
PIRMOJI ATASKAITA EUROPOS KOMISIJAI APIE DIREKTYVOS 2004/42/EB 
ĮGYVENDINIMĄ LIETUVOJE 2007 M. SAUSIO 1 D.–GRUODŽIO 31 D.  

 
(Ataskaita parengta pagal 2007 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimu Nr. 2007/205/EB 

patvirtintą bendrąją formą) 
 
1. Bendroji informacija ir administravimo tvarka 
 
1.1. Už šią ataskaitą atsakinga institucija: 
 
Pavadinimas Aplinkos apsaugos agentūra 
Adresas A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LT-09311 
Kontaktinis asmuo Vytautas Danilevičius 
El. paštas v.danilevicius@aaa.am.lt 
Telefonas +370 5 212 6099 
 
1.2. Įgyvendinant Direktyvą 2004/42/EB nurodykite pagal tos direktyvos 5 straipsnį paskirtą 
instituciją arba institucijas, kuri (-ios) yra atsakinga (-os) už: 
 

1) monitoringo programos parengimą, koordinavimą ir valdymą (nacionaliniu lygiu); 
 
2005 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrų įsakymo 
Nr. D1-379/4-273 „Dėl lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius 
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, 
ribojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.93-3474) (toliau – Įsakymas) 2.1 punktu direktyvos 
2004/42/EB (toliau – Direktyva) reglamentuojamų produktų kontrolė (įskaitant ir monitoringo 
programos rengimą) pavesta Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos 
(toliau – Inspekcija).  
 

2) šios srities patikrinimų ir kontrolės atlikimą (regioniniu ir (arba) vietos lygiu); 
 
Inspekcijos regioniniai padaliniai;  
 

3) šios direktyvos reikalavimų vykdymą pažeidimų atvejais. 
 
Inspekcija. 
 
Be Direktyvos monitoringo programą rengiančios ir įgyvendinančios institucijos už kitus 
įgyvendinimo aspektus yra atsakingos šios institucijos: 
 
Aplinkos ministerija – teisės aktų rengimas; 
 
Aplinkos apsaugos agentūra – institucijų veiklos koordinavimas, ataskaitų Europos Komisijai 
rengimas (Įsakymo 2.3 punktas); 
 
Aplinkos ministerijos Regioniniai aplinkos apsaugos departamentai – leidimų išdavimas 
neatitinkantiems Direktyvos reikalavimų dažams įsigyti (Įsakymo 2.2 punktas, žr. 5.1 -5.2 
klausimus); 
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Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos – importo kontrolė muitinėse (Įsakymo patvirtintų 
„Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, 
lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių“ (toliau – 
Taisyklės) 17 punktas). 
 
2. Monitoringo programa (Direktyvos 2004/42/EB 6 straipsnis) 
 
2.1. Jei yra nacionalinės monitorinio programos rašytinė versija, pateikite jos kopiją kartu su 
ataskaita. 
 
Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius I kategorijos dažų ir 
lakų produktų sudėtyje, kontrolės programa patvirtinta Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 
prie Ūkio ministerijos viršininko 2007 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1R-89 (kopija pridedama), o 
2007 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1R-136 programa papildyta B kategorijos transporto priemonių 
pakartotinės apdailos produktais (kopija pridedama). 
 
2.2. Trumpai apibūdinkite programą, parengtą prižiūrėti ir tikrinti, kaip laikomasi Direktyvos 
2004/42/EB nuostatų, ypač nurodant ar laikomasi: 
 
Pagrindiniai kontrolės programos uždaviniai yra užtikrinti, kad būtų laikomasi direktyvos 
2004/42/EB (toliau – Direktyvos) II priede nurodytų LOJ ribinių verčių ir šios Direktyvos 4 
straipsnyje išdėstytų ženklinimo reikalavimų. 
 
Kontrolės programai tikrinamų įmonių sąrašas buvo sudarytas atsižvelgiant į produktų paplitimą 
rinkoje ir verslo subjektų skaičių. Kontrolės programoje buvo įrašytos visos žinomos Lietuvos 
gamintojų ir importuotojų įmonės. Profesionalūs naudotojai, didmenininkai ir mažmenininkai į 
kontrolės programą nebuvo įtraukti, todėl buvo vykdoma jų atsitiktinė kontrolė. 
 
