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Daugiau informacijos apie mišinių 
klasifikavimą rasite ECHA internetiniame 
puslapyje: 
http://echa.europa.eu/lt/clp-2015 

Reglamentą (ES) Nr. 453/2010 rasite čia: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:L:2010:133:0001:0043:LT:PDF 
 

Rekomendacijas kaip pildyti saugos 
duomenų lapus rasite čia: 
http://www.echa.europa.eu/documents/1016
2/13643/sds_lt.pdf 
 

N A U J I E N L A I Š K I S  ( N r . 4 )  
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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, Beata Volujevič 

 

 
Mišinių klasifikavimas ir ženklinimas po 

2015 m. birželio 1 d. 
 

Nuo 2015 m. birželio 1 d. klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo reglamentas (toliau -
CLP reglamentas) yra vienintelis teisės aktas, 
galiojantis cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimui ir ženklinimui, tuo tarpu 
Direktyva 67/548/EEB ir Direktyva 
1999/45/EB panaikinamos. 

Mišiniams, kurie yra suklasifikuoti, 
paženklinti ir supakuoti pagal Direktyvą 
1999/45/EEB ir pateikti rinkai iki 2015 m. 
birželio 1 d., taikomas perėjimo prie CLP 
reglamento pereinamasis laikotarpis. 

Taigi, jeigu mišinys bus suklasifikuotas, 
paženklintas ir supakuotas pagal Direktyvos 
1999/45/EB taisykles bei patiektas rinkai iki 
2015 m. birželio 1 d., t. y. tą dieną jis jau bus 
patekęs į tiekimo grandinę, gamintojas, 
importuotojas, tolesnis naudotojas ar 
platintojas galės atidėti jo naują ženklinimą ir 
pakavimą pagal CLP reglamento taisykles iki 
2017 m. birželio 1 d. Tai reiškia, kad mišinys 
iki 2017 m. birželio 1 d. galės būti toliau 
parduodamas tiekimo grandinėje su pagal 
Direktyvos 1999/45/EB reikalavimus 
paruošta etikete.  

 
Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai 

mišinys, judėdamas tiekimo grandine, bus 
perkeliamas į kitą pakuotę ir atitinkamas 
tiekėjas pakeis pakuotę taip, kad prireiks 
naujų ženklinimo elementų, jis privalės 
suderinti etiketę su CLP reglamento 
reikalavimais. 

 
Reikalavimai saugaus duomenų lapams po 

2015 m. birželio 1 d. 
 

Nuo 2015 m. birželio 1 d. reglamento (EB) 
1907/2006 (REACH) II priedas pakeičiamas 
reglamento (ES) 453/2010 II priedu. Taigi, 
nuo 2015 m. birželio 1 d. cheminių medžiagų 
bei mišinių saugos duomenų lapai (toliau – 
SDL) turi būti rengiami vadovaujantis 
reglamento (ES) 453/2010 II priedu. 

Mišinių, kurie buvo patiekti rinkai iki 2015 
m. birželio 1 d. ir kurių ženklinimo ir 
pakuotės nereikia pakeisti pagal CLP 
reglamentą (t.y. taikomos pereinamojo 
laikotarpio nuostatos) SDL nebūtina pakeisti 
pagal reglamento (ES) 453/2010 II priedo 
reikalavimus iki 2017 m. birželio 1 d.  

 



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

Išbandyti IUCLID 6 beta versiją galite čia: 
https://iuclid6.echa.europa.eu/lt/home 
 

 
Paskelbta IUCLID 6 beta versija 

 
2015 m. 
birželio 24 d. 

ECHA 
paskelbė 

programinės 
įrangos IUCLID 6 beta versiją, kurią šiuo 
metu galima išbandyti. Pilną IUCLID 6 
versiją planuojama išleisti 2016 m. pradžioje, 
iki to laiko visos dokumentacijos turi būti 
ruošiamos naudojant IUCLID 5. 

 
Papildytas Kandidatinių cheminių medžiagų 

sąrašas 
 

2015 m. birželio 15 d., Valstybių narių 
komitetui (VNK) pritarus, Europos cheminių 
medžiagų agentūra (ECHA) į Kandidatinį 
autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą 
įtraukė dvi naujas labai didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas. 

Šiuo metu kandidatiniame sąraše yra 163 
cheminės medžiagos. 
Įmonėms rekomenduojama pasitikrinti 

savo galimus įsipareigojimus, susijusius su į 
šį sąrašą įtrauktomis medžiagomis, atskiromis 
ar esančiomis mišinio, ar gaminio sudėtyje.  
 

 
 
 
 
 

 

 
REACH 
mokesčiai 
pakeisti, 
atsižlegiant į 
infliacij ą 

 
2015 birželio 5 d. Europos Sąjungos 

oficiliajame leidinyje buvo paskelbtas 2015 
m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo 
reglamentas (ES) Nr. 2015/864, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų 
agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH). Šis reglamentas 
įsigaliojo dvidešimtą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, t.y. 
2015 m. birželio 25 d. Europos Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 340/2008 (toliau – 
Mokesčių reglamentas) nustatytas ECHA 
renkamų mokesčių dydis ir mokėjimo 
taisyklės REACH reglamente nustatytais 
atvejais. Mokesčių reglamente nustatyti 
mokesčiai perskaičiuojami, atsižvelgiant į 
infliacijos lygį, kuris nustatomas pagal 
Europos vartotojų kainų indeksą, kurį 
Eurostatas skelbia vadovaudamasis 
Reglamentu (EB) Nr. 2494/95. 

Atsižvelgiant į metinę peržiūrą, atliktą 
2014 m., mokesčiai, mokami ECHA, buvo 
perskaičiuoti pagal taikytiną vidutinį 1,5 proc. 
metinį infliacijos lygį, kurį 2013 m. paskelbė 
Eurostatas. 

Atsižvelgiant į visų mokesčių 
perskaičiavimą, buvo pakeisti Mokesčio 
reglamento I – VIII priedai.

 

Kandidatinis cheminių medžiagų sąrašas 
http://www.echa.europa.eu/lt/candidate-
list-table 

Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 
Nr. 2015/864 rasite čia: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
015R0864&qid=1435644850723&from=
LT 
 

Primename, kad Kandidatiniame sąraše 
esančios cheminės medžiagos, palaipsniui, jas 
prioretizuojant, yra įtraukiamos į REACH 
reglamento XIV priedą (Autorizuotinų cheminių 
medžiagų sąrašas). 
 


