Reikalavimai saugos duomenų
lapams (SDL)
Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentui (EB) Nr. 1272/2008 dėl
cheminių
medžiagų
ir
mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
(toliau CLP reglamentas) iškilo būtinybė
keisti REACH reglamento II priedą „Saugos
duomenų lapo pildymo nurodymai“
siekiant jį suderinti su naujosiomis
klasifikavimo ir ženklinimo nuostatomis.
Todėl 2010 m. gegužės 20 d. buvo
priimtas Reglamentas (ES) Nr. 453/2010,
kuris pakeitė REACH reglamento II priedą.




Nuo 2010 m. gruodžio 1 d.
nebegalioja REACH reglamento II
priedas, o vietoj jo reikia
vadovautis Reglamento (ES) Nr.
453/2010 I priedu,
o nuo 2015 m. birželio 1 d. –
Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II
priedu.

Kas keičiasi cheminių medžiagų
saugos duomenų lapuose?
Cheminės medžiagos
Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2015
m. birželio 1 d. cheminių medžiagų
saugos
duomenų
lapuose
klasifikacija turi būti nurodoma
pagal CLP reglamentą ir DSD
direktyvą.

jeigu cheminės medžiagos, iki 2010 m.
gruodžio 1 d. jau buvo suklasifikuotos,
paženklintos ir supakuotos pagal DSD
direktyvą ir patiektos rinkai turi būti iš
naujo paženklintos ir supakuotos iki
2012 m. gruodžio 1 d.

Kas keičiasi mišinių saugos
duomenų lapuose?

Mišiniai
Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m.
birželio 1 d saugos duomenų lapuose
mišinių klasifikacija nurodoma pagal DPD
direktyvą.
Savanoriškai
mišiniai
gali
būti
klasifikuojami pagal abi sistemas t.y. DPD
direktyvą ir CLP reglamentą.

Jeigu mišinys iki 2015 m. birželio 1 d.,
jau buvo suklasifikuotas, paženklintas
ir supakuotas pagal DPD direktyvą ir
patiektas rinkai, tai jis turi būti iš naujo
paženklintas ir supakuotas iki 2017 m.
birželio 1 d.

Nuo 2015 m. birželio 1 d. saugos duomenų lapuose cheminių medžiagų ir mišinių klasifikacija
nurodoma tik pagal CLP reglamentą

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:L:2010:133:0001:01:LT:HTML

DSD direktyva – Pavojingų cheminių medžiagų direktyva 67/548/EEB
DPD direktyva – Pavojingų preparatų direktyva 1999/45/EB
KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TVARKA (parengta įvertinus direktyvas 67/548/EEC IR 1999/45/EC) Lietuvos
Respublikoje patvirtinta aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2002, Nr.
81-3501; 2003, Nr. 81(1)-3703, Nr. 81(2)-3703, Nr. 81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196; Nr. 141-5095; 2007 Nr. 22849, 2008, Nr. 66-2517; 2009 Nr. 157-7112, 2010, Nr.62-3081)

INFORMACIJA TIEKIMO GRANDINĖJE
CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR MIŠINIAI
Ar cheminė medžiaga/mišinys yra tiekiamas rinkai
profesionaliam naudojimui?

TAIP

Ar cheminė medžiaga/mišinys atitinka
klasifikavimo pavojingomis kriterijus
pagal 67/548/EEB ar 1999/45/EB
direktyvas?

TAIP
NE
Pateikiamas SDL

NE

Ar cheminė medžiaga yra patvari,
bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai
patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB)
pagal REACH reglamento XIII priede
išdėstytus kriterijus?
ARBA
Ar cheminė medžiaga yra įtraukta į
kandidatinių medžiagų sąrašą?

TAIP

NE

SDL pateikti nebūtina
SDL pateikti nebūtina, jei pavojingos
medžiagos ar mišiniai siūlomi ar
parduodami plačiajai visuomenei
kartu
pateikiant
pakankamai
informacijos,
leidžiančios
naudotojams imtis būtinų priemonių
žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti
bei saugai užtikrinti, nebent jo
paprašo tolesnis naudotojas ar
platintojas.

Pateikiamas SDL

GAMINIAI

Tai yra mišinys

Tai yra cheminė medžiaga

Ar mišinys savo sudėtyje turi:
bent vieną žmonių sveikatai ar
aplinkai pavojingą medžiagą,
kurios koncentracija ne dujiniame
mišinyje ≥ 1% masės, o dujiniame
≥ 0,2% tūrio; ARBA
bent vieną cheminę medžiaga,
kuri yra patvari, bioakumuliacinė
ir toksiška (PBT) arba labai patvari
ir didelės bioakumuliacijos (vPvB)
pagal REACH reglamento XIII
priede išdėstytus kriterijus ir jos
koncentracija
ne
dujiniame
mišinyje ≥ 0,1% masės; ARBA
medžiaga, kuri yra įtraukta į
kandidatinių medžiagų sąrašą;
ARBA
medžiagą, kuriai Bendrijoje yra
nustatyta ribinė vertė darbo
aplinkoje.

NE
TAIP
Tiekėjas pateikia gavėjui jo
prašymu SDL

SDL pateikti nereikia
Šiuo atveju tolesniems tiekimo grandinės
dalyviams pateikiama ši informacija:
išsami informacija apie apribojimus;
ar cheminei medžiagai privaloma
autorizacija bei išsami informacija apie
suteiktą arba atsisakytą suteikti
autorizaciją;
kita turima ir svarbi informacija apie
cheminę medžiagą, kuri yra būtina
nustatant ir taikant atitinkamas rizikos
valdymo
priemones,
įskaitant
konkrečias sąlygas, reikalaujamas
REACH reglamento XI priedo 3
skirsnyje;
cheminių medžiagų, apie kurias
teikiama
aukščiau
išvardinta
informacija, registracijos numeriai.

Gaminių tiekėjai, kurių sudėtyje
yra į kandidatinį sąrašą įtraukta
medžiaga, kuri galiausiai bus
įtrauktą į REACH reglamento
XIV
priedą,
ir,
kurios
koncentracija
viršija
0,1%
masės, privalo pateikti gaminio
gavėjui turimą informaciją, kad
gaminį būtų galima saugiau
naudoti.
Gaminių tiekėjai taip pat privalo
pateikti šią informaciją gaminio
vartotojui, jeigu jis to paprašo.
Reikiama
informacija
yra
nemokamai suteikiama per 45
dienas nuo prašymo gavimo.

APLINKOS
APSAUGOS AGENTŪRA
A. Juozapavičiaus g. 9
(Adresas lankytojams – Pylimo g. 35)
Vilnius
Tel. (8-5) 212 6094; (8-5) 212 6091
Fax. (8-5) 266 2800
El. p. reachclp@aaa.am.lt
(REACH-CLP PAGALBOS
TARNYBA)
http://www.gamta.lt

