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Kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė, siekdama sumažinti cheminių
medžiagų keliamą riziką (galimą grėsmę žmonių sveikatai, gerovei ar aplinkai),
priima teisės aktus, kurie apibrėžia tinkamą ūkio subjektų ir privačių asmenų
elgseną rinkoje.
Lietuvos įstatymai ir įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai numato chemi
nių medžiagų rinkos ribojimo priemones. Valstybinės institucijos prižiūri jų
įgyvendinimą ir taip užtikrina rinkos ribojimo efektyvumą bei sudaro prielai
das kurti saugios konkurencijos rinką. Kadangi cheminės medžiagos naudo
jamos labai plačiai, t. y. beveik visuose ūkio sektoriuose ir privačiuose namų
ūkiuose, yra priimti įvairūs teisės aktai, reguliuojantys šią sritį.
Šio informacinio leidinio tikslas – pateikti rinkos dalyviams, kurių veikla su
sijusi su cheminėmis medžiagomis, kaip įmanoma platesnę informaciją apie
reikalavimus, taikomus veiklai su cheminėmis medžiagomis.
Leidinyje pateikti pagrindiniai teisės aktai vykdant veiklą su cheminėmis
medžiagomis bei pateikiama informacija apie valstybines institucijas, kurios
prižiūri priimtų teisės aktų įgyvendinimo efektyvumą bei išduoda reikiamus
dokumentus veiklai su cheminėmis medžiagomis. Pateikiama informacija apie
valstybinių institucijų komepetenciją ūkio subjektų veiklos priežiūros srityse.
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SVARBIAUSI TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ RINKOS RIBOJIMO PRIEMONES
SVARBIAUSI NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ
(PREKURSORIŲ) APYVARTĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

yy 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21);
yy 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis pre
kybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp
Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, su paskutiniais pakeitimais, pa
darytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30);
yy 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011, ku
riuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004
dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirm
takais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir pa
naikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12);
yy 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013,
kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reg
lamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos
taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33);
yy Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekur
sorių) kontrolės įstatymas;
yy 2006 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 221 „Dėl
Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (pre
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kursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų iš
davimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“;
yy 2011 m. gruodžio 28 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
direktoriaus įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;
yy 2015 m. lapkričio 2 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
direktoriaus įsakymas Nr. T1-279 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų są
rašo patvirtinimo“.
SVARBIAUSI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ BENDRĄJĮ TVARKYMĄ BEI
EKSPORTĄ IR IMPORTĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

yy 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos
ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš
dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamen
tą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direkty
vą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei
2000/21/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 28 d. Ko
misijos reglamentu (ES) 2015/830 (OL 2015 L 132, p. 8);
yy Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas;
yy Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. D11006 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas,
importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar
kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų sa
vybės, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo
bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
yy Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. D147 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtini
mo pakeitimo“.
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SVARBIAUSIAS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KLASIFIKAVIMĄ, ŽENKLINIMĄ
IR PAKAVIMĄ REGLAMENTUOJANTIS TEISĖS AKTAS

yy 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB)
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo
ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su paskuti
niais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 1297/2014 (OL 2014 L 350, p. 1).
SVARBIAUSI NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ APYVARTĄ
REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

yy Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstaty
mas;
yy Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. sausio 4 d. įsaky
mas Nr. 11 „Dėl farmacinės veiklos su narkotiniais ar psichotropiniais vaistais ir
vaistinėmis medžiagomis licencijavimo“;
yy Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsaky
mas Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“;
yy Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsaky
mas Nr. V-1015 „Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų
importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“.
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SVARBIAUSI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ ŽENKLINIMĄ IR SAUGĄ
REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

yy 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 2003/2003 dėl trąšų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkri
čio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/2008 (OL 2008 L 299, p. 13);
yy 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004
dėl ploviklių, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 259/2012 (OL 2012 L 94, p. 16);
yy Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;
yy Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymas;
yy Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 4-259
„Dėl aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento patvirtinimo“.
SVARBIAUSI NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMĄ, BIOCIDŲ TIEKIMĄ RINKAI
IR NAUDOJIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

yy 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012
L 167, p.1);
yy Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 686
„Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendi
nimo“;
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yy Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas;
yy Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsa
kymas Nr. V-975 „Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo pa
tvirtinimo“.
SVARBIAUSI SPROGMENŲ IR SPROGMENŲ PREKURSORIŲ APYVARTĄ
REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

yy 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013
dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL 2013 L 39,
p. 1);
yy Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas;
yy Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 387
„Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo taisyklių pa
tvirtinimo“;
yy Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymas
Nr. 1V-752 „Dėl Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
SVARBIAUSI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ APYVARTĄ
REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

yy 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1);
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yy 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB,
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo
(OL 2009 L 309, p. 71);
yy 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011,
kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Euro
pos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su pakeitimais
(OL 2011 L 153, p. 1);
yy 2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų
apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 153, p. 176);
yy 2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo remiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų ap
saugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias me
džiagas pateikimo reikalavimai (OL 2013 L 93, p. 1);
yy 2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų ap
saugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsau
gos produktus pateikimo reikalavimai (OL 2013 L 93, p. 85);
yy Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas.

