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 Jei taip, klausiate           
                    ką daryti??? 
                                         Atsakome: 

 

 

 

 
 
 

Eksporto pranešimas, tai procedūra taikoma 
Reglamento 1 priedo 1 dalyje išvardintoms 
cheminėms medžiagoms. 
Eksporto pranešimu importuojanti valstybė 
(ne ES narė) informuojama, kad 
eksportuojama medžiaga ES yra draudžiama 
arba jos naudojimas griežtai ribojamas. 
Šiai procedūrai atlikti eksportuotojas turi 
pateikti reglamento II priede nurodytą 
informaciją. Ji teikiama užpildžius atitinkamą 
formą EDEXIM duomenų bazėje.  
Šią informaciją patikrina Nacionalinė ir ES 
paskirtoji institucija (Europos Komisija) ir 
persiunčia importuojančiai valstybei. 
Eksportuotojas privalo prieš 30 dienų iki pirmo 
eksporto tinkamai užpildyti pranešimo formas. 
Pasibaigus 30 dienų terminui eksportas į 
konkrečią valstybę galimas iki kalendorinių 
metų pabaigos. 
Jokių kitų leidimų eksportui nereikia. 

 
 
 
 
 

Jei cheminė medžiaga įtraukta į I priedo 2 
arba 3 dalis, papildomai prie pranešimo apie 
eksportą būtina gauti importuojančios 
valstybės sutikima šios medžiagos eksportui. 
Sutikimas užklausiamas per paskirtąją 
nacionalinę instituciją, kuri kreipiasi dėl šio 
sutikimo į atitinkamą importuojančios 
valstybės instituciją. 

 
Eksportas galimas tik gavus teigiamą 
importuojančios valstybės sprendimą 
(sutikimą). 
Jei sprendimas neigiamas - eksportas 
negalimas. 

 

Jei kažkuri valstybė narė jau gavo atitinkamos 
valstybės atsakymą dėl tos pačios medžiagos, 
jis galioja visoms kitoms ES valstybėms narėms 
- papildomas užklausimas nebūtinas! 
Jei medžiaga įtraukta į Reglamento I priedo 3 
dalį, jai gali būti pateiktas išankstinis 
importuojančios valstybės sprendimas dėl 
importo Roterdamo konvencijos nustatyta 
tvarka.  
Jei sprendimas yra teigiamas (leidžiama 
importuoti) - eksportas galimas be jokių 
papildomų procedūrų. 

 

 
 
Kiekvienam eksporto pranešimui EDEXIM 
duomenų bazėje priskiriamas unikalus nuorodos 
identifikacijos numerį, kurį reikia įrašyti į 
muitinės deklaracijos 44 langelį.  
Jei visos procedūros įvykdytos tinkamai, 
numeris bus aktyvuotas ir krovinys bus 
sėkmingai eksportuojamas. 
 
Vienas muitinės Kombinuotos nomenklatūros 
kodas neretai apima daug cheminių medžiagų, 
todėl dėl šių kodų sutapimo gali kilti problemų 
eksportuojant medžiagas, kurioms Reglamentas 
netaikomas. 
Tokiais atvejais siūlome kreiptis į Paskirtąją 
nacionalinę instituciją dėl papildomo išaiškinimo. 

 
 

 
 

Aplinkos apsaugos 
agentūra 

 

 

 

 

 

 

Pasitikrinkite ar jums taikomos 
specialios eksporto procedūros 

Kas yra eksporto pranešimas 

Kas yra aiškus importuojančios 
valstybės sutikimas 

A. Juozapavičiaus g. 9 (adresas 
lankytojams – Pylimo g. 35) 
Vilnius 

Tel. (8~5) 212 60 90, (8~5) 212 60 98,  

Fax: (8) 70662000  

El. p. : chemija@gamta.lt 

http://gamta.lt/   

Eksporto kontrol ė 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksportuotojai pagal Reglamento 10 straipsnį 
privalo kartą per metus pateikti Paskirtajai 
nacionalinei institucijai informaciją apie 
eksportuotų cheminių medžiagų kiekius. 

