5 punkto nuostatas, atskirų 4.1 klasės autoreaktingų medžiagų ir 5.2 klasės
organinių peroksidų, sudėtinių organinių peroksidų ir organinių peroksidų mišinių klasifikavimu
transportavimo tikslais ir priskyrimu bendrai pozicijai „K. N.“ (konkrečiai nenurodyta) ir prireikus
jų vežimo sąlygų nurodymu ar pripažinimu pagal atitinkamas ADR 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 punktų,
RID 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 punktų ir SMGS 2 priedo 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 punktų nuostatas,
pavojingojo krovinio JT Nr. 3375 AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIJA, arba
GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta arba kieta, sudėtinių medžiagų
patvirtinimu pagal ADR 3.3.1 skirsnio specialiąją nuostatą 309, RID 3.3.1 skirsnio specialiąją
nuostatą 309 ir SMGS 2 priedo 3.3.1 skirsnio specialiąją nuostatą 309;
12. vykdo Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2004 m.
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų
organinių teršalų (toliau – POT) ir iš dalies keičiantį direktyvą 79/117/EEB (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 465);
13. nustatyta tvarka renka, kaupia ir paskirsto duomenis ir informaciją apie pagamintas,
patiektas rinkai, sunaudotas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš jos chemines
medžiagas – atskiras ir preparatų (mišinių) ar gaminių sudėtyje esančias – ir preparatus (mišinius),
apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius
cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje,
profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportu ir teikia šią informaciją suinteresuotiems
asmenims;
14. nustatyta tvarka kaupia ir tvarko lakiųjų organinių junginių, fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaitos duomenis;
15. renka, kaupia su šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD), fluorintų ŠESD
apskaita ir prognozėmis susijusius duomenis pramonės sektoriuje, atlieka ŠESD išmetamo kiekio ir
prognozių skaičiavimus vadovaudamasis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos parengtomis
metodinėmis 2006 m. gairėmis ir 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos
su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir
kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL 2013 L 165, p. 13), 2014 m. birželio 30 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 749/2014 dėl valstybių narių pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 teikiamos informacijos struktūros, formato,
pateikimo tvarkos ir peržiūros (OL 2014 L 203, p. 23) ir 2014 m. kovo 12 d. Komisijos
deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 666/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir
atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos
ataskaitų rengimo gairių pakeitimus (OJ 2014 L 179, p. 26), rengia ŠESD ataskaitos aprašomąsias
dalis ir pildo bendrąsias atsiskaitymo formos (CRF) lenteles;

16. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir archyvuoja informaciją, susijusią su pramonės
sektoriuje susidarančių ŠESD, fluorintų ŠESD apskaita, ir (arba) nuorodas į šią informaciją;
17. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia pranešimus bei ataskaitas
EK, ECHA, kitoms ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms;
18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir
tarptautines programas bei projektus;
19. atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją ECHA valstybių narių komitete, bei Rizikos
vertinimo komitete;
20. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja ES institucijų komitetų bei darbo
grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus;
21. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją valstybės ir savivaldybių
institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir
institucijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei, bendradarbiauja su kitomis valstybės
ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, užsienio valstybių ar tarptautinėmis
organizacijomis ir institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus,
teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą;
22. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės
politikos įgyvendinimu cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo, išmetamų į atmosferą
fluorintų ŠESD apskaitos srityse, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės
institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
23. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
24. pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, susijusius su šių nuostatų 6.1-6.24
papunkčiuose nurodytų funkcijų vykdymu, vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir
Agentūros direktoriaus pavaduotojo, Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto asmens pavedimus.
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