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Pateiktas CoRAP metinio
atnaujinimo projektas
2013 m. lapkričio mėnesį
Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ECHA) pateikė Koreguojamojo Bendrijos
veiksmų plano (toliau - CoRAP) metinio
atnaujinimo projektą.
CoRAP atnaujinimo projektas 2014 2016 metams:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13
628/corap_2014-2016_en.pdf
Vadovaujantis
REACH
reglamento 44 straipsnio 2 dalimi ECHA
kiekvienais metais privalo pateikti valstybėms
narėms CoRAP metinius atnaujinimo
projektus. Į CoRAP sąrašą yra įtraukiamos
cheminės medžiagos, kurios turi būti
įvertintos per ateinantį trejų metų laikotarpį.
Paskutinis CoRAP atnaujinimo projektas
apima 2014 -2016 metais planuojamas vertinti
medžiagas.
Šiuo metu paskelbtame CoRAP
atnaujinimo projekte yra 125 cheminės
medžiagos, iš kurių 56 medžiagos yra naujai
įtrauktos bei 69 medžiagos iš CoRAP
atnaujinimo, kuris buvo paskelbtas 2013 m.
kovo 20 d.
CoRAP atnaujinimo projektas
taip pat buvo pateiktas Valstybių narių
kompetentingoms institucijoms bei Valstybių
narių komitetui (toliau - VNK). Šiuo metu
VNK vyksta diskusijos dėl projekto ir savo
nuomonę jis planuoja pateikti iki 2014 m.
vasario mėnesio. ECHA, atsižvelgus į VNK
nuomonę, priims galutinį CoRAP atnaujinimą
bei paskelbs jį savo tinklavietėje.
Daugiau informacijos apie CoRAP rasite
ECHA tinklalapyje:
http://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/evalua
tion/substance-evaluation/community-rollingaction-plan

Atnaujintas Kandidatinių medžiagų sąrašas
2013 m. gruodžio 16 d. VNK
pritarus ECHA į Kandidatinį autorizuotinų
cheminių medžiagų sąrašą įtraukė septynias
labai
didelį
susirūpinimą
keliančias
medžiagas. Naujai į sąrašą įtrauktos
medžiagos
klasifikuojamos
kaip
kancerogeninės bei toksiškos reprodukcijai:
• 1 medžiaga į sąrašą įtraukta dėl
kancerogeninių savybių bei dėl jos
keliamo pavojaus žmonių sveikatai
(ypač dėl poveikio inkstams ir
kaulams);
• 2 medžiagos į sąrašą įtrauktos dėl
kancerogeninių savybių;
• 4 medžiagos į sąrašą įtrauktos dėl
toksiškų reprodukcijai savybių.
Šiuo metu kandidatiniame
sąraše yra 151 cheminė medžiaga.
Kandidatinis cheminių medžiagų sąrašas
http://www.echa.europa.eu/lt/candidatelist-table
Įmonėms
rekomenduojama
pasitikrinti savo galimus įsipareigojimus
susijusius su į šį sąrašą įtraktomis
medžiagomis, atskiromis ar esančiomis
mišinio ar gaminio sudėtyje. Gamintojai ir
importuotojai, kurių gaminiuose yra bent
viena iš šių 7 medžiagų, nuo šių medžiagų
įtraukimo į kandidatinį sąrašą dienos (t.y.
2013 m. gruodžio 16 d.) per šešis mėnesius
(t.y. iki 2013 m. birželio 16 d.) turi pateikti
ECHA pranešimą, jei:
• tų gaminių sudėtyje esančių cheminių
medžiagų kiekis viršija vieną toną vienam
gamintojui ar importuotojui per metus;
• tų gaminių sudėtyje esančios cheminės
medžiagos koncentracija viršija 0,1 %
masės (masės %).
Pranešimo pateikti nereikia, jei
medžiaga jau užregistruota arba numatoma,
kad ji neišsiskirs iš gaminio.