Pagal kontrolės programoje sudarytus sąrašus buvo tikrinami produktų, kuriems taikoma Direktyva, 
gamintojai ir importuotojai bei platintojai (didmenininkai ir mažmenininkai), atliekami patikrinimai 
pagal verslininkų skundus. Kiekvieno patikrinimo metu buvo atliekama vizualinė kontrolė, tikrinant 
ženklinimą. Produktams, pagamintiems Lietuvos Respublikoje ir įvežtiems iš trečiųjų šalių, buvo 
tikrinami pardavimo duomenys ir atitikties deklaracijos. Laboratoriniai tyrimai buvo atliekami esant 
reikalui, nusprendus kontrolės metu. 
 
Aukščiau išvardintus tikrinimus vykdo Inspekcijos regioninių padalinių inspektoriai.  
 
Pastaba: remiantis Įsakymo 15 punktu, Direktyvos reglamentuojamų produktų importuotojai privalo 
muitinei pateikti deklaraciją dėl produkto atitikimo Direktyvos reikalavimams. Šios deklaracijos 
forma nustatyta Taisyklių 6 priede. 
 

1) tos direktyvos II priede nustatytų LOJ ribinių verčių; 
 
Siekiant nustatyti, ar produktai atitinka LOJ ribines vertes, esant reikalui, buvo atliekami 
laboratoriniai tyrimai naudojant Direktyvos III priede nurodytas metodikas. 
 

2) tos direktyvos 4 straipsnyje išdėstytų ženklinimo reikalavimų. 
 
Ženklinimo reikalavimai buvo tikrinami, atliekant vizualinę produktų etikečių kontrolę. 
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2.3. Nurodykite, ar yra tikrinami šie veiklos vykdytojai: 
 

1) produktų, kuriems taikoma Direktyva 2004/42/EB, gamintojai; 
 
Taip (žr. žemiau esančią lentelę). 2007 m. nepatikrinti gamintojai įtraukti į 2008 m. monitoringo 
programą. 
 

2) produktų, kuriems taikoma Direktyva 2004/42/EB, importuotojai; 
 
Taip (žr. žemiau esančią lentelę). 2007 m. nepatikrinti importuotojai įtraukti į 2008 m. monitoringo 
programą. 
 

3) reglamentuojamų produktų didmenininkai, mažmenininkai, profesionalūs galutiniai 
vartotojai arba kiti veiklos vykdytojai, įskaitant, pvz., transporto priemonių pakartotinės 
apdailos įrenginius, kuriems Tarybos direktyva 1999/13/EB (1) netaikoma. 

 
Buvo vykdoma atsitiktinė platintojų (didmenininkai ir mažmenininkai) bei profesionalių naudotojų 
(konkrečiai – autoremonto įmonių) kontrolė, t.y. šie veiklos vykdytojai nebuvo įtraukti į 2007 m. 
monitoringo programą. Vykdyti sistemingą didmenininkų, mažmenininkų ir profesionalių 
naudotojų kontrolę 2007 m. buvo netikslinga, kadangi tuo periodu galiojo pereinamasis laikotarpis, 
kurio metu buvo galima tiek platinti, tiek naudoti Direktyvos reikalavimų neatitinkančius produktus 
pagamintus iki 2007 m. Pavyzdžiui, tikrintose autoremonto įmonėse buvo naudojami tik iki 2007 
m. pagaminti produktai. 
 
 

INFORMACIJA APIE BENDRĄ VEIKLOS VYKDYTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ 
PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMA DIREKTYVA 2004/42/EB, GAMYBOJE IR 

PLATINIME, SKAIČIŲ IR BENDRĄ PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMA DIREKTYVA 
2004/42/EB, PAGAMINTĄ IR IŠPLATINTĄ 2007 M. LIETUVOS RESPUBLIKOJE KIEKĮ 

 
Veiklos vykdytojo 
rūšis 

Visi veiklos 
vykdytojai 

2007 m. 
patikrintų veiklos 
vykdytojų 
skaičius 

Bendras produktų, 
kuriems taikoma 
Direktyva 2004/42/EB, 
kiekis (kg) * 

2008 m. 
planuojami 
patikrinimai

Gamintojai  
(A kategorija) 

16 12 11 156 621 12 

Gamintojai 
(B kategorija) 

4 2 81 705 3 

Importuotojai 
(A kategorija) 

13 10 4387 239 11 

Importuotojai 
(B kategorija) 

3 1 612 3 

Kiti (A kategorija)**  20  32 
Kiti (B kategorija)**  45  28 
 
* Informacija gauta iš 8 A kategorijos ir 2 B kategorijos produktų gamintojų, 7 A kategorijos 
ir 1 B kategorijos produktų importuotojų. 
 
