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BREXIT - artėja pereinamoji laikotarpio
pabaiga
2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė
(toliau
-JK)
išstojo iš Europos
Sąjungos (toliau ES).
Pagal
Susitarimą
dėl
išstojimo
ES
atžvilgiu oficialiai ji laikoma trečiąja šalimi.
Tačiau ES ir JK susitarė dėl pereinamojo
laikotarpio, kuris baigsis 2020 m. gruodžio 31
d. Pereinamojo laikotarpio metu JK įmonėms
ir toliau taikomi ES teisės aktai, tačiau nuo
2021 m. sausio 1 d. padėtis pasikeis. Jei jūsų
verslas yra kaip nors susijęs su JK įsikūrusia
įmone, privalote pasirengti pokyčiams.
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, JK
įsisteigusio registruotojo (cheminių medžiagų
/ gaminio gamintojo, importuotojo arba
vienintelio atstovo) turima registracija ES
nebegalios. Todėl JK įsisteigę cheminių
medžiagų gamintojai / mišinio ruošėjai /
gaminio gamintojai turėtų:

registraciją
perduoti
ES
esančiam gamintojui ar importuotojui
arba

cheminės
medžiagos
registruotoju paskirti ES esantį
vienintelį atstovą.
ES įsisteigę tolesni naudotojai turėtų
įvertinti, ar naudojamą medžiagą įregistravo
ES įsisteigęs registruotojas. Jei ne, tolesnis
naudotojas turėtų:






atitinkamai pakeisti tiekimo grandinę
(pvz. nustatyti alternatyvų tiekėją);
susisiekti su JK registruotoju, kad
įsitikintų, jog šis planuoja paskirti
vienintelį atstovą, arba
pereinamojo laikotarpio pasibaigimo
momentu įregistruoti medžiagą kaip
importuotojas arba JK gamintojo
paskirtas vienintelis atstovas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip JK
išstojimas iš ES gali turėti įtakos Jums rasite
čia:
https://echa.europa.eu/lt/uk-from-the-eu
Internetinis seminaras
Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau
ECHA)
š.
m.
lapkričio 4 d. 11:00 –
13:00 val. planuoja
surengti
viešą
nemokamą internetinį
seminarą „Apsinuodijimų centrai – artėjant
pirmajam atitikties terminui“. Seminaro
metu bus pateikta naujausia informacija apie
atnaujinimus, kaip išspręsti IT pateikimo
problemas
bei
pristatytos
pagalbinės
priemonės padėsiančios pasirengti pirmajam
atitikties terminui. ECHA ekspertai atsakys į
klausimus susijusius su pranešimų parengimu
ir pateikimu. Seminaras bus paskelbtas ECHA
pagrindiniame puslapyje lapkričio 4 d.:
https://www.echa.europa.eu/lt/web/guest/hom
e. Registracija į šį seminarą nevykdoma.
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Primename, kad importuotojai ir tolesni
naudotojai, tiekiantis rinkai vartotojams ir/ar
profesionaliems naudotojams skirtus mišinius,
apie kuriuos dar nėra pranešta pagal
nacionalinės teisės aktus, privalo laikytis CLP
reglamento VIII priedo reikalavimų nuo 2021
m. sausio 1 d.
CLP VIII priedo rekomendacijos
Suderintos informacijos, susijusios su
neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose
sveikatai
situacijose,
teikimo
pagal
CLP
reglamento VIII priedą
rekomendacijos nuo šiol
prieinamos ir lietuvių
kalba. Rekomendacijose aptariami CLP
reglamento 45 straipsnio ir VIII priedo
įgyvendinimo
klausimai.
Šiose
rekomendacijose pateikiama informacija apie:
CLP reglamento VIII priedo taikymo sritį,
asmenis, kurie turi teikti informaciją pagal
CLP reglamento VIII priedą bei tokio
pateikimo
terminus;
UFI
naudojimą;
teikiamai informacijai keliamus reikalavimus;
pakeitimus arba naują informaciją, dėl kurios
reikia atlikti atnaujinimą.
Rekomendacijas rasite čia:
https://echa.europa.eu/lt/guidancedocuments/guidance-on-clp

Diizocionatų apribojimai
Diizocionatai ES yra plačiai naudojami
įvairioms paskirtims ir įvairiuose sektoriuose
pvz.: putplasčių, sandariklių, dangų gamybai
ir kt. Šios cheminės medžiagos dėl
kvėpavimo takų ir odos jautrinančio poveikio
darbuotojams gali sukelti profesinę ligą –

astmą. Siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą
ir sumažinti nepriimtinai didelį profesinės
ligos skaičių, šias chemines medžiagas
nuspręsta apriboti.
2020 m. rugsėjo 3 d. ES oficialiame leidinyje
buvo publikuotas Komisijos reglamentas (ES)
Nr.
2020/1149,
kuriuo
apribojamas
diizocianatų naudojimas ir tiekimas rinkai.
Naujas apribojimas apima 14 cheminių
medžiagų (cheminių medžiagų sąrašas). Šiuo
apribojimu:
1. Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. draudžiama
pramoniniame ir profesionaliame sektoriuje
naudoti diizocianatus – atskirus bei esančius
kitų cheminių medžiagų ar mišinių sudėtyje,
nebent:
a.
apskaičiuota
diizocianatų
koncentracija yra mažesnė nei 0,1 %
masės;
b. prieš naudojant cheminę medžiagą
pramoninis
ar
profesionalus
naudotojas yra pabaigęs kursus
apie saugų diizocianatų naudojimą.
2. Nuo 2022 m. vasario 24 d. draudžiama
tiekti pramoniniam ir profesionaliam sektoriui
diizociantus – atskirus bei esančius kitų
cheminių medžiagų ar mišinių sudėtyje,
nebent:
a.
apskaičiuota
diizocianatų
koncentracija yra mažesnė nei 0,1
% masės;
b. tiekėjas užtikrina, kad gavėjas
gaus visą reikiamą informaciją apie
kursus ir ant produkto pakuotės bus
aiškiai nurodyta informacija: „Nuo
2023 m. rugpjūčio 24 d. reikalingi
tinkami mokymai prieš naudojant
pramoninei
ar
profesionaliai
paskirčiai“.
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