Kaip sužinoti ar jūsų cheminei medžiagai
taikomi reglamento reikalavimai?
Jei jūsų eksportuojama arba importuojama
cheminė medžiaga (įskaitant esančias mišinio
sudėtyje) yra uždrausta arba jos tiekimas rinkai
apribotas vienu iš aukščiau nurodytų būdų, jums
reikėtų pasitikslinti ar ji neįtraukta į Reglamento
649/2012/ES I priedą. Kadangi tame priede
išvardintos ne vien atskiros cheminės
medžiagos, bet ir jų grupės, geriausias būdas
pasitikslinti yra Europos Cheminių medžiagų
agentūros (ECHA) tinklapio dalis skirta
reglamentui 649/2012/ES (PIC reglamentui).
Patartina tikrinti pagal medžiagos CAS arba EB
(EC) numerį, įvedus jį į paiešką sąraše:
https://echa.europa.eu/information-onchemicals/pic/chemicals

medžiagų skyriuje ar tikrai šio komponento
buvimas turi įtakos mišinio klasifikavimui.
Tolesni veiksmai
Jei jūsų eksportuojama ar importuojama
cheminė medžiaga (gryna, ar mišinio sudėtyje)
yra įtraukta į Reglamento 649/2012/ES I priedą,
siūlome kreiptis į AAA Cheminių medžiagų
skyrių dėl informacijos apie taikomas
administracines procedūras.
Jos taikomos medžiagų ar mišinių eksporto
atveju (eksporto pranešimas, aiškus sutikimas
dėl cheminės medžiagos importo, eksportuotų
medžiagų kiekių ataskaita ir kai kurie kiti
reikalavimai).
Importuotojams taikomas tik reikalavimas
pateikti ataskaitą apie importuotus atitinkamų
cheminių medžiagų kiekius.

Kam aktualus
reglamentas
649/2012/ES dėl
pavojingų cheminių
medžiagų eksporto ir
importo?
Reglamentas yra taikomas:
-

tam tikroms pavojingoms cheminėms
medžiagoms, kurioms pagal Roterdamo
Konvenciją
taikoma
išankstinio
pranešimo apie sutikimą (IPS) tvarka;

-

tam tikroms pavojingoms cheminėms
medžiagoms, kurios yra uždraustos arba
griežtai ribojamos Europos Sąjungoje
(ES) arba valstybėje narėje;

-

eksportuojamoms
cheminėms
medžiagoms klasifikuoti, ženklinti ir
pakuoti.

Taip pat šiuo klausimu galima pasikonsultuoti su
Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) Cheminių
medžiagų skyriaus specialistais.
Medžiagos mišinių sudėtyje
Visos reglamento 649/2012/ES I priedo
medžiagos kelia vienokį ar kitokį pavojų
žmogaus sveikatai ir / ar aplinkai. Todėl jos
atitinka medžiagų, kurios privalo būti nurodytos,
kaip mišinio sudėtinės dalys saugos duomenų
lape (SDL) kriterijus. Tais atvejais, kai tokios
sudėtinės dalies koncentracija nurodoma maža
(pvz. < 0,1 proc.), rekomenduojama papildomai
pasitikslinti ECHA arba AAA Cheminių

Aplinkos apsaugos agentūra
A. Juozapavičiaus g. 9
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Visiems eksportuotojams yra taikomos
Reglamento 17 str. 1 d. nuostatos
Eksportui skirtoms cheminėms medžiagoms
taikomos nuostatos dėl pakavimo ir ženklinimo,
nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1107/2009,
Direktyvoje 98/8/EB ir Reglamente (EB) Nr.
1272/2008 (CLP reglamente) ar bet kuriame

kitame tam skirtame ES teisės akte nustatyti
reikalavimai. Šie reikalavimai netaikomi, jei
importuojančioje valstybėje nustatyta kitokia
cheminių medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir
ženklinimo tvarka.
Kitaip tariant, eksportuotojas turi klasifikuoti
pakuoti ir ženklinti chemines medžiagas ir
mišinius laikydamasis importuojančios valstybės
teisinių reikalavimų. Jei tokių reikalavimų nėra vadovautis ES teisės aktų reikalavimais.
Kam netaikomas Reglamentas?

1) narkotinėms ir psichotropinėms
medžiagoms, kurioms taikomas
reglamentas Nr. 111/2005/EB;
2) radioaktyviosioms medžiagoms,
kurioms taikoma direktyva
96/29/Euratomas;
3) atliekoms, kurioms taikoma
direktyva 2008/98/EB;
4) cheminiams ginklams, kuriems
taikomas reglamentas 428/2009/EB;
5) maistui ir maisto priedams, kuriems
taikomas reglamentas 882/2004/EB;
6) pašarams, kuriems taikomas
reglamentas 178/2002/EB;
7) genetiškai modifikuotiems
organizmams, kuriems taikoma

direktyva 2001/18/EB;
8) patentuotiems
vaistams
ir
veterinarijos
vaistams,
išskyrus
nurodytuosius šio reglamento 3
straipsnio 5 dalies b punkte, kuriems
taikoma direktyva 2001/83/EB ir
direktyva 2001/82/EB.

Kokios
medžiagos
įtraukiamos
Reglamento 649/2012/ES I priedą

Į Reglamento I priedą įtraukiamos tokios
cheminės medžiagos:
•

Augalų
apsaugos
produktai
neregistruoti naudojimui reglamento
1107/2009/EB dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką nustatyta
tvarka.

•

Biocidiniai produktai neregistruoti
naudojimui reglamento 528/2012/ES
dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo;

•

Draudžiamos ar griežtai ribojamos
cheminės medžiagos įtrauktos į
reglamento 1907/2006/EB
dėl
cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo,
autorizacijos
ir
apribojimų (REACH) [..] XVII
priedą

•

Draudžiamos ar griežtai ribojamos
cheminės medžiagos įtrauktos į
reglamento
1907/2006/EB
(REACH) XIV priedą, kurioms
nebuvo pateikta paraiškų dėl
atitinkamos cheminės medžiagos
autorizacijos ir kurių saulėlydžio
terminas yra pasibaigęs.

•

Medžiagos uždraustos
teisės aktais.

Kada taikomi Reglamento reikalavimai?
Reglamento eksporto procedūros taikomos
cheminėms
medžiagoms,
išvardintoms
Reglamento 649/2012/ES I priede taip pat
mišiniams, kurių sudėtyje yra toks šių
medžiagų kiekis, kad taikomos ženklinimo
pareigos
pagal
CLP
Reglamentą,
nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose
esančių medžiagų.
Aukščiau minėtos cheminės medžiagos,
kurioms taikomi Roterdamo konvencijos IPS
reikalavimai yra išvardintos Reglamento
649/2012/ES I priedo 3 dalyje.
Reglamentas 649/2012/ES taip pat turi V
priedą, kuriame išvardintos tam tikros
cheminės medžiagos ir gaminiai. Jų
eksportas draudžiamas (išskyrus mokslinių
tyrimų ir analizės tikslus). Nuorodą į tekstą:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R
064920160201&qid=1483104352851&from=LT
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