** A kategorijoje patikrinta 12 mažmenininkų ir 8 didmenininkai, B kategorijoje patikrinta 
10 profesionalių naudotojų (autoremonto įmonių), 27 mažmenininkai ir 8 didmenininkai.  
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2.5. Kokiu būdu kompetentingos institucijos patikrina, ar buvo nustatyta atitiktis naudojant 
Direktyvos 2004/42/EB III priede apibrėžtus pamatinius matavimo metodus? 

Inspekcija atrinko 50 bandinių (40 A kategorijos ir 10 B kategorijos) ir patikrino, ar buvo nustatyta 
atitiktis, naudojant Direktyvos III priede apibrėžtus pamatinius matavimo metodus. Buvo siekiama 
atrinkti bandinius iš visų Direktyvos I priede išvardintų subkategorijų.  

2.6. Jei Direktyvos 2004/42/EB įgyvendinime dalyvauja keletas institucijų (žr. 1.2 punktą), 
nurodykite priemones, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti kiek įmanoma vienodesnį tos direktyvos 
įgyvendinimą visoje teritorijoje. 

Siekiant užtikrinti kiek įmanoma vienodesnį Direktyvos įgyvendinimą, pastoviai buvo 
organizuojami Koordinacinės darbo grupės posėdžiai, kurių metu buvo priimamos suderintos 
nuostatos iškilusiais klausimais, svarstomos įvairios su Direktyvos įgyvendinimu susijusios 
problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Koordinacinę darbo grupę sudarė specialistai iš institucijų, 
atsakingų už įvairius Direktyvos įgyvendinimo aspektus: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos 
agentūros, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Muitinės 
departamento prie Finansų ministerijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento.  

2.7. Kokios taisyklės ir nuobaudos yra taikomos už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal Direktyvos 
2004/42/EB 10 straipsnį, pažeidimus? 

Nustačius ženklinimo pažeidimus, buvo skiriama administracinė nuobauda, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 16313 straipsniu (įspėjimas arba bauda 
atsakingam įmonės darbuotojui nuo 100 iki 500 Lt, įmonės vadovui nuo 500 iki 1000 Lt, jei 
pažeidimas užfiksuotas pirmą kartą, ir nuo 200 iki 1000 Lt darbuotojams bei nuo 1000 iki 2000 Lt 
įmonės vadovams, jei pažeidimas konstatuotas pakartotinai).  
 
Nustačius deklaruojamų rodiklių neatitikimus arba produktų pardavimą be būtinų dokumentų 
(atitikties deklaracijos), buvo skiriama nuobauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekso 189 straipsnio 1 dalimi (įspėjimas arba bauda atsakingam 
įmonės darbuotojui nuo 150 iki 300 Lt, įmonės vadovui nuo 500 iki 1000 Lt, jei pažeidimas 
užfiksuotas pirmą kartą, ir nuo 200 iki 1000 Lt darbuotojams bei nuo 1000 iki 2000 Lt įmonės 
vadovams, jei pažeidimas konstatuotas pakartotinai).  
 
Už nustatytus pažeidimus 2007 m. paskirta 2095 Lt (Du tūkstančiai devyniasdešimt penki litai).. 
baudų. 
 
Pastaba: 1 Euras lygus 3,4528 Lito 

2.8. Nurodykite, jei įmanoma, apytikrį monitoringe ir kontrolėse dalyvaujančių darbuotojų skaičių, 
jų kvalifikaciją bei apytikrę metinių monitoringo išlaidų sumą eurais (personalas, mėginių ėmimas 
ir analizė, ženklinimo kontrolė, vykdymas, kitos išlaidos). 

