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DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ, KURIŲ PAVOJUS ŽMONIŲ SVEIKATAI AR APLINKAI
ĮRODYTAS MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR PATVIRTINTAS TARPTA UTINE PRAKTIKA, KURI Ų

NAUDOJIMAS IR TIEKIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS RINK Ą YRA UŽDRAUSTAS AR APRIBOTAS,
IŠĖMIMO IŠ APYVARTOS TVARKOS PATVIRTINIMO

2002 m. spalio 31 d. Nr. 529
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 36-
987) 24 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 1273
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą“ (Žin.,
2000, Nr. 91-2833) 2.3 punktu,

t v i r t i n u  Cheminių  medžiagų  ir  preparatų,  kurių pavojus  žmonių  sveikatai  ar aplinkai  įrodytas
moksliniais tyrimais ir patvirtintas tarptautine praktika, kurių naudojimas ir tiekimas į Lietuvos Respublikos
rinką yra uždraustas ar apribotas, išėmimo iš apyvartos tvarką (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2002 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 529

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ, KURIŲ PAVOJUS ŽMONIŲ SVEIKATAI AR APLINKAI
ĮRODYTAS MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR PATVIRTINTAS TARPTA UTINE PRAKTIKA, KURI Ų

NAUDOJIMAS IR TIEKIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS RINK Ą YRA UŽDRAUSTAS AR APRIBOTAS,
IŠĖMIMO IŠ APYVARTOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarkos paskirtis – reglamentuoti cheminių medžiagų ir preparatų, kurių pavojus žmonių sveikatai
ar aplinkai įrodytas moksliniais tyrimais ir patvirtintas tarptautine praktika, kurių naudojimas bei tiekimas į
Lietuvos  Respublikos  rinką  yra  uždraustas  ar  apribotas  (toliau  –  medžiaga),  išėmimo  iš  apyvartos
reikalavimus.

2.  Tvarka  taikoma  medžiagos  gamintojams,  importuotojams,  taip  pat  šios  Tvarkos  6  punkte
numatytais atvejais.

3. Tvarka netaikoma:
3.1. jeigu gamintojas, importuotojas, naudotojas skiria medžiagą naudoti  moksliniams tyrimams ir

analitiniais tikslais;
3.2. gaminiams, kurių sudėtyje yra šios Tvarkos 1 punkte nurodytų medžiagų.
4. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme

(Žin., 2000, Nr. 36-987) vartojamas sąvokas ir jų apibrėžimus.

II. MEDŽIAGOS IŠĖMIMAS IŠ APYVARTOS

5. Gamintojas ar importuotojas privalo savo lėšomis išimti medžiagą iš apyvartos pagal šios Tvarkos
8 punkte pateiktus reikalavimus, įforminta procedūra ir  užtikrinti, kad išėmimo metu nebūtų padaryta žala
žmonių sveikatai ir aplinkai.

6.  Atsiradus  būtinybei  išimti  medžiagą  iš  apyvartos,  kai  medžiagos  gamintojo  ar  importuotojo
negalima identifikuoti  arba jis yra  nutraukęs komercinę  ūkinę  veiklą,  medžiagą  iš  apyvartos  privalo savo
lėšomis išimti naudotojas pagal šios Tvarkos 8 punkto reikalavimus.

7. Gamintojas ar importuotojas, o šios Tvarkos 6 punkte nurodytu atveju – naudotojas, turi parengti
bei patvirtinti medžiagos išėmimo iš apyvartos reikalavimus, įformintus procedūra.

