Svarbi informacija halonų naudotojams

Ataskaitų apie F-dujas ir OAM teikimas
naudojantis IS AIVIKS.
Informuojame, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. yra
galimybė pateikti pasinaudojus IS AIVIKS.
Norėdami teikti duomenis, pirmiausia privalote
pateikti paraišką duomenų administratoriui
priskirti.
Tą
galite
padaryti
puslapyje:
https://aplinka.lt/web/duomenu-teikimas

Fluorintos šiltnamio efektą
sukeliančios dujos ir ozono
sluoksnį ardančios medžiagos

Duomenų teikimo IS AIVIKS sistemoje
privalumai:

Primename, jog nuo 2004 m. sausio 1 d.
draudžiama naudoti halonus Lietuvoje.
Recirkuliuoti bei regeneruoti halonai gali
būti
naudojami
tik
būtiniausioms
naudojimo reikmėms tenkinti.
2013 m. lapkričio 25 d. Įsigaliojo naujasis
Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr.
1088/2013 iš dalis keičiantis Reglamentą (EB)
1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių
medžiagų.
Naujasis
reglamentas
supaprastina
būtiniausioms
orlaivių
reikmėms
skirtų
produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba
kurių veikimas priklauso nuo halonų, importo ir
eksporto licencijavimo procedūras. Pagal šias
supaprastintas procedūras:
 licencija galios nuo išdavimo datos iki
kalendorinių metų, kuriems ji buvo išduota,
pabaigos;
 viena licencija galės apimti skirtingus
prekių tipus pagal skirtingus Kombinuotosios
nomenklatūros (KN) kodus;
 galiojanti licencija galės būti naudojama
daugkartiniams vežimams.
Jeigu Jūsų įmonė dar nėra registruota
licencijavimo sistemoje, galite tai padaryti:
https://circabc.europa.eu/w/browse/c56
da8fb-ffd8-4ca9-94d1-08d8bb995c39






duomenys patikrinami sistemos prieš
juos
teikiant
–
sumažėja
klaidų
tikimybė;
patikrinus ataskaitą, jos teikėjas gauna
el. pašto pranešimą, jog ataskaita
priimta arba pranešimą apie nustatytus
trūkumus;
mišiniai automatiškai perskaičiuojami į
atitinkamas sudedamąsias medžiagas.
Sutaupoma
popieriaus
ir
pašto
išlaidoms skirtos lėšos.

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

Bendras konsultacijų telefonas:
Tel. (8-5) 212 6090
El. paštas: chemija@aaa.am.lt

Ataskaitų
apie
sunaudotas
fluorintas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir
ozono
sluoksnį
ardančias
medžiagas
teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl
ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM)
Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam
tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (F-dujų)
Lietuvos įmonės, duomenų ataskaitas teikia
Aplinkos apsaugos agentūrai, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. sausio 7 d. įsakyme Nr. D1-12
„Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį
ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir
tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios
įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos
aprašo patvirtinimo", kuriame aprašyta
ataskaitų teikimo bendroji tvarka.

Papildoma svarbi informacija OAM ir Fdujų naudotojams

Svarbu
žinoti
OAM
ir
F-dujų
importuotojams bei eksportuotojams
Įmonės, importuojančios OAM į Europos
Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos
Bendrijos, naudojančios OAM svarbiausioms
reikmėms
tenkinti,
ir
kaip
žaliavą
ar
technologijos agentus, taip pat naikinančios
OAM, privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą,
jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento
(EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnio nustatyta
tvarka.
Įmonės,
gaminančios,
importuojančios
į
Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos
Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų
įmonės
privalo
Europos
Komisijai
teikti
ataskaitą, jos kopiją – AAA Reglamento (EB)
Nr. 842/2006 6 straipsnio nustatyta tvarka.
Išsamesnę informaciją apie šių ataskaitų
teikimą
internetu
galite
rasti
čia:
https://bdr.eionet.europa.eu/help/faq/Fi
nal_FAQ_Fgases_2014_LT.pdf (lietuvių k.)







Svarbu žinoti OAM ir F-dujų naudotojams
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. D1-42
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2010m.sausio 7 d. įsakymo
Nr.D1-12 „Dėl duomenų apie fluorintas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir
ozono
sluoksnį
ardančias
medžiagas
teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar
medžiagų turinčios įrangos ir sistemų
apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo„
pakeitimo“, nurodytos atnaujintos ataskaitų
formos.
Pildydami ataskaitas įsitikinkite, jog naudojate
2012 m. sausio 17 d. įsakyme pridėtas formas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
TAR.63A629572F0D

Kiekvienais metais iki kovo 1 d. informaciją
apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius
kalendorinius metus AAA teikia įmonės, kurios:








turi šiluminius siurblius, šaldymo, oro
šildymo ir kondicionavimo įrangą, kurioje yra
3 kg ir daugiau F-dujų ar OAM;
turi stacionarią gaisro gesinimo sistemą, taip
pat naudojančios gesintuvus, kuriuose Fdujos
ar
OAM
naudojamos
kaip
gesinamosios medžiagos;
turi įrangą, kurioje yra tirpiklių, su Fdujomis;
turi aukštos įtampos skirstymo įrenginius,
kuriuose yra F-dujų;
montuoja įrangą, kurioje yra F-dujų;
atlieka techninę priežiūrą ir remontą įrangos
dalims, kuriose yra F-dujų ar OAM.



Jeigu teikianti duomenis įmonė pati
neprižiūri ir neremontuoja įrangos ir jos
dalių, užpildytų F-dujomis ar OAM,
reikalingus duomenis ji gauna iš įrangos
techninę priežiūrą ir remontą vykdančios
įmonės
–
būtina
nurodyti
įmonės,
vykdančios
šios
įrangos
arba
jos
atitinkamų dalių techninę priežiūrą ir
remontą, pavadinimą ir įmonės kodą,
buveinę, telefoną, el. pašto adresą.
AM1.N1 formoje būtina nurodyti ne tik
bendrą sunaudotą dujų kiekį, bet ir atskirai
nurodyti
kiekius
sunaudotus
įrangos
papildymui ir naujos įrangos užpildymui.
Pvz. įmonė sunaudojo 100 kg agento R134a, iš jų 85 kg buvo sunaudoti esamos
įrangos papildymui, 10 kg – naujos įrangos
užpildymui ir 5 kg parduota.
AM1.N1 formos stulpelyje naudojimo sritis,
būtina nurodyti tik vieną naudojimo
sritį. Pvz. įmonė naudoja agentą R-134a iš
viso 95 kg, 20 kg iš jo yra prekybos centro
šaldytuvuose, 50 kg – pramoniniuose
šilumos
siurbliuose,
15
kg
–
oro
kondicionavimo sistemoje ir 10 kg –
transporto priemonių kondicionieriuose.
Formoje
AM1.N1
atskirose
eilutėse
nurodomos atitinkamos naudojimo sritys:
A.2. – 20 kg, A.3. – 50 kg, B.1. – 15 kg ir
B.2. – 10 kg.
Pateikiant
duomenis
apie
mišinius,
kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina
mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas.
Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir
mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas
pavyzdžiai yra pateikiami 2012 m. sausio
17 d. įsakymo prieduose.

