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Išgirskite naujausias žinias gegužės 27 d. ECHA organizuos
„Suinteresuotų subjektų dieną“!
Ši konferencija
bus
tiesiogiai
transliuojama
internetu, kurios
metu
turėsite
galimybę išgirsti
naujausias žinias ir atnaujinimus iš Europos
cheminių medžiagų agentūros (ECHA).
ECHA pristatys planus, kokią pagalbą gausite
registruodami savo chemines medžiagas 2018
m. REACH terminui, supažindins kaip svarbu
rinkti informaciją apie medžiagų naudojimo
būdus ir perduoti šią informaciją tiekimo
grandine, sužinosite, kaip vertinamos
chemines medžiagos bei koks jūsų vaidmuo
šiame procese, taip pat išgirsite į ką reikia
atsižvelgti, jei ketinate prašyti autorizacijos
cheminės medžiagos naudojimo būdui. Tad
nepraleiskite galimybės sužinoti visa tai iš
pirmų lūpų!
Daugiau informacijos rasite ECHA
internetiniame puslapyje:
http://www.echa.europa.eu/lt/view-article//journal_content/title/10th-stakeholders-day

Kaip suklasifikuoti mišinius pagal CLP?
Nuo 2015 m. birželio 1 d. Klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo reglamentas (CLP
reglamentas)
bus
taikomas
mišinių
klasifikavimui ir ženklinimui. Pagrindinė

taisyklė, kurią turite žinoti – prieš pateikdami
pavojingas chemines medžiagas ir mišinius į
rinką privalote juos suklasifikuoti, paženklinti
ir supakuoti pagal CLP reglamentą. Artėjant
šiam CLP terminui turėsite:
 Naujai suklasifikuoti mišinį, jei ruošiate
mišinius ar ketinate pakeisti sudėtį;
 Suklasifikuoti mišinio sudėtyje esančias
chemines medžiagas bei pranešti apie tai
klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui, jei
importuojate pavojingus mišinius.
 Naudoti jūsų tiekėjo pateiktą klasifikavimo
ir ženklinimo informaciją, jei nekeičiate
mišinio sudėties.
Mišinių klasifikavimas yra sudėtinga ir
nenutrūkstama veikla, todėl privalote žinoti
savo mišinio keliamus pavojus ir pateikti
informaciją savo tiekimo grandinėje. Kad šis
procesas būtų lengvesnis ir konstruktyvesnis,
ECHA internetiniame puslapyje aprašyti visi
proceso etapai, tad:
 Susipažinkite
su
visa
prieinama
informacija;
 Studijuokite
turimą
informaciją,
išnagrinėkite ją ir atlikite patikrą;
 Informaciją vertinkite atsižvelgdami į
klasifikavimo kriterijus;
 Apsispręskite
dėl
klasifikavimo
ir
ženklinimo;
 Patikrinkite klasifikavimą. Prisiminkite,
kad informacija gali atsinaujinti.

Platesnę
informaciją
apie
mišinio
klasifikavimo
etapus
rasite
ECHA
internetiniame puslapyje:
http://www.echa.europa.eu/lt/web/guest/supp
ort/mixture-classification
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REACH reglamento 2018 m. terminas artėja
– sužinokite kas Jūsų laukia
Gaminate
ar
importuojate
chemines
medžiagas (vienas ar esančias mišinių
sudėtyje) daugiau nei 1 tona per metus?
Pasitikrinkite, ar reikia šias medžiagas
registruoti pagal REACH reglamentą. Jau
esate preliminariai užregistravę chemines
medžiagas, kurių pagaminate ar importuojate
1 – 100 t/m? Jums taikomas galutinis REACH
reglamento registracijos terminas – 2018 m.
gegužės 31 d.
ECHA priėmė REACH 2018 veiksmų planą,
kuris aprašo, kaip ECHA siekia padėti
įmonėms
susitvarkyti
su
paskutiniu
registracijos terminu. Šiame plane aprašyta 7
žingsnių procesas, kuris padės Jums lengviau
suprasti, ką turite daryti kiekvieno proceso
etapo metu:
1. Išsiaiškinkite viską apie savo paskyrą ir
pradėkite rengtis REACH 2018 jau dabar!
2. Raskite kitus registravimo dalyvius;
3. Bendradarbiaukite su kitais registravimo
dalyviais;
4. Įvertinkite
naudojamos
medžiagos
pavojingumą ir riziką;
5. Parenkite savo registracijos dokumentaciją
naudojantis IUCLID programa;
6. Pateikite savo registracijos dokumentaciją;
7. Nuolat atnaujinkite savo registraciją.
Primename,
kad
jei
dar
neatlikote
preliminarios savo cheminės medžiagos
registracijos, galite rinktis vėlyvą preliminarią
registraciją, kurią galima atlikti iki 2017 m.
gegužės 31 d.
Daugiau informacijos apie REACH 2018
registraciją ir veiksmų planą rasite ECHA
internetiniame puslapyje:
http://www.echa.europa.eu/lt/web/guest/re
ach-2018

Pakeista fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo
tvarka
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-779
buvo pakeista fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo
tvarka, papildant 9.5 punktu, kuriame
nurodoma, jog kartu su prašymu atestatui
gauti turi būti pateiktas dokumentas,
patvirtinantis valstybės mokesčio rinkliavos
sumokėjimą. Šios rinkliavos dydis eurais
nurodytas 2014 m. gruodžio 15 d. nutarime
Nr. 1442. Tam, kad Jums būtų išduotas
atestatas tam tikros veiklos rūšims, privalote
pateikti dokumento, patvirtinančio valstybės
mokesčio rinkliavos sumokėjimą su banko
žymomis kopiją.
LR aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d.
įsakymas Nr. D1-779:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5AFB878C1777

2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f
2247652cf4

Jūsų verslas ir cheminės medžiagos, kurias
planuojama vertinti
ECHA paskelbė atnaujintą 2015 – 2017 m.
Koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą
(CoRAP), kuris skirtas įvertinti, ar į šį planą
įtrauktos
bei
naudojamos
cheminės
medžiagos kelia pavojų žmonių sveikatai ar
aplinkai. Šiame plane yra 134 cheminės
medžiagos, kurias planuojama vertinti, iš jų
48 medžiagos bus pradėtos vertinti šiais
metais. Cheminių medžiagų registruotojai
raginami susipažinti su į CoRAP įtrauktomis
medžiagomis bei imtis atitinkamų veiksmų.
Atnaujintą
CoRAP
rasite
adresu:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628
/corap_list_2015-2017_en.pdf
Patarimai registruotojams, jei jūsų medžiaga
yra CoRAP:
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/136
28/sub_eval_under_reach_leaflet_lt.pdf
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