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Ką turėtumėte žinoti prieš Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš ES? 

Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimas iš 

Europos Sąjungos (ES) planuojamas 2019 

metų kovo mėnesio pabaigoje.  

Šis sprendimas turės įtakos ne tik JK chemijos 

pramonės įmonėms, bet ir likusioms ES ir 

Europos Ekonominei erdvei (EEE) 

priklausančioms valstybėms narėms, kurių 

veikla su JK grįsta verslo santykiais. 

REACH registracijos nustos galioti 

JK išstojimo poveikis priklausys nuo Jūsų 

verslo vaidmens tiekimo grandinėje.  

Tuo atveju, jei Jūsų įmonė yra įsikūrusi JK ir 

pagal REACH reglamentą esate atlikę 

cheminės medžiagos registraciją, po išstojimo 

tokia registracija nustos galioti. 

Jei esate cheminės medžiagos gamintojas ir 

planuojate toliau plėtoti verslą likusiose ES 

valstybėse, turėtumėte paskirti ES įsisteigusį 

vienintelį atstovą, kuris perimtų funkcijas ir 

pareigas bei užtikrintų REACH reglamento 

reikalavimų laikymąsi.  

Jeigu Jūs esate importuotojas, savo įmonę 

įsteigęs JK, ES įsisteigusį vienintelį atstovą 

gali paskirti ne ES gamintojas arba mišinių 

ruošėjas. Kita galimybė – perkelti su 

registruotąja medžiaga susijusias operacijas ES 

esančiam juridiniam asmeniui. 

 

Turėtumėte įsitikinti, kad Jūsų vienintelis 

atstovas yra pakankamai kompetentingas ir 

turintis patirties valdant informaciją, susijusią 

su cheminėmis medžiagomis. 

 

 

ES arba EEE įsisteigusių įmonių, turinčių 

verslo santykių su JK įmonėmis, taip pat laukia 

pokyčiai. Pavyzdžiui, jei Jūsų įmonė yra narys 

registruotojas, kurios REACH registracijos 

dokumentaciją pateikė pagrindinis narys 

registruotojas – įmonė įsisteigusi JK, pastaroji 

įmonė privalės perduoti pagrindinio 

registruotojo pareigas ES įsisteigusiai įmonei. 

Kas atsitiks, jei tavo cheminės 

medžiagos registruotojas įsisteigęs JK? 

Jei Jūsų cheminės medžiagos registruotojas 

savo įmonę yra įsteigęs JK, po išstojimo, Jūs 

tapsite atsakingi už šios medžiagos registraciją. 

Tačiau Europos cheminių medžiagų agentūra 

(ECHA) JK įmonėms rekomenduoja paskirti 

vienintelį atstovą, jei jos planuoja tiekti 

cheminę medžiagą ES arba EEE rinkai po JK 

išstojimo.  

Jei Jūsų cheminės medžiagos vienintelis 

atstovas įsisteigęs JK, po išstojimo, Jūs tapsite 

atsakingi už šios medžiagos registraciją. 

Tačiau trečiosios šalies gamintojas galės 
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paskirti kitą vienintelį atstovą, įsisteigusį ES 

arba EEE. 

Kaipgi dėl autorizacijų? 

REACH autorizacijos, suteiktos įmonėms, 

kurios įsteigusioms JK, taip pat nustos galioti 

po išstojimo iš ES. Vadinasi, jei esate ES 

įmonė, besinaudojanti tokiomis 

autorizacijomis, Jums teks rasti naują tiekėją, 

turintį ES arba EEE galiojančią autorizaciją. 

Kitu atveju, galite kreiptis dėl autorizacijos 

suteikimo patys, tačiau nepamirškite tam skirti 

pakankamai laiko iš anksto. 

Jei esate autorizacijos turėtojas, kurio įmonė 

yra įsikūrusi JK, galite perkelti savo 

autorizaciją ES įsisteigusiam vieninteliam 

atstovui. Perkėlimas gali įvykti ir po išstojimo 

iš ES, bet jau dabar galite ruošti ir pasirašyti 

sutartis su savo pasirinktu vieninteliu atstovu. 

Klasifikavimas ir ženklinimas 

Jei esate JK įmonė, nebeprivalėsite laikytis 

CLP Reglamento nuostatų po išstojimo iš ES, 

nebent vykdysite eksportą į ES arba EEE 

valstybes nares. Tokiu atveju, Jums ir toliau 

reikės chemines medžiagas ir mišinius 

klasifikuoti ir ženklinti vadovaujantis CLP 

reglamento nuostatomis. 

Pateikiant cheminę medžiagą ES rinkai, kuri 

pagal REACH reglamentą nebuvo 

užregistruota, reikia pateikti pranešimą 

Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui. Tai 

privaloma padaryti per 1 mėnesį nuo pateikimo 

rinkai dienos. Pranešimo prievolė po JK 

išstojimo, tampa ES įsisteigusios įmonės 

(importuotojo) pareiga. 

Daugiau informacijos: 

JK pasitraukimo iš ES poveikis 

https://echa.europa.eu/lt/uk-withdrawal-from-the-eu 

Patarimai įmonėms 

https://echa.europa.eu/lt/advice-to-companies-q-

as/general 

PACT įrankis – sužinok, kas atsitiks su 

tavo chemine medžiaga  

Jei esate cheminės medžiagos registruotojas, 

galite naudoti PACT įrankį norėdami 

išsiaiškinti visus su chemine medžiaga 

susijusius REACH ir CLP reglamentų 

planuojamus, vykdomus ar atliktus procesus. 

Šio įrankio pagalba galite patikrinti, ar ECHA 

planuoja atlikti Jūsų registracijos 

dokumentacijos patikrą, ar nacionalinės 

valdžios institucijos ketina atlikti cheminės 

medžiagos vertinimą. Naudodamiesi šia 

informacija, galite tinkamai planuoti bei imtis 

priemonių atnaujinti registracijos 

dokumentaciją. 

PACT įrankis apima 8 skirtingus REACH ir 

CLP reglamentų procesus: 

 Dokumentacijos vertinimas. 

 Cheminės medžiagos vertinimas. 

 Suderintas klasifikavimas ir 

ženklinimas. 

 Apribojimai. 

 Didelį susirūpinimą keliančių 

cheminių medžiagų (SVHC) 

identifikavimas. 

 Reguliuojamojo valdymo galimybių 

vertinimas (RMOA). 

 Cheminių medžiagų, kurios yra 

patvarios, bioakumuliacinės ir 

toksiškos (PBT), nustatymas. 

 Endokrininę sistemą ardančių 

medžiagų nustatymas. 

 

Daugiau informacijos: 

(PACT) Public Activities Cordination Tool  

https://echa.europa.eu/pact 

PACT įrankio supratimas 

https://echa.europa.eu/understanding-pact 

PACT: vaizdo medžiaga 

https://www.youtube.com/watch?v=kjXSDsq-xM8 

Reguliavimo strategija 

https://echa.europa.eu/lt/echa-irs 
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