Kontrolė buvo atliekama visuose Lietuvos regionuose. Joje dalyvavo Inspekcijos 17 darbuotojų 
(technologijos mokslų ir fizinių mokslų studijų srities specialistų). Laboratorinių bandymų kaštai 
18,0 tūkst. Lt. Apytikrė metinė kontrolės išlaidų suma (personalas, ženklinimo kontrolė, vykdymas, 
kitos išlaidos) 85,0 tūkst. Lt. Viso 103,0 tūkst. Lt. 
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Pastaba: į aukščiau nurodytą sumą įtrauktos tik Inspekcijos patirtos Direktyvos įgyvendinimo 
išlaidos. Kitų institucijų (žr. klausimą 1.2) išlaidos nėra įtrauktos. 

 
3. 2007 m. įvykdytos monitoringo programos pagrindiniai rezultatai (Direktyvos 2004/42/EB 7 
straipsnis) 
 
3.1. Kiek 2007 m. buvo nustatyta Direktyvos 2004/42/EB II priede nurodytų LOJ ribinių verčių 
nesilaikymo atvejų (%), palyginti su bendru atliktų patikrinimų skaičiumi? Jei įmanoma, 
nurodykite: 
 
2007 m. buvo nustatyta 15 Direktyvos 2004/42/EB II priede nurodytų LOJ ribinių verčių 
nesilaikymo atvejų (iš 50 atrinktų bandinių – 40 A ir 10 B kategorijos) arba 30%. 
 

1) atitinkamo produkto kategorijas pagal tą priedą; 
 
Direktyvos 2004/42/EB II priede nurodytų LOJ ribinių verčių neatitiko 14 iš 40 atrinktų A 
kategorijos produktų (35%) ir 1 iš 10 B kategorijos produktų (10%); 
 

40 A KATEGORIJOS PRODUKTŲ LOJ KIEKIO BANDYMŲ REZULTATAI PAGAL 
SUBKATEGORIJAS, IŠSKIRTI PRODUKTAI VANDENYJE TIRPIŲ DENGIMO 

MEDŽIAGŲ (VDM) IR TIRPIKLINIŲ DENGIMO MEDŽIAGŲ (TDM) PAGRINDU 
 
Subkategorija a b c d e f g h i J 
VDM 1 1 2 8 1 1 1 4 1 0 
LOJ neatitiko 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 
TDM 4 0 2 2 2 1 0 2 6 1 
LOJ neatitiko 2  0 1  2 2 0 0 1 2 0 
 
Iš 10 B kategorijos tyrimui atrinktų bandinių 3 priklausė b, 2 - c, 3 - d ir 2- e subkategorijoms. LOJ 
kiekis viršytas viename d subkategorijos produkte. Kiti produktai atitiko ženklinimo ir ribinių LOJ 
verčių kiekių reikalavimus. 
 

2) produktų, kurie neatitinka tų ribinių verčių, kiekius. 
 
Patikrinta 207914 kg A kategorijos dažų, lakų, iš jų 1527 kg neatitiko Direktyvos 2004/42/EB II 
priede nurodytų LOJ ribinių verčių. Patikrinta 14983 kg B kategorijos produktų, iš jų 173 kg 
neatitiko Direktyvos 2004/42/EB II priede nurodytų LOJ ribinių verčių. 
 
3.2. Kiek 2007 m. buvo nustatyta Direktyvos 2004/42/EB 4 straipsnyje išdėstytų ženklinimo 
įsipareigojimų nesilaikymo atvejų (%), palyginti su bendru atliktų patikrinimų skaičiumi? Jei 
įmanoma, išskirkite šias kategorijas: 
 
Vizualinės kontrolės metu patikrinti 202 A kategorijos dažų ir lakų produktai, 58 (28,7%.) – 
nustatyti su pažeidimais. 38 tipų ant pakuotės ar etiketėje nenurodyta produkto kategorija 
(subkategorija), 35 tipų – didžiausias kiekis LOJ paruoštame naudoti produkte, 40 tipų – LOJ ribinė 
vertė, g/l. Vizualinės kontrolės metu patikrinti 236 B kategorijos transporto priemonių pakartotinės 
apdailos produktai, 14 (5,9%) – nustatyti su pažeidimais. 8 tipų ant pakuotės ar etiketėje nenurodyta 
produkto kategorija (subkategorija), 11 tipų – didžiausias kiekis LOJ paruoštame naudoti produkte, 
12 tipų – LOJ ribinė vertė, g/l. 
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1) ženklinimo ir LOJ kiekio reikalavimų neatitinkantys produktai; 