 

 

Ši Europos Komisijos sukurta duomenų bazė 
skirta Reglamento įgyvendinimui užtikrinti. Joje 
rasite šią informaciją:  

 

1. apie chemines medžiagas, įtrauktas į 
Reglamento I priedą; 

 
2. apie eksporto pranešimus;  

 
3. apie gautus aiškius importuojančios 

valstybės sutikimus importuoti 
atitinkamas chemines medžiagas; 

 
4. apie sprendimus dėl atitinkamų 

cheminių medžiagų importo pateiktus 
Roterdamo konvencijos sekretoriatui; 

 
5. pagrindinius ES teisės aktus 

susijusius su pavojingų cheminių 
medžiagų eksportu ir importu; 

 
6. techninį Reglamento įgyvendinimo 

vadovą;  
 

7. ES ir trečiųjų šalių paskirtųjų 
nacionalinių institucijų kontaktus. 

 

Taip pat šios duomenų bazės pagalba galima atlikti 
eksporto pranešimo ir aiškaus importuojančios 
valstybės sutikimo užklausos procedūras per 
eksportuotojams skirtą duomenų bazės versiją. 

 

Svarbu!  Paskirtoji nacionalinė institucija (PNI) 
atsako už reglamento įgyvendinimą ir 
administracinių procedūrų vykdymą. Lietuvoje 
tai Aplinkos apsaugos agentūra. Tuo tarpu 
Europos Komisija yra bendra institucija visai 
Europos Sąjungai. 

 
 

 

 
Pirmiausia reikia įsitikinti ar jūs vykdote 
cheminių medžiagų ar mišinių eksportą ar 
importą. Būtina atkreipti dėmesį, kad cheminių 
medžiagų įsigijimas iš kitos ES valstybės 
narės ar tiekimas į kitą ES valstybę narę 
atitinkamai nelaikomi eksportu ar importu. 
Eksporto-importo operacijoms priskiriami 
veiksmai, kai vykdoma prekyba su ES 
nepriklausančiomis (trečiosiomis) šalimis. 
Jei vykdomas cheminių medžiagų ar mišinių 
eksportas ar importas, reikia įsitikinti ar 
medžiagos (grynos ar esančios mišinio 
sudėtyje) priskiriamos „pavojingoms“.  
Šiuo atveju „pavojingomis" laikomos 
medžiagos įtrauktos į Reglamento I priedą. Į šį 
priedą įtraukiamos cheminės medžiagos, kurių 
tiekimas į ES rinką yra draudžiamas ar 
ribojamas.  
Mišinių atveju kriterijus yra tai, ar aukščiau 
nurodytos medžiagos buvimas  mišinio 
sudėtyje įtakoja  šio mišinio klasifikavimą ir 
ženklinimą. 

 

 

 
 
 
Pagal Reglamento 10 straipsnį importuotojai  
 

 

 
 
privalo kartą per metus pateikti Paskirtajai 
nacionalinei institucijai informaciją apie 
importuotų cheminių medžiagų kiekius. 
 

 

 
 

Eksportuojamoms cheminėms medžiagoms 
taikomos specialios administracinės 
procedūros priklausomai nuo to kuriai 
Reglamento I priedo daliai priklauso cheminė 
medžiaga: 
 
1 dalyje išvardintoms cheminėms medžiagoms 
taikoma eksporto pranešimo procedūra;  
 
2 dalyje išvardintoms cheminėms medžiagoms 
papildomai taikoma aiškaus importuojančios 
valstybės sutikimo procedūros; 
 
3 dalyje išvardintoms medžiagoms eksporto 
pranešimo procedūra netaikoma, o aiškaus 
importuojančios valstybės sutikimo procedūra 
taikoma, jei importuojanti valstybė iš anksto 
nepateikė sutikimo (ar nesutikimo) importuoti 
cheminę medžiaga Roterdamo konvencijos 
nustatyta tvarka. 
 
Jei cheminės medžiagos yra įtrauktos į 
Reglamento V priedą, jų eksportas yra 
draudžiamas. 
 
Procedūrų išimtys taikomos cheminėms 
medžiagoms eksportuojamoms mokslinių 
tyrimų tikslais. Dėl detalesnės išimčių taikymo 
tvarkos siūloma keiptis į Paskirtąją nacionalinę 
instituciją.  

 

Kokios procedūros taikomos 
eksportuojamoms medžiagoms EDEXIM duomenų bazė  

Aplinkos apsaugos agentūros tinklapis 
skirtas eksportui ir importui:  

http://chemija.gamta.lt/ 

rubrika: “Eksportas, Importas” 

Naudingos informacijos apie Reglamentą 
rasite Europos Komisijos Aplinkos 
generalinio direktorato tinklapyje:  
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/
pic/index.htm  

EDEXIM duomenų bazę rasite adresu:  
 http://edexim.jrc.ec.europa.eu/ 

Ar jums taikomas reglamentas? 

Kokios procedūros taikomos 
importuojamoms medžiagoms  


