NAUJIENLAIŠKIS(Nr.7)
2015 m. gruodis
Gerbiamieji cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai, platintojai ir tolesnieji
naudotojai, norėdami gauti šią informaciją periodiškai ar užduoti klausimus, rašykite
el. paštu reachclp@aaa.am.lt
Pagarbiai Agnė Janonytė

Nuo 2015 m. birželio 1 d. saugos duomenų
lapai turi būti rengiami ir atnaujinami pagal
Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830
2015 m. gegužės 28 d. Briuselyje buvo
priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr.
2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas REACH
reglamentas. Šis reglamentas privalomas visas
ir tiesiogiai turi būti taikomas visose
valstybėse narėse nuo 2015 m. birželio 1 d.
Tačiau veiklos vykdytojams, kurie saugos
duomenų lapus (toliau – SDL) buvo pateikę
tiekėjams iki 2015 m. birželio 1 d., nedelsiant
jų atnaujinti pagal naują reglamentą nereikia,
nes tai būtų jiems neproporcingai didelė našta.
Nuo 2017 m. birželio 1 d. bus leidžiama
naudoti tik Reglamento (ES) 2015/830 priedo
nuostatas atitinkančius cheminių medžiagų ir
mišinių SDL. Iškilo būtinybė pakeisti saugos
duomenų lapų pildymo reikalavimus,
nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II
priede, siekiant juos suderinti su Jungtinių
Tautų parengtame 5-ajame GHS (toliau ─
Pasauliniu
mastu
suderinta
cheminių
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo
sistema) leidime nustatytomis SDL rengimo
taisyklėmis. Taigi, buvo padaryti šie
pakeitimai:
SDL įvadinės dalies 0.5 punkte „Kiti
informacijos reikalavimai“ gali reikėti
pateikti papildomą informaciją apie
saugą ir aplinką, kai vežami
nesupakuoti pavojingi kroviniai jūra ar
vidaus vandenimis, kuriems taikomos
Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau
─ TJO) ar nacionaliniai teisės aktai.
Taigi, laivams, vežantiems supiltą
naftą ar skystąjį arba bunkerinį kurą,
prieš pakraunant turi būti pateiktas
medžiagos saugos duomenų lapas.
SDL 2.3 poskirsnis „Kiti pavojai“
buvo patikslintas, nurodant, kad
reikalavimai taikomi toms cheminėms
medžiagoms ar mišiniams, „kurios

neatitinka Reglamento (EB) Nr.
1272/2008 I priedo 2 dalies 2.1
skirsnyje nurodytų klasifikavimo
kriterijų“, todėl turi būti naudojamas
užrašas „Gali sudaryti sprogstamus
dulkių ir oro mišinius, jeigu
disperguojamas“, kai galimas dulkių
sprogimo pavojus.
SDL 5.1 poskirsnyje „Gesinimo
priemonės“ patikslinta paskutinė
pastraipa, kurioje reikia nurodyti, ar
yra netinkamų gesinimo priemonių,
susijusių su medžiagos ar mišinio
sukelta „ypatinga situacija“ (pvz.,
siekiant išvengti didelio slėgio terpių,
kurios
galėtų
sukelti
galimo
sprogstamo dulkių ir oro mišinio
susidarymą), o ne su sukeltu „gaisru“.
SDL 7.1 poskirsnis „Su saugiu
tvarkymu
susijusios
atsargumo
priemonės“ papildytas nauju 7.1.1.
poskyrio c punktu „Atkreipti dėmesį į
operacijas ir sąlygas, dėl kurių
atsiranda naujų pavojų, pasikeičiant
medžiagos ar mišinio savybėms, ir
imtis atitinkamų reikiamų priemonių“.
SDL 8.1 poskirsnyje „Kontrolės
parametrai“ ir 14.7 poskirsnyje
„Nesupakuotų krovinių vežimas pagal
MARPOL konvencijos II priedą ir
IBC kodeksą“ bei 15 skirsnyje
„Informacija apie reglamentavimą“
į
buvo
atnaujintos
nuorodos
pasikeitusius teisės aktus.
SDL 11.1 poskirsnis „Informacija
apie toksinį poveikį“ po informacijos
apie pavojaus klases papildytas
sakiniu ─ „Šie pavojai visuomet turi
būti nurodyti saugos duomenų lape.“
SDL 12 skirsnyje „Ekologinė
informacija“ antra pastraipa buvo
pataisyta, kad SDL rengėjams būtų
aiškiau, kada reikia, o kada nereikia
bei kokią pateikti informaciją.
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Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830 (lt):
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=EN