 
Iš 40 bandymų A kategorijos produktų 14 produktų maksimalus leidžiamas viršytas LOJ kiekis, o iš 
10 B kategorijos bandinių – 1. 4 A kategorijos produktai buvo nepaženklinti, 1 paženklintas 
nepilnai, o 9 produktų ženklinimas atitiko visus Direktyvos 4 straipsnio reikalavimus, bet nurodyta 
maksimalus LOJ kiekis buvo mažesnis už nustatytą laboratorinio tyrimo pagalba. 
 
Vienintelis B kategorijos produktas, kuriame LOJ kiekis viršijo Direktyvos reikalavimus, pilnai 
atitiko ženklinimo reikalavimus (išskyrus klaidingą LOJ kiekį). 
 

2) LOJ kiekio reikalavimus atitinkantys, tačiau ženklinimo reikalavimų neatitinkantys 
produktai. 

 
Iš 40 A kategorijos produktų 9 neviršijo ribinio LOJ kiekio, bet buvo nepaženklinti. Dar 8 produktai 
buvo paženklinti, bet neatitiko visų Direktyvos 2004/42/EB 4 straipsnio reikalavimų.  
 
Iš 10 B kategorijos produktų visi 9 produktai kuriuose nebuvo viršytas leistinas LOJ kiekis atitiko ir 
ženklinimo reikalavimus.  
 
3.3. Kokių veiksmų buvo imtasi neatitikimo atvejais, kad būtų užtikrinta atitiktis Direktyvai 
2004/42/EB? 
 
Neatitikimų atvejais, kad būtų užtikrinta atitiktis Direktyvai 2004/42/EB, buvo nurodyta iki 
nustatyto termino pašalinti neatitiktis ir apie priimtas priemones raštu informuoti Inspekciją, 
planuojama atlikti pakartotinius patikrinimus. Už nustatytus pažeidimus atsakingiems asmenims 
surašomi Administracinių teisės pažeidimo protokolai ir skiriamos administracinės nuobaudos 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka (žr. klausimą 2.7). 
 
4. Pagal Direktyvos 2004/42/EB 3 straipsnio 2 dalį suteikiamos išimtys 
 
4.1. Kaip buvo nustatytas Direktyvos 2004/42/EB 3 straipsnio 2 dalyje numatytas nukrypti 
leidžiantis režimas? 
 
Vykdantis bet kurią iš direktyvoje 1999/13/EB (perkeltoje į Lietuvos teisę aplinkos ministro 2002-
12-05 įsakymu Nr. 620; Žin., 2003, Nr.15-634) nurodytų 20 veiklos rūšių, turintis leidimą arba 
įregistruotas veiklos vykdytojas gali įsigyti savo veiklai reikalingų produktų, nepriklausomai nuo jų 
sudėtyje esančių LOJ kiekio. Įsigyjamų produktų sudėtis nereglamentuota ir nekontroliuojama. 
Tačiau veiklos vykdytojas privalo pateikti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos 
departamentui ataskaitą apie įsigytų produktų ir juose esančių LOJ kiekį ir kaip užtikrinama atitiktis 
nustatytoms iš įrenginio išmetamų LOJ ribinėms vertėms. 
 
4.2. Kokia kontrolės sistema buvo sukurta siekiant užtikrinti, kad produktai, kuriems taikoma 
Direktyvos 2004/42/EB 3 straipsnio 2 dalyje numatyta leidžianti nukrypti nuostata, nebūtų 
parduodami ir naudojami įrenginiuose, kurie neturi leidimo ir nėra registruoti pagal Direktyvos 
1999/13/EB 3 arba 4 straipsnio reikalavimus. 
 
Inspekcija kontroliuoja šalies gamintojus, taip pat importuotojus ir platintojus (pardavėjus). Taip 
užtikrinama į rinką pateikiamų produktų, kuriuos gali įsigyti bet kuris vartotojas, atitiktis 
nustatytiems reikalavimams. 
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4.3. Jei įmanoma, nurodykite apytikrį produktų, kuriems taikoma išimtis, kiekį 2007 m. (pagal 
Direktyvos 2004/42/EB 1 priede nurodytą klasifikavimą). 
 