INSTITUCIJOS, KURIOS ATLIEKA VEIKLOS, SUSIJUSIOS
SU CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS, PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ
yy Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija;
yy Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi
nisterijos;
yy Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos;
yy Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
yy Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas;
yy Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
yy Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministerijos;
yy Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.
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APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

IŠDUODAMI LEIDIMAI
y Leidimas atlikti taršos šaltinių, išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos
elementuose matavimus ir tyrimus;
y Pavojingų atliekų tvarkymo licencija;
y Fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas;
y Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos leidimas;
y Vienkartinis leidimas purkšti augalų apsaugos produktus iš oro;
y Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;
y Taršos leidimas;
y Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas .
Daugiau informacijos:
http://gamta.lt

VALSTYBINĖ APLINKOS APSAUGOS TARNYBA

VEIKLOS PRIEŽIŪRA
y Kontroliuoja, ar cheminės medžiagos ir preparatai klasifikuojami, ženklinami,
pakuojami, įtraukiami į apskaitą ir jų apskaita tvarkoma pagal teisės aktų rei
kalavimus;
y Kontroliuoja, ar laikomasi cheminių medžiagų registracijos, pavojingų chemi
nių medžiagų autorizacijos reikalavimų ir sąlygų, cheminių medžiagų ar pre
paratų saugos duomenų lapų sudarymo ir pateikimo, informacijos apie che
mines medžiagas perdavimo jų tiekimo grandinėje, ataskaitų dėl cheminių
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medžiagų ir preparatų teikimo, pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir
gaminių gamybos, naudojimo, tiekimo rinkai apribojimų reikalavimų;
yy Pagal kompetenciją kontroliuoja, ar nepažeidžiami pavojingų cheminių me
džiagų, jų turinčių preparatų ar gaminių importo (įvežimo) į Lietuvos Respub
likos teritoriją ar eksporto (išvežimo) iš Lietuvos Respublikos teritorijos reika
lavimai.
Daugiau informacijos:
http://vaat.am.lt/

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS

IŠDUODAMI LEIDIMAI
yy Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas;
yy Leidimas išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam
kaip 120 dienų naudojimui;
yy Leidimas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslais atlikti neregistruo
tų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus;
yy Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais;
yy Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais;
yy Vienkartinis leidimas įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjun
gos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių.
Daugiau informacijos:
www.vatzum.lt
VEIKLOS PRIEŽIŪRA
yy Užtikrina augalų apsaugos produktų registravimo ir vykdo jų įvežimo, preky
bos, sandėliavimo, pakavimo, ženklinimo ir naudojimo kontrolę;
yy Užtikrina trąšų kontrolę.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS

IŠDUODAMI LEIDIMAI
yy Licencija sprogmenų gamybai;
yy Licencija sprogmenų naudojimui;
yy Rašytinis sutikimas sprogmenų gamybai;
yy Leidimas importuoti sprogmenis;
yy Leidimas eksportuoti sprogmenis;
yy Leidimas vežti sprogmenis tranzitu;
yy Leidimas laikyti sprogmenis.
Daugiau informacijos:
www.lgf.lt
MUITINĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS

VEIKLOS PRIEŽIŪRA
yy Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kon
troliuoja cheminių medžiagų importą iš trečiųjų šalių ir eksportą į trečiąsias
šalis.
Daugiau informacijos:
www.lrmuitine.lt
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NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO
KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

IŠDUODAMI LEIDIMAI
yy Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) li
cencija;
yy Specialioji veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (pre
kursoriais) licencija;
yy Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
vietos registracijos pažymėjimas;
yy Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
vietos specialusis registracijos pažymėjimas;
yy Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimas;
yy Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimas.
Daugiau informacijos:
www.ntakd.lt
VEIKLOS PRIEŽIŪRA
yy Vykdo teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais), kontrolę (priežiūrą).

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VEIKLOS PRIEŽIŪRA
yy Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kontroliuoja ne maisto produktų
saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie ne maisto produktus teikimo
ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymąsi;
yy Atlieka biocidinių produktų reklamos priežiūrą.
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Daugiau informacijos:
www.vvtat.lt

VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠDUODAMI LEIDIMAI
yy Licencija gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas;
yy Licencija gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas;
yy Licencija verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine
prekyba, importu ir eksportu;
yy Licencija verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, im
portu ir eksportu;
yy Licencija verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmeni
ne prekyba;
yy Licencija verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba;
yy Narkotinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo leidimas;
yy Psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo leidimas;
yy Narkotinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimas;
yy Psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimas;
yy Licencija verstis veikla, susijusia su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinė
mis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis informacijos,
susijusios su patalpų rekonstrukcija, keitimas;
yy Leidimas eksportuoti medžiagas, nurodytas 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reg
lamento (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų
būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam,
nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (OL 2005 L 200, p. 1), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyven
dinimo reglamentu (ES) Nr. 1352/2011 (OL 2011 L 338, p. 31), III priedo 4 punkte.
Daugiau informacijos:
www.vvkt.lt
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VEIKLOS PRIEŽIŪRA
yy Kontroliuoja licencijuojamą veiklą su narkotinėmis ir psichotropinėmis me
džiagomis.

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
NUODINGŲ MEDŽIAGŲ TIEKIMUI Į RINKĄ IR NAUDOJIMUI IŠDUODAMI LEIDIMAI
IR BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ AUTORIZACIJA
yy Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių,
naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinan
tis liudijimas;
yy Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą;
yy Biocidinių produktų autorizacijos liudijimas;
yy Lygiagrečios prekybos kitoje valstybėje narėje autorizuotais biocidiniais pro
duktais leidimas;
yy Leidimas naudoti neautorizuotą biocidinį produktą arba nepatvirtintą veiklią
ją medžiagą išimtinai biocidiniame produkte eksperimentams arba bandy
mams, atliekamiems mokslinių tyrimų ar plėtros tikslais.
Daugiau informacijos:
www.vvsc.sam.lt
VEIKLOS PRIEŽIŪRA
yy Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja cheminių medžiagų priežiūroje.
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