AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas,
eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos,
sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir
sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono
sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1N.1 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42
redakcija)
(Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM forma)
ATASKAITA APIE NAUDOJAMAS F-DUJAS IR OAM
1. UAB „Įmonė“________________________________________________________________________
Medžiagos
pavadinimas1

HFC 125
HFC 125
HFC 125
HFC 134a
HFC 134a

CAS
numeris2

354-33-6
354-33-6
354-33-6
811-97-2
811-97-2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš
įrangos, recirkuliuota ar
regeneruota)

Nenaudota
Nenaudota
Nenaudota
Nenaudota
Nenaudota

Atsargos (sandėlyje) Įsigyta
ataskaitinių metų
per
sausio 1 d., kg
metus, kg

Naudojimo
sritis3

Sunaudota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio
31 d., kg
Bendras kiekis
pagal naudojimo
sritį

123
2
0
5
0

200
500
100
10
20

A.2.
A.3.
B.1.
B.1.
B.2.

220
400
100
15
20

Parduota
per metus,
kg

Likutis (atsargos)
ataskaitinių metų
gruodžio 31 d., kg

3
0
0
0
0

0
102
0
0
0

Atskirai nurodyti
Sunaudota
papildyti
įrangą

Sunaudota pirmą
kartą užpildyti
naują įrangą

200
385
99
12
20

20
15
1
3
0

2. Jei samdoma kitą įmonę prižiūrėti įrangą, nurodyti tos įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis. Įmonės, atliekančios kitų įmonių įrangos techninę priežiūrą ir
remontą, nurodo klientų, už kuriuos teikia ataskaitas, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis.
Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _______________________________________________________Data___________________________
Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių
medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Atskirose eilutėse nurodyti sunaudotos medžiagos kiekį pagal kiekvieną naudojimo sritį. Grafoje „Naudojimo sritis“ įrašyti raidę iš sąrašo:

2
A – papildyti ar užpildyti šaldymo įrangą:
A.1. – buitinius (namų ūkių) šaldytuvus. Dažniausiai tokie šaldytuvai užpildyti 0,05–0,5 kg šaltnešio;
A.2. – komercinę šaldymo įrangą (įvairi įranga: nuo smulkių prekių automatų iki centralizuotų šaldymo sistemų prekybos centruose). Dažniausiai autonominėje (stand-alone) komercinėje
šaldymo įrangoje yra 0.2–6 kg šaltnešio, vidutinio dydžio ir didelėje komercinėje šaldymo įrangoje yra 50–2000 kg šaltnešio;
A.3. – pramoninę šaldymo įrangą, įskaitant aušintuvus (chillers), šaldyklas (cold storage), pramoninius šilumos siurblius, naudojamus maisto, naftos produktų ir kt. pramonės šakose.
Dažniausiai pramoninėje šaldymo įrangoje (įskaitant maisto apdirbimo pramonės šaldymo įrangą ir šaldyklas) yra 10–10000 kg šaltnešio, aušintuvuose yrai 10–2000 kg šaltnešio;
A.4 – transporto priemonėse (pvz., krovininiai automobiliai, transportavimui skirti konteineriai, laivai su šaldymo įranga, prekiniai vagonai ir kt.) įmontuotą šaldymo įrangą;
B – papildyti ar užpildyti oro kondicionavimo įrangą:
B.1. – stacionarią oro kondicionavimo įrangą, įskaitant „oras-oras“ (air-to-air) sistemas, šiluminius siurblius, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų aušintuvus;
B.2. – transporto priemonėse (pvz., keleiviniuose automobiliuose, krovininių automobilių kabinose, autobusuose, traukiniuose ir kt.) įmontuotą oro kondicionavimo įrangą;
C – papildyti ar užpildyti gaisro gesinimo įrangą:
C.1 – stacionarią gaisro gesinimo įrangą;
C.2 – transporto priemonėse įmontuotą gaisro gesinimo įrangą;
C.3 – gesintuvus;
D – papildyti ar užpildyti aukštos įtampos skirstymo įrenginius;
E – kaip tirpiklis naudojamos medžiagos;
F – medžiagos, naudojamos laboratorijoje analizės tikslais (jei naudojamos laboratorijoje kaip tirpiklis arba šaldymo, oro kondicionavimo ar gaisro gesinimo įrangoje, pasirinkti atitinkamai
raidę A, B, C ar E);
G – kaip žaliava naudojamos medžiagos (žaliavos apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009);
H – kaip proceso agentas naudojamos medžiagos (proceso agento apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009);
I – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai, pvz., puslaidininkių, poliuretano plokščių, inhaliatorių ar aerozolių gamyba).