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.( 8~ 5) 212 6090, el. paštas reachclp@aaa.am.lt

Jau atnaujintas paieškos įrankis (angl.
Navigator tool) – žvalgiklis, kviečiame
pasitikrinti savo įsipareigojimus pagal
REACH ir CLP reglamentų reikalavimus
Informuojame, kad š.m. rugsėjo
25 d. ECHA savo tinklalapyje paskelbė
atnaujintą interaktyvųjį paieškos įrankį (angl.
Navigator tool) – žvalgiklį, kuris nuo šiol yra
išverstas į 23 oficialias Europos Sąjungos
kalbas, įskaitant lietuvių kalbą. Žvalgiklis –
tai interaktyvi priemonė, kuri gali padėti
cheminių medžiagų – atskirų arba esančių
mišinių ar gaminių sudėtyje − gamintojams,
importuotojams, tolesniems naudotojams ir
platintojams nustatyti savo įsipareigojimus
pagal REACH reglamentą bei savo vaidmenį
tiekimo grandinėje. Šiuo įrankiu pasinaudoti
rekomenduojame ypač mažoms ir vidutinėms
įmonėms, kurios nori išsiaiškinti, koks gali
būti poveikis jų verslui dėl REACH ir CLP
reglamentų įgyvendinimo. Taigi, naudojant šį
įrankį, Jums bus pateikti klausimai, tokie kaip
ar Jūs naudojate, ar gaminate cheminę
medžiagą; kokius kiekius pagaminate /
importuojate ir t.t. Be to, po kiekvienu
klausimu pateikiamas paaiškinimas, ką
kiekvienas klausimas reiškia ir tokiu būdu
kiekvienas įrankio naudotojas kiekvienu
konkrečiu atveju gali nusistatyti, kokie jam
taikomi reikalavimai konkrečios medžiagos
atveju pagal REACH ir CLP reglamentus bei
šiame įrankyje gali rasti nuorodas į
rekomendacinius dokumentus, kad galėtumėte
laikytis Jums taikomų reikalavimų. Norėtume
akcentuoti, kad į šį atnaujintą paieškos įrankį
įdiegta paieškos sistema dėl CLP reglamento
reikalavimų taikymo, ko anksčiau nebuvo.
Taigi, priemonė žingsnis po žingsnio padės
nustatyti REACH ir CLP reglamentuose
nurodytas su konkrečia chemine medžiaga
susijusias prievoles ir suteiks atitinkamą
pagalbą šioms prievolėms įvykdyti.
Svarbu paminėti, kad jeigu jau
žinote jums taikomas prievoles, galite iš karto
pereiti prie „Bendrojo prievolių sąrašo“ ir
susirasti atitinkamas prievolių vykdymo
rekomendacijas.
Informaciją apie tai, kaip priemonę pritaikyti savo
poreikiams, bendrąjį prievolių sąrašą bei patį žvalgiklį
galite rasti šiuo adresu:
http://echa.europa.eu/lt/support/guidance-on-reach-andclp-implementation/identify-your-obligations

Atnaujinti ECHA’os rekomendaciniai
dokumentai
2013 m. rugpjūčio ir rugsėjo
mėnesiais buvo atnaujinti ir ECHA‘os
tinklalapyje paskelbti šie rekomendaciniai
dokumentai:
• Š.m. rugsėjo 20 d. buvo paskelbtos
atnaujintos glaustos rekomendacijos dėl
registracijos
dokumentacijos
(angl.
Guidance in a Nutshell on Registration).
Šiuo dokumentu siekiama paprastai
paaiškinti pramonės atstovams, ypač iš
mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ),
registravimo prievoles ir padėti parengti,
pateikti bei atnaujinti registracijos
dokumentaciją.
Atnaujintą
rekomendacinį
dokumentą
„Glaustos
rekomendacijos dėl registracijos“ galite rasti ECHA‘os
tinklalapyje:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/nutshell_g
uidance_registration_lt.pdf

•

Š.m. rugpjūčio 15 d. ir rugsėjo 18 d.
buvo paskelbti atnaujinti rekomendacijų
dėl informacijos teikimo ir cheminės
saugos vertinimo (angl. Guidance on
information requirements and Chemical
Safety Assessment) – poskirsnis R.7.1
„Fizikocheminės savybės“, kurio 26
puslapyje buvo įterpta išnaša 8 su
nuoroda į dokumentą „QSPR prediction
of physico-chemical properties for
REACH“ ir skirsnis R.20 „Terminų
lentelė ir sutrumpinimai“, kuriame
terminas „eSDS“ pakeistas į „extended
SDS“, o ties sutrumpinimu „OR“, kuris
šiame dokumente turi reikšmę „odds
ratio“ yra išnaša, kurioje paaiškinama,
kad kituose dokumentuose jo reikšmė
yra „only representative“.

Rekomendacinio dokumento „Informacijai keliamų
reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijų“
atnaujinimus galite rasti:
•
R.7.1 poskirsnio „Fizikocheminės savybės“
(anglų k.);
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/informati
on_requirements_r7a_en.pdf
•
R.20 skirsnio „Terminų lentelė ir
sutrumpinimai“ (anglų k.).
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/informati
on_requirements_r20_en.pdf
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