Tokios informacijos neturime. 2007 m. galiojo pereinamasis laikotarpis, kurio metu buvo galima 
įsigyti produktų, neatitinkančių Direktyvos reikalavimų, pagamintų iki 2007 m. sausio 1 d., bei 
naudoti tokius anksčiau įsigytus produktus. Dėl šios priežasties buvo netikslinga pereinamuoju 
laikotarpiu, t.y. 2007 m. vykdyti profesionalių naudotojų kontrolę. Patikrintos automobilių 
pakartotinės apdailos įmonės paprastai naudojo iki 2007 m. pagamintus šiai veiklai skirtus 
produktus. 
 
Taip pat nėra visiškai aišku, kokio tipo įrenginiuose gali būti naudojami produktai, reglamentuojami 
šios Direktyvos. 
 
Lietuvoje taipogi pasinaudota Direktyvos 2004/42/EB 13 straipsnio 2 dalies numatyta išimtimi ir 
automobilių pakartotinės apdailos veiklai toliau taikomos direktyvos 1999/13/EB nuostatos. O tokią 
veiklą vykdančių įmonių įrenginiai yra registruojami. Tai sukelia papildomos painiavos dėl 
direktyvos 2004/42/EB 3 straipsnio 2 dalyje numatytos išimties taikymo.  
 
5. Pagal Direktyvos 2004/42/EB 3 straipsnio 3 dalį suteikiamos individualios licencijos 
 
5.1. Ar pasinaudojote galimybe suteikti Direktyvos 2004/42/EB 3 straipsnio 3 dalyje numatytas 
individualias licencijas? 
 
Tokia išimtis yra reglamentuojama Taisyklių 8-13 punktuose nustatyta leidimų išdavimo tvarka. 
Šiuos leidimus įsigyti Direktyvos reikalavimų neatitinkančius produktus gali gauti veiklos 
vykdytojai atestuoti kultūros vertybių tvarkymo darbams. Atestavimo tvarką reglamentuoja „Darbų 
vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems 
darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei 
priežiūrai atestavimo taisyklės“, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d.įsakymu Nr. D1-278/ĮV-232. 
 
5.2. Jei taip, trumpai nurodykite kaip veikia individualioms licencijoms išduoti sukurta sistema: 
 

1) Kurios institucijos yra atsakingos už individualių licencijų išdavimą? 
 
Už leidimų išdavimą yra atsakingi Aplinkos ministerijos Regioniniai aplinkos apsaugos 
departamentai (Įsakymo 2.2 punktas). 
 

2) Kurios institucijos yra atsakingos už ypatingą istorinę ir kultūrinę vertę turinčių pastatų 
ir (arba) senovinių transporto priemonių patvirtinimą? 

 
Lietuvos Respublikoje už nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą atsako Kultūros 
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. 
 

3) Kokiais kriterijais vadovaujantis buvo nustatyta ypatinga istorinė ir kultūrinė vertė? 
 
Lietuvos Respublikoje pastatų, kaip nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimą, jo kriterijus ir 
registravimą Kultūros vertybių registre reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 153-5571) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
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2005-04-15 įsakymas Nr. ĮV-150 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos 
kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1756). 
 
Senovinių transporto priemonių įtraukimą į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, 
Nr. 14-352). 
 
Pastatų kultūrinę vertę nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos. Vertinimo 
procesas susideda is amžiaus cenzo ir autentiškumo požymių patikros; reikšmingumo nustatymo; 
teritorijos apibrėžimo ir reikšmingumo lygmens nustatymo. 
 
Kilnojamųjų kultūros vertybių (taip pat ir automobilių) kultūrinę vertę nustato Kilnojamųjų kultūros 
vertybių vertinimo ekspertų komisija. 
 

4) Jei įmanoma, nurodykite apytikrį pastatų ir (arba) senovinių transporto priemonių, 
kuriuos kompetentinga institucija patvirtino turinčiais ypatingą istorinę ir kultūrinę vertę, 
skaičių. 