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas,
įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas,
surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1E.2 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42
redakcija)
(Ataskaitos apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas forma)
ATASKAITA APIE PAGAMINTAS, IMPORTUOTAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR EKSPORTUOTAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS F-DUJAS
1. UAB „Įmonė“
2. Informacija apie importuotas F-dujas
Medžiagos
pavadinimas1

CAS
numeris2

Medžiagos prigimtis
(nenaudota, naudota, t. y.
surinkta iš įrangos,
recirkuliuota ar
regeneruota)

Atsargos
(sandėliuojamos)
ataskaitinių metų sausio
1 d., kg

Importuota nuo
ataskaitinių metų
sausio 1 d. iki gruodžio
31 d., kg;
iš kokios valstybės
(skliaustuose)

sunaudota
įmonėje3,
kg

parduota arba
kitaip perleista
kitai įmonei,
kg

kam parduota arba kitaip
perleista (nurodyti įmones,
kurioms parduota medžiagos
daugiau kaip 3 kg per metus)

HFC 125
HFC 134a

354-33-6
811-97-2

Nenaudota
Nenaudota

2
0

10
15

5
10

3
0

UAB „Parduotuvė“

Panaudojimas

Likutis (atsargų)
ataskaitinių metų
gruodžio 31 d.,
kiekis, kg

4
5

3. Informacija apie eksportuotas F-dujas
Medžiagos
pavadinimas1

CAS
numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota,
t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar
regeneruota)

Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų
sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys
pateikti 1 lentelėje)

Eksportuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d.
iki gruodžio 31 d., kg; į kokią valstybę
(skliaustuose)

Likutis (atsargų)
ataskaitinių metų gruodžio
31 d., kg

HFC 125
HFC 134a

354-33-6
811-97-2

Nenaudota
Nenaudota

4
5

4
5

0
0

4. Informacija apie pagamintas F-dujas
Medžiagos
pavadinimas1

CAS
numeris2

Medžiagos prigimtis
(nenaudota, naudota, t. y.
surinkta iš įrangos,
recirkuliuota ar
regeneruota)

Atsargos
(sandėliuojamos)
ataskaitinių metų sausio
1 d., kg

Pagaminta nuo ataskaitinių
metų sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d., kg; kokioje
valstybėje (skliaustuose)

HFC 125
HFC 134a

354-33-6
811-97-2

Nenaudota
Nenaudota

10
12

2
1

Panaudojimas
sunaudota
įmonėje,
kg3

parduota arba
kitaip perleista
kitai įmonei,
kg

12
13

0
0

kam parduota arba kitaip
perleista Lietuvoje (nurodyti
įmones, kurioms parduota
medžiagos daugiau kaip 3 kg
per metus)

Likutis
ataskaitinių
metų gruodžio
31 d.,
kiekis, kg
0
0

Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas
nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.
Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _______________________________________________________ Data__________________________
________________

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas,
įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą
sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1I.3 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42
redakcija)
(Ataskaitos apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis
forma)
ATASKAITA APIE ĮVEŽTAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ F-DUJAS AR OAM IR IŠVEŽTAS F-DUJAS AR OAM IŠ
LIETUVOS RESPUBLIKOS Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIS
Įmonės pavadinimas UAB „Įmonė“

1. Informacija apie įvežtas F-dujas ar OAM
Medžiagos
pavadinimas1

CAS
numeris2

Medžiaga (nenaudota,
naudota, t. y. surinkta
iš įrangos,
recirkuliuota ar
regeneruota)

Atsargos
(sandėliuojamos) prieš
ataskaitinių metų
sausio 1 d., kg

Iš kokios valstybės
įvežta nuo
ataskaitinių metų
sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d., kg

HFC 125
HFC 134a

354-33-6
811-97-2

Nenaudota
Nenaudota

0
0

Jungtinė Karalystė, 20
Belgijos Karalystė, 25

Panaudojimas
sunaudota
įmonėje,
kg3

parduota arba
kitaip
perleista kitai
įmonei, kg

20
15

0
5

kam parduota arba kitaip
perleista Lietuvoje
(nurodyti įmones, kurioms
parduota daugiau kaip 3 kg
medžiagos per metus)

Likutis
ataskaitinių
metų gruodžio
31 d., kg

0
5

UAB „Parduotuvė“

2. Informacija apie išvežtas F-dujas ar OAM
Medžiagos
pavadinimas1

CAS
numeris2

Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta
iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio
1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti
1 lentelėje)

Į kokią valstybę išvežta nuo ataskaitinių
metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Likutis ataskaitinių metų
gruodžio 31 d., kg

HFC 125
HFC 134a

354-33-6
811-97-2

Nenaudota
Nenaudota

20
20

Latvija, 15
Estija, 20

5
0

Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas
nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.
Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _________________________________________________ Data__________________________