Atnaujinti du ECHA‘os rekomendaciniai
dokumentai
Rekomendacijos, kaip pildyti saugos
duomenų lapus
2015 m. spalio 14 d. ECHA paskelbė šio
rekomendacinio dokumento vertimą į lietuvių
kalbą.
Atnaujinimai
buvo
padaryti,
atsižvelgiant
į
Pavojingųjų
mišinių
(preparatų) direktyvoje nustatytą mišinių
ženklinimo pereinamojo laikotarpio pabaigą
bei būtinybę nurodyti jų komponentų
klasifikavimą pagal Pavojingųjų cheminių
medžiagų direktyvą (toliau ─ DSD) ir
užtikrinti
visišką
CLP
reglamento
įgyvendinimą. Taigi, buvo atlikti tokie
pakeitimai: įtrauktas naujas poskyris 1.3,
kuriame pateikiamas Komisijos reglamento
(ES) 2015/830 pereinamojo laikotarpio
nuostatų aiškinamasis tekstas; į 2.14 skyrių
įtrauktas išaiškinimas, kad pavojaus klasės ir
kategorijos kodai (nustatyti CLP reglamento
VI ir VII prieduose) saugos duomenų lapuose
neturi būti verčiami; į 2.15 skyrių įtraukiamas
reikalavimas dėl prievolės pateikti, jeigu
gaunamas
prašymas,
neklasifikuojamų
mišinių SDL, kai jų sudėtyje yra cheminių
medžiagų, kurių poveikio darbo vietoje
ribinės vertės yra nustatytos ES lygiu,
neatsižvelgiant į jų koncentraciją.
Rekomendacijos, kaip pildyti saugos duomenų lapus (lt):
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_lt.pdf

CLP reglamento įvadinės gairės
2015 m. rugsėjo 23 d. ECHA paskelbė
atnaujintą
rekomendacinį
dokumentą.
Atnaujinimai buvo padaryti, atsižvelgiant į
naujų CLP reglamento nuostatų taikymą nuo
2015 m. birželio 1 d. Šiame dokumente yra
pateikti
reikalavimai
atnaujinti
SDL,
įsigaliojantys nuo 2015 m. birželio 1 d., bei
pateikiama aiškesnė informacija apie tai, kaip
pateikti pasiūlymą dėl suderinto klasifikavimo
ir ženklinimo, taip pat atnaujintos bei
į
atitinkamus
papildytos
nuorodos
rekomendacinius
dokumentus
ir
kitą
pagalbinę medžiagą visame tekste ir kt.

CLP reglamento įvadinės gairės (lt):
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introd
uctory_lt.pdf

Kviečiame
registruotis
į
ECHA’os
organizuojamą internetinį seminarą (angl.
webinar), skirtą pasiruošti cheminių
medžiagų registracijai 2018 m. bei raginantį
susisiekti su ankstesniu cheminės medžiagos
registruotoju „SIEF valdymas ir dalijimasis
duomenimis“
Seminaro tikslas – pateikti praktinę
informaciją, kaip tinkamai užregistruoti
chemines medžiagas iki 2018 m. gegužės 31
d. Jis skirtas ypač toms įmonėms, kurios
ketina registruoti chemines medžiagas pirmą
kartą ir neturi patirties, dalyvaujant
informacijos
apie
cheminę
medžiagą
apsikeitimo forumuose (toliau ─ SIEF) bei
dalijantis duomenimis. Taip pat bus
suprantamai pateikiama informacija apie
dalijimosi duomenimis tikslą ir principus. Šis
internetinis seminaras taip pat skirtas tiems
juridiniams vienetams, kurie jau yra atlikę
preliminarę registraciją, o tikrąją registraciją
ketina atlikti iki 2018 m., nes jiems bus
pateikiama naudinga informacija apie
sąžiningą, skaidrų ir nediskriminuojamą
duomenų ir išlaidų pasidalijimą. Be to,
seminare bus skiriama laiko klausimųatsakymų pateikimui.
Internetinis seminaras vyks 2016 m. kovo 2 d.
nuo 11 iki 12 val. Seminaras ─ nemokamas,
tačiau būtina išankstinė registracija.
Kvietimas į seminarą (anglų k.) bei registracijos forma:
http://echa.europa.eu/view-webinar//journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018get-organised-with-your-co-registrants-sief-managementand-data-sharing

GHS istorija: šio teisės akto leidimas bei
persvarstymai ir jo nuostatų perkėlimas į
CLP reglamentą
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