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Gerbiamieji cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, platintojai ir
tolesnieji naudotojai, norėdami gauti šią informaciją periodiškai ar užduoti klausimą,
rašykite el. paštu reachclp@aaa.am.lt
Pagarbiai, Agnė Janonytė

Įsigaliojo nauja teisinė pareiga
gaminių tiekėjams

Gaminių tiekėjai informaciją turi pateikti:





Informuojame, kad peržiūrėtos Bendrosios
atliekų direktyvos nuostatos, susijusios su
nauja pareiga gaminių tiekėjams dėl
pranešimo teikimo į SCIP duomenų bazę,
buvo perkeltos į nacionalinę teisę. Tikimasi,
kad ši teisinė pareiga skatins pavojingų
medžiagų kiekio produktuose mažinimą,
siekiant veiksmingo išteklių panaudojimo,
būtino perėjimui prie žiedinės ekonomikos.
2021 m. birželio 17 d. LR Seimas priėmė
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymo pakeitimą Nr. XIV-407. Įstatymas
buvo papildytas antruoju2 skirsniu:
„Pareiga teikti informaciją apie gaminiuose
esančias chemines medžiagas“. Nauja
teisinė pareiga gaminių tiekėjams įsigaliojo
nuo 2021 m. liepos 1 d.. Pranešimas į SCIP
duomenų bazę turi būti pateikiamas, jeigu
gaminio sudėtyje yra cheminė medžiaga iš
Kandidatinio sąrašo ir jeigu jos
koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės.

pirmą kartą gaminį tiekiant rinkai;
po to, kai gaminio sudėtyje esanti
cheminė medžiaga įtraukiama į
Kandidatinį sąrašą;
pasikeitus
gaminio
cheminei
sudėčiai, kai ji lemia saugaus
gaminio naudojimo ir atliekų
tvarkymo reikalavimų pasikeitimus.

SCIP – tai Europos cheminių medžiagų
agentūros įdiegta ir tvarkoma duomenų
bazė, kurioje kaupiama informacija apie
atskiruose gaminiuose ir sudėtiniuose
daiktuose (produktuose) esančias labai
didelį susirūpinimą keliančias chemines
medžiagas iš Kandidatinio sąrašo.
Gaminys – daiktas, kuris gaminamas
įgijo konkrečią formą ar struktūrą,
labiau nulemiančią jo naudojimo
paskirtį, nei jo cheminė sudėtis (REACH
reglamento 3(3) str.).
Pranešimo teikimas į SCIP duomenų
bazę:
https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/cheminesmedziagos-ir-misiniai/scip-duomenu-bazepavojingos-susirupinima-kelianciosmedziagos-gaminiuose
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Atnaujintas Kandidatinių medžiagų
sąrašas
2021 m. liepos 8 d. Labai didelį
susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas
(toliau ─ Kandidatinis sąrašas) buvo
papildytas 8 naujais įrašais. Jame iš viso yra
219 įrašų, apimančių daugiau nei 400
cheminių medžiagų, kurios yra pavojingos
aplinkai ir žmonių sveikatai. Naujai
įtrauktos medžiagos yra naudojamos
kosmetikos
gaminiuose,
valymo
priemonėse ir gumoje bei tekstilėje, taip pat
jos yra naudojamos kaip tirpikliai ir
korozijos inhibitoriai arba antipirenai, arba
plastikinių produktų gamyboje. Naujai į
Kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos yra
pavojingos, nes sukelia toksinį poveikį
reprodukcijai, kancerogeninį ir kvėpavimo
takus jautrinantį poveikį arba endokrininę
sistemą ardantį poveikį.
Kai cheminės medžiagos, atskiros arba
esančios mišinio ar gaminio sudėtyje, yra
įtraukiamos į Kandidatinį sąrašą, įmonėms
atsiranda teisinės prievolės. Pasitikrinkite,
kokios jums yra taikomos teisinės prievolės
tiek
pagal
REACH
reglamento
reikalavimus, tiek pagal Atliekų pagrindų
direktyvos reikalavimus. Pagal REACH
reglamento 33 str. gaminių tiekėjai privalo
perduoti informaciją apie gaminiuose
esančias medžiagas iš Kandidatinio sąrašo,
kad gaminius būtų galima naudoti saugiai.
Taip
pat
gaminio
gamintojai
ir
importuotojai turi pateikti pranešimą
ECHA‘i ne vėliau, negu per 6 mėnesius
nuo cheminės medžiagos įtraukimo į
Kandidatinį sąrašą, pradedant skaičiuoti
nuo 2021 m. liepos 8 d. (REACH
reglamento 7(2) str.). Be to, cheminių
medžiagų iš Kandidatinio sąrašo tiekėjai

turi pateikti savo klientams saugos
duomenų lapus (REACH reglamento 31
str.).
Nuo 2021 m. sausio 5 d. gaminių
importuotojai ir gamintojai, tiekiantys juos
rinkai, turi teikti pranešimą į SCIP duomenų
bazę, jeigu gaminyje yra medžiagų iš
Kandidatinio sąrašo, kurių koncentracija
viršija 0.1 % gaminio masės (Direktyvos
(ES) 2018/851 9(1)(i) str.).
Kandidatinių medžiagų sąrašą rasite:
https://echa.europa.eu/lt/candidate-list-table
Teisinių prievolių tiek pagal REACH
reglamentą, tiek pagal peržiūrėtą Atliekų
pagrindų direktyvą, santrauka:
https://echa.europa.eu/lt/candidate-listobligations
8 nauji Kandidatinio sąrašo įrašai :
https://echa.europa.eu/lt/-/candidate-listupdated-with-eight-hazardous-chemicals

Atnaujintos „Rekomendacijos
registravimui“
Atnaujintos
rekomendacijos
buvo
parengtos, atsižvelgiant į du Europos
Komisijos įgyvendinimo reglamentus:
Reglamentą (ES) 2019/1692 ir Reglamentą
(ES) 2020/1435. Jose yra patikslinta, koks
yra registracijos procesas, kai preliminari
registracija nebegalioja, ir įmonėms
patariama, kaip pasiskaičiuoti cheminės
medžiagos kiekio tonomis lygį, kurį reikia
užregistruoti. Rekomendacijos taip pat
padės nusistatyti, kada reikia atnaujinti
registracijos dokumentaciją ir ką reikia
žinoti, teikiant duomenis bendroje
pateiktyje.
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