 
Šiuo metu Kultūros vertybių registre yra 3855 statiniai (pavieniai ar kompleksą sudarantys 
objektai). Iš jų 277 vienetai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais paskelbti kultūros 
paminklais – nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektais.  
 
Kilnojamosiomis kultūros vertybėmis  yra registruotos 7 senovinės transporto priemonės. 
 

5) Kaip užtikrinama, kad aptariami produktai yra: 
 
a) parduodami tik „griežtai ribotais“ kiekiais; 

 
Veiklos vykdytojas, norėdamas įsigyti tokių Direktyvos reikalavimų neatitinkančių produktų, 
privalo gauti iš Regioninio aplinkos apsaugos departamento leidimą, kuriame privalo nurodyti 
planuojamų įsigyti produktų kiekį. 
 

b) naudojami tik patvirtintų pastatų ir (arba) senovinių transporto priemonių restauravimui 
ir priežiūrai? 

 
Veiklos vykdytojas privalo pateikti Regioniniam aplinkos apsaugos departamentui ataskaitą apie 
per metus įsigytus Direktyvos reikalavimų neatitinkančių produktų kiekius. Tai leidžia nustatyti kur 
ir kokiu tikslu bus naudojami leidime nurodyti produktai bei patikrinti ar įsigyti kiekiai atitinka 
prašyme nurodytus. Esant būtinybei yra galimybė patikrinti kaip produktai yra naudojami.  
 

6) Nurodykite pagal Direktyvos 2004/42/EB 3 straipsnio 3 dalį licencijuotų produktų 
kategorijas ir kiekį, pageidautina, kad tai būtų daroma užpildant šią lentelę. 

 
Turimais duomenimis 2007 m. leidimai įsigyti Direktyvos reikalavimų neatitinkančių produktų 
pastatų arba automobilių restauravimui nebuvo išduoti. 
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6. Kita svarbi informacija 

6.1. Kokie buvo pagrindiniai sunkumai, su kuriais buvo susidurta kuriant ir įgyvendinant 
monitoringo programą, įskaitant direktyvos įgyvendinimo problemas arba administravimo 
problemas, su kuriomis buvo susidurta įgyvendinant konkrečią monitoringo programą? Kaip tie 
sunkumai buvo įveikti? 

2007 m. pradžioje Lietuvoje nebuvo akredituotos laboratorijos, galinčios nustatyti LOJ kiekį 
produktuose pagal Direktyvos 2004/42/EB III priede išvardintus tyrimo metodus. Dėl tos 
priežasties 2007 m. I pusmetį buvo vykdoma tik vizualinė ženklinimo kontrolė. Nuo 2007 m. liepos 
mėn. Lietuvoje buvo akredituota pirma laboratorija ir jai suteikta teisė atlikti bandymus pagal 
Direktyvos 2004/42/EB III priede išvardintus tyrimo metodus. Tai leido sudaryti sutartį dėl 
bandinių tyrimo, ir pradėta maksimalaus leistino LOJ kiekio produktuose kontrolė. 

6.2. Pateikite visas su Direktyvos 2004/42/EB įgyvendinimu susijusias papildomas aktualias 
pastabas, patarimus ar informaciją. 

Direktyvos 2004/42/EB nuostatos yra taikomos tiek pagamintiems Europos Bendrijoje, tiek 
importuotiems iš trečiųjų šalių produktams. Tačiau Direktyvos nuostatos nesuteikia pakankamai 
galimybių efektyviai importo kontrolei muitinės patikros atlikimo metu. Kartu muitinės kontrolės 
sistema yra išimtinė Europos Bendrijos kompetencija. Dėl šios priežasties Lietuva negali 
vienašališkai nacionaliniais teisės aktais nustatyti reikalavimų iš trečiųjų šalių įvežamoms prekėms 
bei specifinių papildomų muitinės procedūrų. 
 
Vykdant monitoringo programą, išaiškėjo teisinio pobūdžio sunkumai, vykdant produktų atitikimo 
Direktyvoje nustatytam ribiniam LOJ kiekiui kontrolę. Direktyvos 2004/42/EB III priede nurodytas 
metodas ISO 11890-2:2002 gali būti taikomas produktams, kuriuose LOJ kiekis neviršija 15%. Dėl 
šios priežasties jis negali būti taikomas produktams, turintiems didesnį ribinį LOJ kiekį, pavyzdžiui 
A/f, A/h, A/i subkategorijų produktams tirpiklių pagrindu arba B/e subkategorijos produktams. 
 
