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Cheminių medžiagų ir mišinių tiekėjų
pareigos
pagal
CLP
ir
Komisijos
Reglamento (ES) Nr. 453/2010 reikalavimus
nuo 2012 m. gruodžio 1 d.
Informuojame, kad 2012 m. gruodžio 1 d. jau
baigėsi cheminėms medžiagoms taikomas
pereinamasis laikotarpis, todėl nuo šios datos
cheminės medžiagos privalo būti paženklintos
ir supakuotos tik pagal CLP reglamento
reikalavimus (iki tol cheminės medžiagos
buvo klasifikuojamos, ženklinamos ir
pakuojamos pagal pavojingų cheminių
direktyvos
67/548/EEB
medžiagų
reikalavimus) bei jų saugos duomenų lapai
(toliau – SDL) privalo būti parengti pagal
Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 I
priedo reikalavimus. Be to, mišinių SDL nuo
š.m. gruodžio pirmos 1 d. taip pat privalo būti
parengti pagal Komisijos Reglamento (ES)
Nr. 453/2010 I priedo reikalavimus.
Primename, kad nuo 2015 m. birželio 1 d.
tiek cheminių medžiagų, tiek mišinių SDL
privalės atitikti Komisijos Reglamento (ES)
Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus. Tačiau
mišiniams, kurie bus patiekti rinkai iki 2015
m. birželio 1 d., bus taikomas dviejų metų
pereinamasis laikotarpis ir jie galės būti
klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal
pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB iki
2017 m. birželio 1d., o po šios datos privalės
būti perklasifikuojami, perženklinami ir iš
naujo perpakuojami tik pagal CLP reglamento
reikalavimus.
Primename, kad įmonė yra atsakinga už naujų
reikalavimų vykdymą.
Konsoliduotą CLP reglamento versiją (lt)
galite rasti šiuo adresu:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer
v.do?uri=CONSLEG:2008R1272:20110419:
LT:PDF
Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 453/2010 (lt)
galite rasti šiuo adresu:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer
v.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:LT:PDF

Atnaujinti ir
dokumentai

išversti

rekomendaciniai

Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau
– ECHA), siekdama padėti ūkio subjektams
tinkamai pasiruošti 2013 m. registracijai, ir
kad šie galėtų dirbti stabiliai, atnaujino dalį
rekomendacinių dokumentų bei pateikė jų
vertimus į oficialias Bendrijos valstybių narių
(toliau – VN) kalbas.
Be to, ECHA kviečia rekomendacinių
dokumentų naudotojus pateikti komentarus,
ypač apie tai, ar lengvai surandate reikalingą
informaciją, arba pastabas, pasiūlymus dėl
konkretaus dokumento (dokumentą galėsite
pasirinkti iš pateikto dokumentų sąrašo, o
jeigu dokumento, dėl kurio norite pateikti
pastabas, sąraše nerasite, turite pasirinkti
„kiti“ (angl. „Other“) ir įrašyti dokumento
pavadinimą).

Savo atsiliepimus dėl rekomendacinių
dokumentų galite pateikti, užpildę „Feedback
on ECHA Guidance Documents“ anketą:
https://comments.echa.europa.eu/comments_c
ms/FeedbackGuidance.aspx

Informuojame, kad ECHA tinklalapyje jau
galite rasti rekomendacinio dokumento
„Registravimo rekomendacijos“ vertimą į
lietuvių kalbą. Ši informacija pasiekiama nuo
2012 m. rugsėjo 4 d.

Rekomendacinį dokumentą lietuvių kalba
rasite šiuo adresu:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632
/registration_lt.pdf

Taip pat šiais metais buvo atnaujintos
„Dalijimosi duomenimis rekomendacijos“ bei
nuo liepos mėnesio galite rasti šio
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rekomendacinio dokumento vertimą į lietuvių
kalbą.
Buvo pakeista dokumento struktūra: sukurti 2
pagrindiniai skirsniai „3-asis ir 4-asis“,
apimantys
duomenų
apie
chemines
medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis
laikotarpis, dalijimąsi SIEF‘e ir duomenų apie
chemines medžiagas, kurioms netaikomas
pereinamasis laikotarpis, dalijimąsi, pateikiant
užklausą bei pakeista poskirsnių išdėstymo
tvarka, patikslintas turinys, o pasenusi
informacija ištrinta.
Patikslinta ir sutrumpinta informacija apie
preliminarią registraciją, sutelkiant dėmesį į
vėlyvąją preliminarią registraciją ir į dalyvius,
kurie turi teisę atlikti vėlyvą preliminarią
registraciją.
Pateikta daugiau išsamios informacijos apie
SIEF susitarimus. Sukurtas naujas poskirsnis,
kuris apima ginčus dėl dalijimosi informacija
pagal 30 straipsnio 2 dalį ir 30 straipsnio 3
dalį bei galimas teisines teisių gynimo
priemones dėl ECHA sprendimų, taip pat kita
svarbi informacija.

