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Gerbiamieji cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, platintojai ir tolesnieji 

naudotojai, norėdami gauti šią informaciją periodiškai ar užduoti klausimą, rašykite el. 

paštu reachclp@aaa.am.lt. 

                       Pagarbiai, Jurgita Balčiūnienė  

 

Pateiktas CoRAP metinio 
                  atnaujinimo projektas 
 
  2014 m. spalio mėnesį Europos 
cheminių medžiagų agentūra (toliau – ECHA) 
pateikė Koreguojamojo Bendrijos veiksmų 
plano (toliau – CoRAP) metinio atnaujinimo 
projektą. 

 
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 2015-2017 metais planuojamas vertinti 
medžiagas. 

Šiuo metu paskelbtame CoRAP 
atnaujinimo projekte yra 134 cheminės 
medžiagos, iš kurių 65 medžiagos yra naujai 
įtrauktos bei 69 medžiagos iš CoRAP 
atnaujinimo, kuris buvo paskelbtas 2014 m. 
kovo 26 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 2015 m. 
vasario mėnesio. ECHA, atsižvelgus į VNK 
nuomonę, priims galutinį CoRAP atnaujinimą 
bei paskelbs jį savo tinklavietėje. 

 
Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį! 

 
Atnaujinta Cheminių medžiagų skyriaus 

suteiktų konsultacijų vertinimo anketa 
 
Aplinkos apsaugos agentūros 

Cheminių medžiagų skyrius atnaujino savo 
„Suteiktų konsultacijų vertinimo anketą“. 
Nuoroda į anketą visada pateikiama atsakymo 
į Jūsų pateiktą klausimą, gautą 
reachclp@aaa.am.lt arba chemija@aaa.am.lt 
el. paštu, pabaigoje.  

Jeigu kada nors teko kreiptis 
konsultacijos šiais el. paštais, prašytume 
užpildyti šią „Suteiktų konsultacijų vertinimo 
anketą“.  

Tai padės mums gerinti mūsų 
teikiamų paslaugų kokybę. Anketos pildymas 
užtruks vos keletą minučių. Mums labai 
svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą. 
Apklausa yra anonimiška ir visi pateikti 
atsakymai bus panaudoti tiktai analizei. Šios 
anketos rezultatai viešai nepublikuojami. 
Anketą galite užpildyti paspaudę šią nuorodą: 
http://goo.gl/forms/H0mUAKHTZB 

 

 
  Atnaujintas Kandidatinių medžiagų sąrašas 
 

2014 m. gruodžio 17 d. VNK 
pritarus ECHA į Kandidatinį autorizuotinų 
cheminių medžiagų sąrašą įtraukė šešias labai 
didelį susirūpinimą keliančias medžiagas bei 
atnaujino įrašą apie sąraše jau esančios didelį 
susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos 
papildomą įtraukimo priežastį.  

Šiuo metu kandidatiniame 
sąraše yra 161 cheminė medžiaga.  

Įmonėms rekomenduojama 
pasitikrinti savo galimus įsipareigojimus, 
susijusius su į šį sąrašą įtrauktomis 

Daugiau informacijos apie CoRAP rasite 
ECHA tinklalapyje: 
http://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/e
valuation/substance-
evaluation/community-rolling-action-plan 

CoRAP atnaujinimo projektas 2015-2017 
metams: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13
628/corap_2015_2017_en.pdf 

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus! 
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medžiagomis, atskiromis ar esančiomis  
mišinio ar gaminio sudėtyje. Gamintojai ir 
importuotojai, kurių gaminiuose yra bent 
viena iš šių cheminių medžiagų, nuo šių 
medžiagų įtraukimo į Kandidatinį sąrašą 
dienos (t.y. 2014 m. gruodžio 17 d.) per šešis 
mėnesius (t.y. iki 2015 m. birželio 17 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. 

 
Taip pat norėtume priminti, jog 

Kandidatiniame cheminių medžiagų sąraše 
esančios cheminės medžiagos, palaipsniui, jas 
prioretizuojant, yra įtraukiamos į REACH 
reglamento XIV priedą (Autorizuotinų 
cheminių medžiagų sąrašą). 
 
Paskelbtos pirmosios PIC reglamento 
rekomendacijos 

 
2014 m. gruodžio 15 d. 

paskelbtas pirmasis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl 
pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir  

importo (PIC reglamento) rekomendacijų 
dokumentas.        

PIC (išankstinio pranešimo apie 
sutikimą) reglamento rekomendacinio 
dokumento rengime dalyvavo Europos 
Komisija, PIC reglamentą rengusios 
paskirtosios nacionalinės institucijos ir 
akredituoti suinteresuotieji subjektai, taip pat 
pramonės atstovai. Šiuo dokumentu siekiama 
palengvinti reglamento įgyvendinimą, 
aprašant, kaip geriausiai vykdyti jame 
nurodytas prievoles.        

PIC reglamento įgyvendinimo 
rekomendacinis dokumentas planuojamas 
išversti į visas oficialiąsias ES kalbas. 

 Reglamentu Nr. 649/2012 
administruojamas tam tikrų pavojingų 
cheminių medžiagų importas ir eksportas, taip 
pat nustatomi įsipareigojimai įmonėms, 
norinčioms šias chemines medžiagas 
eksportuoti į ES nepriklausančias šalis. 

Reglamentu siekiama skatinti 
bendrą atsakomybę ir bendradarbiavimą 
tarptautinės prekybos pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis srityje, saugoti 
žmonių sveikatą ir aplinką suteikiant 
besivystančioms šalims informaciją, kaip 
saugiai laikyti, gabenti ir šalinti pavojingas 
chemines medžiagas. 

PIC Reglamentu Europos 
Sąjungoje įgyvendinama Roterdamo 
konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama 
iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms 
pavojingoms cheminėms medžiagoms ir 
pesticidams tarptautinėje prekyboje.   

Kandidatinis cheminių medžiagų sąrašas 
http://echa.europa.eu/lt/candidate-list-
table;jsessionid=A7E0C6A104F6981440A
17A41BF86B17E.live1 

Autorizuotinų cheminių medžiagų 
sąrašas 
http://echa.europa.eu/lt/addressing-
chemicals-of-
concern/authorisation/recommendation-
for-inclusion-in-the-authorisation-
list/authorisation-list 

PIC reglamento įgyvendinimo 
rekomendacijos 
http://www.echa.europa.eu/documents/1016
2/21784135/guidance_pic_en.pdf  

Reglamentas Nr. 649/2012 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2012:201:0060:0106:LT:PDF  