Kitas Direktyvos III priede nurodytas metodas (ASTMD 2369) neatitinka Direktyvos 2 straipsnio 5 
dalyje įtvirtinto LOJ apibrėžimo. Metode naudojama bandinio kaitinimo temperatūra (110°C) yra 
gerokai mažesnė nei LOJ apibrėžime nustatyta maksimali virimo temperatūra (250°C) Dėl to šiuo 
metodu nustatomas LOJ kiekis tiriamuose produktuose gali būti mažesnis už realų. 
 
Vykdant produktų, reglamentuojamų Direktyvos 2004/42/EB kontrolę, nustatyti kai kurių 
dažų, tiekiamų iš EB valstybių narių, ženklinimo pažeidimai (nenurodyta produkto kategorija 
(subkategorija) ir atitinkamai nenurodoma LOJ ribinė vertė bei didžiausias LOJ kiekis paruoštame 
naudoti produkte). Tai parodo, kad siekiant didinti produktų, gaminamų EB kontrolės, efektyvumą, 
būtina ieškoti priemonių valstybių narių kontroliuojančių institucijų tarpusavio bendradarbiavimo ir 
nuolatinio keitimosi informacija apie EB gaminamų produktų kontrolės rezultatus. Gamintojų, 
esančių vienoje valstybėje narėje, kontrolės susiejimas su tiekiamų į rinką produktų kontrolės kitoje 
valstybėje narėje rezultatais leistų sumažinti netinkamų produktų patekimą į rinką. Kontrolės tarp 
skirtingų valstybių narių koordinavimas galėtų sumažinti tokių patikrinimų skaičių, kai skirtingose 
valstybėse narėse yra tikrinami tie patys produktai. 
 
Iškilo problemų dėl tinkamo automobilių pakartotinės apdailos produktų klasifikacijos, kadangi  
gamintojai ir importuotojai priskiria II (B) kategorijai priklausančius lakus bei bazinius dažus ne d 
subkategorijai, bet e subkategorijai, savaip interpretuodami "specialių baigiamųjų dangų" sąvokos 
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apibūdinimą. Tokiu atveju gamintojas produktui gali taikyti didesnį ribinį LOJ kiekį (840 g/l B/e 
subkategorijai vietoj 420 g/l B/d subkategorijai). Dėl to būtina patikslinti kai kurių subkategorijų 
apibrėžimus, siekiant pašalinti galimybes piktnaudžiauti Direktyvos nuostatų dviprasmiškumu. 
 
Nėra aišku, ar į Direktyvos reglamentavimo sritį patenka spalvoti medžio impregnantai (tiek 
vandens, tiek skiediklių pagrindu), t. y. dažai turintys biocidinių savybių, skirti mediniams 
paviršiams, esantiems atvirame ore, dažyti (pvz. medinėms tvoroms). Jie būna registruoti/ 
autorizuoti kaip biocidai.  
 
Direktyvos 2004/42/EB I priedo 1 dalies „dažų ir lakų“ kategorijos produktų sąraše nėra išskirta 
tokia produktų subkategorija kaip „glaistai“. Taip pat šie produktai („glaistai“) nėra įvardinti kitų 
subkategorijų apibrėžimuose. Dėl to nėra aišku ar „glaistams“ yra taikomi Direktyvos 2004/42/EB 
reikalavimai ir kokiai produktų subkategorijai jie turėtų būti priskirti. 
 
Būtina patikslinti atvejus, kada Direktyvos 2004/42/EB reglamentuojami produktai yra naudojami 
įrenginiuose, kuriems taikoma direktyva 1999/13/EB (išimtis pagal direktyvos 2004/42/EB 4 
straipsnio 2 dalį). Reikėtų nustatyti tiek atitinkamas veiklos rūšis pagal direktyvos 1999/13/EB I 
priedą, tiek šiose veiklose naudojamus direktyvos 2004/42/EB I priede išvardintų produktų 
subkategorijas. 
 
PRIDEDAMA. 17 lapų. 