Naujas „Dalijimosi duomenimis
rekomendacijas“ lietuvių kalba galite rasti
šiuo adresu:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13631
/guidance_on_data_sharing_lt.pdf

2012 m. balandžio mėnesį buvo pateiktos
atnaujintos „Rekomendacijos dėl monomerų
ir polimerų“. Nuo š.m. rugsėjo 4 d. ECHA
tinklalapyje galite rasti šio rekomendacinio
dokumento vertimą ir į lietuvių kalbą.
Rekomendacijose suformuluota monomerų,
kaip tarpinių cheminių medžiagų, apibrėžtis
taip, kad atitiktų naująjį joms taikomą
apibrėžties paaiškinimą bei paaiškinta
nesureagavusių monomerų, kurie lieka
polimero sudėtyje, apibrėžtis ir padaryti kiti
pakeitimai.
Taigi,
šiame
dokumente
aprašomos
specialios
pagal
REACH
reglamentą polimerams ir monomerams
taikomos nuostatos. Juo siekiama padėti
suinteresuotiesiems subjektams pasiruošti
įvykdyti įsipareigojimus pagal REACH
reglamento reikalavimus.

Rekomendacijos dėl monomerų ir polimerų:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632
/polymers_lt.pdf

Informuojame, kad nuo š.m. spalio 24 d. jau
galite rasti atnaujintą „Informacijai keliamų
reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo“
rekomendacinio dokumento D dalį „Poveikio
scenarijaus kūrimas“. Kol kas atnaujintą
dokumento versiją (Versija 1.2) galite rasti tik
anglų kalba. Rekomendaciniame dokumente
padaryti pakeitimai susiję su CLP reglamento
įsigaliojimu, kuriuo buvo iš dalies pakeistos ir
panaikintos Pavojingų cheminių medžiagų
(angl. DSD) 67/548/EEB ir Pavojingų
preparatų
(angl.
DPD)
1999/45/EB
direktyvos, bei kuriuo iš dalies buvo pakeistas
REACH reglamentas. Taip pat
įtraukti
nedideli
pakeitimai,
atsižvelgiant
į
rekomendacijas
dėl
nanomedžiagų.
Atnaujintas D-3 priedas „Išsiskyrimo į
aplinką kategorijų pavadinimai ir aprašai“,
siekiant jį suderinti su rekomendacinio
dokumento
„Informacijai
keliamų
reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo“
R.12 skyriaus „Naudojimo aprašų sistema“
atnaujinta versija (Versija 2.0).

Rekomendacinį dokumentą „Part D: Exposure
Scenario Building“ galite rasti:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632
/information_requirements_part_d_en.pdf

