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Pirma žiema be metanolio stiklo
plovikliuose!
Žiemai
įsibėgėjus,
primename, kad nuo 2019
m. gegužės 9 d. įsigaliojo
naujas
reikalavimas
metanoliui,
esančiam
stiklo plovikliuose ar ledui ant jo nutirpdyti
skirtuose skysčiuose.
Europos Komisija (EK), siekdama
sumažinti alkoholikų ir kitų atsitiktinių
alkoholio vartotojų sunkaus apsinuodijimo
metanoliu, kurio yra pigaus alkoholio
pakaitaluose
–
stiklo
ploviklyje
ar
denatūruotame alkoholyje, atvejų skaičių, iš
dalies pakeitė REACH reglamento XVII
priedą. Apsinuodijimas metanoliu, jei jo
koncentracija yra didesnė nei 0,6 %, kelia
mirties, didelio toksinio poveikio akims ar
kitokių sunkių padarinių pavojų. Metanolis
(CAS Nr. 67-56-1, EB Nr. 200-659-6) negali
būti tiekiamas rinkai ir parduodamas
plačiajai visuomenei, t.y. vartotojams, jei jo
koncentracija stiklo plovikliuose ar ledui ant
jo nutirpdyti skirtuose skysčiuose yra ≥ 0,6 %.

CMR medžiagų draudimas drabužiuose,
kituose tekstilės gaminiuose ir avalynėje
2018 m. spalio 10 d. buvo priimtas EK
reglamentas (ES) 2018/1513, kuriuo iš dalies
buvo pakeistas REACH reglamento XVII
priedas. EK pasiūlė apriboti 33 cheminių
medžiagų, kurios yra klasifikuojamos kaip

kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos
reprodukcijai, poveikį (CMR). Šių cheminių
medžiagų, esančių drabužiuose ir su jais
susijusiuose aksesuaruose, kituose tekstilės
gaminiuose bei avalynėje, kaip priemaišų,
atsiradusių gamybos procese arba kurių buvo
specialiai pridėta, norint suteikti jiems
konkrečių savybių, tiekimas į Europos
Sąjungos rinką bus draudžiamas nuo 2020 m.
lapkričio 1 d.

:

Daugiau informacijos rasite čia:

Pasikeitė rinkliavos už organinius
tirpiklius naudojančių įrenginių
įregistravimą bei įrenginio registracijos
duomenų tikslinimą
Informuojame, kad nuo 2019 m.
rugsėjo 7 d. pasikeitė valstybės
rinkliavos
už
organinius
tirpiklius naudojančių įrenginių
įregistravimą bei įrenginio
registracijos duomenų tikslinimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000
m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 buvo
pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 914 (toliau
– Rinkliavų nutarimas), kuris nustato, kad:


organinius

tirpiklius

naudojančio įrenginio, kurį įregistruoja
Aplinkos apsaugos agentūra įregistravimo
valstybės rinkliavos dydis yra 85 EUR;

registracijos
duomenų
tikslinimo Lietuvos Respublikos aplinkos
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apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalies 1
ir 2 punktuose nurodytu pagrindu valstybės
rinkliavos dydis yra 78 EUR;

registracijos
duomenų
tikslinimo Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalies 3
punkte
nurodytu
pagrindu
valstybės
rinkliavos dydis yra 69 EUR.

Nauja POT
reglamento redakcija
Patvarieji organiniai
teršalai (POT) – tai
organinės medžiagos, kurios išlieka aplinkoje,
kaupiasi gyvuose organizmuose ir kelia pavojų
mūsų sveikatai ir aplinkai. Siekiant apsaugoti
žmonių sveikatą ir aplinką šių teršalų gamyba,
pateikimas į rinką ir naudojimas draudžiamas
arba griežtai ribojamas, siekiama kuo labiau
sumažinti POT išsiskyrimą į aplinką per
šalutinius produktus bei atitinkamai tvarkyti
POT turinčias atliekas. Europos Parlamentas ir
Taryba šiais metais nauja redakcija išdėstė
reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl POT. Dabar
visas POT medžiagas, kurios yra ribojamos,
draudžiamos ar joms taikomi atliekų tvarkymo
reikalavimai, galima rasti viename dokumente
– naujajame reglamente (ES) (ES) 2019/1021
dėl POT.
Naują reglamento redakciją rasite čia:

Atnaujintos cheminių medžiagų
registravimo nanoformoje
rekomendacijos
Informuojame, kad š. m. gruodžio 3 d.
buvo
atnaujinti
du
rekomendaciniai
dokumentai,
kuriuose
pateikiamos
rekomendacijos
įmonėms,
rengiančioms

nanoformų registracijos dokumentus. Šie
dokumentai padės registruotojams įvykdyti
naujus nanomedžiagų teisinius reikalavimus,
kurie bus taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d.
Daugiau informacijos rasite čia:

Paskelbta PIC ataskaita
už 2018 m.
Reglamentu (ES) Nr. 649/2019 dėl
pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo (PIC reglamentas) ES šalyse yra
įgyvendinama Roterdamo Konvencija. Šis
reglamentas draudžiama eksportuoti chemines
medžiagas ar gaminius, kurie yra įtraukti į
Reglamento V priedą, o į PIC reglamento I
priedą įtrauktoms cheminėms medžiagoms –
atskiroms ar esančioms mišinių bei gaminių
sudėtyje, yra taikomi tam tikri reikalavimai,
kurių turi laikytis ūkio subjektai, atliekantys
tokių cheminių medžiagų eksportą ar importą.
Ūkio
subjektai
PIC
reglamente
nustatytus reikalavimus vykdo, naudodamiesi
Europos cheminių medžiagų agentūros
(ECHA) sukurtu informacijos pateikimo
įrankiu – ePIC sistema. Pateikiama informacija
yra vertinama kiekvienos valstybės narės
paskirtosios nacionalinės institucijos ir
perduodama ECHA. ECHA bendras metines
ataskaitas ir kitą PIC reglamentu nustatytą
informaciją teikia EK ir skelbia savo
internetinėje svetainėje.
2019 m. gruodžio mėn. ECHA paskelbė
bendrą ES ataskaitą už 2018 m. apie ES VN
eksportuotas
ir
importuotas
chemines
medžiagas, kurios įtrauktos į PIC reglamento I
priedą.
Su ataskaitą galite susipažinti čia:
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