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Gerbiamieji cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, platintojai ir
tolesnieji naudotojai, norėdami gauti šią informaciją periodiškai ar užduoti klausimą,
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Pagarbiai, Agnė Janonytė

Ar reikia teikti pranešimą apie
biocidinių ir augalų apsaugos
produktų mišinius?
Pagal CLP reglamento 45 str. importuotojai ir
tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai mišinius,
kurie klasifikuojami kaip pavojingi dėl jų
neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba dėl
jų fizinio poveikio,
privalo pateikti
informaciją, kuri bus naudojama, imantis
neatidėliotinų
priemonių
ekstremaliose
sveikatai situacijose, valstybės narės, į kurios
rinką mišinys yra tiekiamas, paskirtai įstaigai.
Taigi, jeigu mišinys yra tiekiamas į Lietuvos
rinką, informacija turi būti pateikiama
Aplinkos apsaugos agentūrai. Informacijos
pateikimas yra nemokamas. Be to, informacija
turi būti pateikiama ne vėliau, negu mišinys
yra tiekiamas į rinką, dieną.
Informuojame, kad tam tikrais atvejais
reikalavimai, nustatyti CLP reglamento 45 str.
ir CLP reglamento VIII priede, gali persidengti
su reikalavimais, nustatytais kituose Europos
Sąjungos teisės aktuose. Tokiais atvejais
prievolės vykdytojas privalo atitikti abiejų
teisės aktų reikalavimus. Pavyzdžiui, kartu su
biocidinių ir augalų apsaugos produktų
autorizacijos procedūromis pagal Reglamentą

(ES) Nr. 528/2012 (toliau ─ BPR) ir
Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (toliau ─
PPPR) prieš šių produktų tiekimą į ES rinką
prievolės vykdytojai turi taip pat pateikti
informaciją pagal CLP reglamento 45 str. ir
CLP reglamento VIII priedo reikalavimus.
Europos produktų skirstymo į kategorijas
sistema (toliau – EuPCS) yra naudojama
mišinių, apie kuriuos turi būti pateikiamas
pranešimas pagal CLP reglamento 45 straipsnį
ir CLP reglamento VIII priedą, numatytų
naudojimo būdų apibūdinimui. Norime
atkreipti Jūsų dėmesį, kad EuPCS nerasite
produktų kategorijų, kuriems netaikomas CLP
reglamentas ir CLP reglamento VIII priedas.
Taigi, EuPCS nerasite gatavų galutiniam
naudojimui skirtų mišinių, tokių kaip vaistų,
veterinarijos vaistų, kosmetikos gaminių,
medicinos prietaisų, maisto ir pašarų bei slėgio
veikiamų dujų ir sprogiųjų medžiagų
kategorijų, tačiau EuPCS rasite biocidinių
produktų ir augalų apsaugos produktų
kategorijas.
Apie kai kuriuos mišinius, kuriems netaikomas
CLP reglamentas, nereikia pateikti pranešimo,
netgi jeigu jie yra klasifikuojami kaip
pavojingi, tačiau reikia nepamiršti, kad jeigu
tokie mišiniai turi papildomus naudojimo
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tipus, įpareigojimai pagal CLP reglamento 45
str. ir CLP VIII priedą turi būti taikomi.
Pavyzdžiui, reikia pateikti pranešimą apie
maisto
kvapiąsias
medžiagas,
kurios
naudojamos elektroninių cigarečių skysčiuose.
Kai kuriais atvejais produktui gali būti
priskiriamos kelios produkto kategorijos, kur
vienas iš numatytų naudojimo būdų gali būti
kaip biocidinio produkto arba augalų apsaugos
produkto. Tuomet iškyla klausimas, kokį būdą
nurodyti pranešime. Tokiu atveju reikia žiūrėti,
pagal kokį teisės aktą (ar BPR, ar PPPR
reglamentą) produktui yra taikoma autorizacija
ir, atsižvelgiant į tai, turi būti pasirenkama
produkto kategorija.

Praktinį vadovą dėl Europos produktų
skirstymo į kategorijas (EN) galite rasti
šiuo adresu:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
documents/22284544/22295820/
eupcs_support_manual_en.pdf/273a4f57cbb7-913d-4c99-2e76f784cbb6

Atnaujintas Kandidatinių medžiagų
sąrašas
2020 m. birželio 25 d. buvo atnaujintas
labai didelį susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas
(toliau ─ Kandidatinis sąrašas). Į jį buvo
įtrauktos šios 4 cheminės medžiagos:
 1-vinillimidazolis (CAS Nr. 107263-5);
 2-metillimidazolis (CAS Nr. 69398-1);
 Dibutilbis (pentan-2,4-dionato-O,
O ’) alavas (CAS Nr. 22673-19-4);
 Butil-p-hidroksibenzoatas
(butilparabenas) (CAS Nr. 94-268).

Trys cheminės medžiagos yra toksiškos
reprodukcijai, o viena cheminė medžiaga
yra
endokrininę
sistemą
ardanti.
Endokrininę sistemą ardanti medžiaga yra
naudojama
kosmetikoje
ir
asmens
priežiūros produktuose bei vaistuose, o
kitos trys toksiškos reprodukcijai cheminės
medžiagos yra naudojamos pramoniniuose
procesuose, gaminant polimerus, dangų
produktus ir plastikus. Taigi, šiuo metu
Kandidatiniame sąraše iš viso yra 209
cheminės medžiagos, kurios sukelia
neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir
aplinkai.
Kai cheminės medžiagos, atskiros arba
esančios mišinio ar gaminio sudėtyje, yra
įtraukiamos į Kandidatinį sąrašą, įmonėms
atsiranda teisinės prievolės. Taigi, bet kuris
gaminio, kuriame yra medžiaga iš
Kandidatinio sąrašo ir kurios koncentracija
viršija 0,1 % gaminio masės, tiekėjas turi
pateikti gaminio gavėjui ir vartotojui
pakankamai informacijos, kad gaminį būtų
galima
naudoti
saugiai.
Gaminių
importuotojai ir gamintojai, kuriuose yra
medžiagų iš Kandidatinio sąrašo, privalo
per 6 mėnesius nuo jų įtraukimo į šį sąrašą
(nuo 2020 m. birželio 25 d.) pateikti
pranešimą ECHA‘i. Be to, nuo 2021 m.
sausio 5 d. įmonės taip pat privalės pateikti
pranešimą į Europos cheminių medžiagų
agentūros sukurtą SCIP duomenų bazę,
jeigu jų gaminiai savo sudėtyje turės
medžiagų iš Kandidatinio sąrašo.
Kandidatinių medžiagų sąrašą rasite:
https://echa.europa.eu/lt/candidate-list-table
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