Rekomendacinis
dokumentas
„CLP
reglamento kriterijų taikymo gairės“ šiais
metais buvo atnaujintas 2 kartus. Pirmasis
atnaujinimas (Versija 2.0) buvo patalpintas
ECHA tinklalapyje š.m. balandžio 27 d.
Pakeitimai buvo padaryti, atsižvelgiant į
Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 286/2011
(toliau – 2 ATP), kuriuo iš dalies buvo
pakeistas CLP reglamentas, siekiant jį
suderinti su technikos ir mokslo pažanga.
Taigi, ECHA Sekretoriatas peržiūrėjo ir
pakeitimus
rekomendacinio
padarė
dokumento
1
dalyje
„Pagrindiniai
klasifikavimo ir ženklinimo principai“, 4
dalyje „Pavojai aplinkai“ (buvo persvarstyti
ilgalaikio
pavojaus
vandens
aplinkai
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klasifikavimo kriterijai) ir prieduose bei 5
dalyje „Kiti pavojai“ (atsirado nauja
cheminių medžiagų ir mišinių, pavojingų
ozono sluoksniui, pavojingumo klasė).
Atnaujinimai, pateikti 2012 m. lapkričio
mėnesį
(Versija
3.0),
susiję
su
rekomendacinio
dokumento
3
dalimi
„Pavojingumas žmonių sveikatai“, tiksliau su
keturių pavojaus klasių konkrečiomis
ribinėmis koncentracijomis (angl. SCLs –
specific concentration limits), siekiant
gamintojams, importuotojams ir tolesniems
naudotojams padėti jas nustatyti. Konkrečių
ribinių koncentracijų nustatymas padeda
suklasifikuoti mišinius, remiantis tam tikrų
pavojingų cheminių medžiagų aktyvumu.
Taigi, atnaujintame dokumente pateikiamos
rekomendacijos, kaip nustatyti žemesnes ir
aukštesnes konkrečias ribines koncentracijas,
kurios priskiriamos keturioms pavojaus
sveikatai klasėms: odą ėsdinanti/dirginanti,
smarkus akių pažeidimas/dirginimas, toksiška
reprodukcijai ir specifinis toksiškumas
konkrečiam organui – vienkartinis poveikis
(STOT-SE), pagal CLP reglamento 10(7)
straipsnį.
Be to, į rekomendacinį dokumentą įtrauktas
naujas priedas – Priedas VI, kuriame
pateikiamos rekomendacijos, kaip cheminėms
medžiagoms, kurios priskiriamos pavojaus
klasei – „toksiškos reprodukcijai“ – nustatyti
ribines koncentracijas.
Atnaujintos rekomendacijos „CLP reglamento
kriterijų taikymo gairės“ yra tik anglų kalba.

Šį rekomendacinį dokumentą (Versija 3.0)
galite rasti:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562
/clp_en.pdf

Atnaujinta cheminės saugos vertinimo ir
ataskaitų teikimo priemonė „CHESAR“

funkcija Europos ekotoksikologų ir
toksikologų centro (toliau – ECETOC)
sukurta tikslinio rizikos vertinimo (toliau –
TRA) priemonė, skirta nustatyti poveikį
vartotojams. Be to, dabar CHESAR 2.1
naudotojai galės struktūriškai pranešti apie
cheminių medžiagų išsiskyrimą su atliekomis
ir geriau aprašyti žmonių sveikatai kylantį
pavojų dėl cheminių medžiagų savybių tokių,
kaip degumas, sprogumas. CHESAR 2.1
priemonėje taip pat įdiegta standartinių frazių
biblioteka, kuria naudojantis tolesniems
naudotojams galima pranešti reikiamus
cheminės saugos įvertinimo rezultatus. Į
CHESAR 2.1 versiją galima importuoti
standartinių frazių, tokių kaip ESCom (angl.
Exposure Scenario Communication Package poveikio scenarijaus perdavimo paketas),
katalogus, kuriuos paruošė Europos chemijos
pramonės taryba (toliau – CEFIC), nes jų
formatas suderintas su CHESAR formatu.
CEFIC, sukurdamas ESCom, siekia suderinti
informacinių technologijų standartus, kad
būtų įmanoma perduoti arba apsikeisti
informacija apie poveikio scenarijus tarp
skirtingų įmonių standartizuotai. CEFIC
planuoja atnaujinti ESCom paketą iki š.m.
pabaigos.
Kita CHESAR versija (2.2) bus skirta
perduodamų poveikio scenarijų rengimui ir
turėtų pasirodyti 2013 m. pirmajame
ketvirtyje.

„CHESAR 2.1“ versiją galite parsisiųsti iš
„CHESAR“ svetainės:
http://chesar.echa.europa.eu/chesar-tool
Daugiau informacijos apie ESCom paketą ir
kitą chemijos pramonės įmonėms naudingą
informaciją (rekomendacinius dokumentus
bei IT įrankius) galite rasti CEFIC
internetiniame tinklalapyje:
http://www.cefic.org/Industrysupport/Implementing-reach/IT-Tools/

ECHA rekomenduoja registruotojams rengti
ir
atnaujinti
savo
registracijos
dokumentacijas, naudojantis „CHESAR 2.1“.
Nauja CHESAR versija turi papildomas
funkcijas, padėsiančias registruotojams atlikti
cheminės saugos vertinimą. Be jau esančių
įrankių, tokių, kaip poveikio aplinkai ir
darbuotojams nustatymas, įdiegta nauja
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