8. Procedūroje turi būti nurodyta:
8.1. asmuo, atsakingas už medžiagos išėmimo iš apyvartos priežiūros vykdymą pagal procedūroje

patvirtintus reikalavimus (toliau – atsakingas asmuo);
8.2.  medžiagos  pavadinimas  IUPAC  (Tarptautinės  teorinės  ir  taikomosios  chemijos  sąjungos)

nomenklatūroje ir/arba kiti pavadinimai (įprastas, prekinis, sutrumpintas arba kitoks);



8.3. medžiagos išėmimo iš apyvartos būdas (-ai),  smulkiai aprašyta darbų  seka, remiantis  teisės
aktais  ir  techniniais  reglamentais,  nustatančiais  reikalavimus  žmonių  ir  aplinkos  saugai,  taikomoms
priemonėms, vykdytojų kvalifikacijai;

8.4. medžiagos išėmimo iš apyvartos atvejai,  atitinkantys  Lietuvos higienos normoje HN 36:2002
„Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 239 (Žin., 2002, Nr. 59-2404) nustatytus reikalavimus;

8.5. išimamos iš apyvartos medžiagos pakavimo būdas (-ai);
8.6. išimamos iš apyvartos medžiagos ženklinimo reikalavimai;
8.7.  išimamos  iš  apyvartos  medžiagos  surinkimo  ar  kenksmingumo  pašalinimo  būdas  (-ai),

medžiagai atsitiktinai išsipylus;
8.8. saugos reikalavimai išimant medžiagą iš apyvartos;
8.9. išimamos iš apyvartos medžiagos apskaita (bendras kiekis, sunaudotas kiekis, likutis; šie kiekiai

skaičiuojami pagal technologinio proceso, finansinės atskaitomybės ir kitų dokumentų reikalavimus);
8.10. reikalavimų vykdymo vidaus auditas;
8.11. išimamos iš apyvartos medžiagos įvertinimas pagal tvarkymo būdą:
8.11.1. ribojama medžiaga, tinkama naudoti kaip žaliava kitos produkcijos gamyboje, panaudojama

kaip žaliava arba perduodama kitam naudotojui teisės aktuose nustatyta tvarka;
8.11.2.  medžiaga,  kuriai  Lietuvoje  nėra  pritaikymo  galimybių,  draudžiama  medžiaga,  grąžinama

gamintojui  ar  eksportuojama  į  kitas  šalis  arba  perduodama  atliekas  tvarkančiai  įmonei  teisės  aktuose
nustatyta tvarka;

8.12. išimamos iš apyvartos medžiagos tvarkymo būdus patvirtinantys dokumentai;
8.13. patvirtintų reikalavimų bei su jais susijusių dokumentų saugojimo terminas.
9.  Laisvos  formos  informacinį  pranešimą  apie  reikalavimų  vykdymą  atsakingas  asmuo  pateikia

Valstybinei  visuomenės  sveikatos  priežiūros  tarnybai  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  ir  Valstybinei
aplinkos apsaugos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po medžiagos
išėmimo iš apyvartos.

10.  Informaciniame  pranešime  pateikiama  tokia  informacija  apie  išimtą  medžiagą:  pavadinimas
pagal  šios  Tvarkos  8.2  punktą,  kiekis,  sutvarkymo  būdas  bei  dokumento,  patvirtinančio  medžiagos
sutvarkymą,  kopija;  pareikalavus  Valstybinei  visuomenės  sveikatos  priežiūros  tarnybai  prie  Sveikatos
apsaugos ministerijos ir/ar Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, teikiama ir
kita informacija.

11. Medžiaga,  esanti  apyvartoje, turi būti  išimta ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios Tvarkos
įsigaliojimo dienos.

12.  Naujų  draudimų  ir  ribojimų  dėl  medžiagos  naudojimo ir  tiekimo į  Lietuvos Respublikos rinką
paskelbimas įpareigoja gamintoją, importuotoją, o šios Tvarkos 6 punkte nurodytu atveju – naudotoją, išimti
medžiagą iš apyvartos per 6 mėnesius nuo tokių draudimų ir ribojimų įsigaliojimo dienos.

III. ATSAKOMYB Ė PAŽEIDUS TVARKOS REIKALAVIMUS

13. Gamintojai, importuotojai, o šios Tvarkos 6 punkte nurodytu atveju – naudotojai, pažeidę šios
Tvarkos reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________
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