Vartotojai, siųsdami paklausimą dėl labai didelį
susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų
gaminiuose, gali naudoti šį pavyzdį:
Vartotojo kontaktinė informacija
Data

Kandidatinį sąrašą rasite ECHA tinklalapyje:
http://echa.europa.eu/lt/candidate-list-table
Rekomendacijos dėl gaminiuose esančių
cheminių medžiagų (nauja 2017 birželio 1 mėn.
paskelbta redakcija):
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_lt.htm

Prašau, mane informuoti ar gaminyje (-iuose),
kuriuo (-iais) Jūs prekiaujate (gaminate), yra cheminių
medžiagų įtrauktų į labai didelį susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų sąrašą (angl., „Candidate List of
substances of very high concern“ - SVHC).
Informacija apie gaminį(-ius): (produkto
pavadinimas, brūkšninis kodas, serijos numeris, gamintojas
ir kt.)
Jeigu bent viena iš tokių medžiagų yra Jūsų
gaminyje, REACH reglamentas įpareigoja per 45 dienas,
nuo prašymo gavimo datos ją įvardinti ir pateikti
pakankamai informacijos, kad gaminį būtų galima saugiai
naudoti.
Būsiu dėkinga (-as) jei informuosite ar šiame
produkte nėra kitų kenksmingų (pavojingų) cheminių
medžiagų ir kokius alternatyvius produktus (kurių
sudėtyje nėra kenksmingų cheminių medžiagų) Jūs siūlote.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo
pareigas pagal REACH, susisiekite su nacionaline
REACH-CLP pagalbos tarnyba:

Aplinkos
apsaugos agentūra

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
http://www.gamta.lt
REACH-CLP PAGALBOS TARNYBA
T
el. +370 706 62031
El. p. reachclp@aaa.am.lt

Pasinaudokite savo teise
prieš įsigydami konkretų
gaminį!

tel.: +370 706 62031,
el. p.: reachclp@aaa.am.lt.

Pagarbiai,
Vardas Pavardė

Jūs turite teisę žinoti ar
gaminyje yra pavojų
Jūsų sveikatai ar aplinkai
keliančių cheminių
medžiagų!

Naudota informacija iš: www.eeb.org
skelbiamos ataskaitos
„The Fight to Know“

Cheminės medžiagos, įtrauktos į kandidatinį
cheminių medžiagą sąrašą, buvo priskirtos labai
didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms
medžiagoms (SVHC). Šios cheminės medžiagos
žmonėms ir aplinkai gali turėti labai žalingą ir
dažnai negrįžtamą poveikį. Todėl į kandidatinį
cheminių medžiagų sąrašą įtrauktoms cheminėms
medžiagoms gali būti taikoma autorizacijos
procedūra, jeigu Europos Komisija priimtų
atitinkamą sprendimą.
Pagal REACH reglamentą gamintojai,
importuotojai ir kiti tiekėjai gaminių, kurių sudėtyje
yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių
medžiagų, kai jų koncentracija gaminiuose viršija
0,1 proc. (masės %), pateikia gaminių gavėjams ir
vartotojams atitinkamą turimą informaciją (bent
cheminės medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų
galima saugiai naudoti.
Gaminių gavėjams informacija turi būti
pateikiama „automatiškai“ (33 str. 1 dalis). Šis
įsipareigojimas taikomas ir kai medžiagos kiekis
nesiekia 1 tonos per metus. Šiuo atveju negali būti
taikoma išimtis nei pagal REACH 7 str. 3 dalį
(poveikio išimtis), nei pagal 7 str. 6 dalį (jau
registruota, atsižvelgiant į naudojimo paskirtį).
Informacija
vartotojams
apie
SVHC
medžiagas pateikiama jų prašymu, nemokamai per
45 dienas nuo prašymo gavimo datos.
Įsipareigojimas pateikti turimą informaciją
pradedamas taikyti, kai tik cheminė medžiaga
įtraukiama į kandidatinį cheminių
medžiagų
sąrašą. Įsipareigojimai taip
pat
taikomi
gaminiams, kurie buvo pagaminti arba importuoti
prieš įtraukiant cheminę medžiagą į šį sąrašą ir
tiekiami po įtraukimo.

Gaminio tiekėjas, spręsdamas kokią informaciją
turėtų pateikti gaminio gavėjui turėtų atsižvelgti į tai:
-

kokie yra tolesni gaminio gyvavimo ciklo
etapai (transportavimas, sandėliavimas,
naudojimas) iki šalinimo (atliekų);

-

kokie yra galimi poveikio būdai kiekvieno
gyvavimo ciklo etapo metu;

-

kokie galimi SVHC
sveikatai ir aplinkai;

-

kokio tipo poveikio kontrolė ir (ar) asmens
apsaugos
priemonės
būtų
tinkamos
kiekvieno gaminio gyvavimo ciklo etapo
metu tam, kad gaminys būtų naudojamas
saugiai.

pavojai

žmonių

Tai reikalinga siekiant nustatyti bet kokią
galimą riziką, kuri atsiranda dėl SVHC gaminyje ir
nustatyti, kokia informacija turi būti pateikta
vartotojui kartu su medžiagos pavadinimu, tam, kad
vartotojas galėtų šią riziką kontroliuoti. Tai reiškia,
kad, kokią papildomą informaciją reikia pateikti,
priklausys nuo to, ką turi žinoti naudotojas ir/ar
vartotojas, kad gaminį naudotų saugiai, o ne nuo to
kaip prieinama ši saugos informacija. Neturėtų būti
manoma, kad pateikus tik medžiagos pavadinimą
kiekvienu atveju bus užtikrintas saugus gaminio
naudojimas. Skirtingų gaminių atvejais informacija
gali skirtis priklausomai nuo to, kas
yra
informacijos gavėjas. Pavyzdžiui, profesionalus
naudotojas įprastai nebus informuojamas, kad
gaminys turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje
vietoje, kadangi tokia informacija paprastai yra
tinkama vartotojams.

Tinkamiausia forma informacijos pateikimui
taip pat gali skirtis, priklausomai nuo informacijos
turinio ir adresato. Tinkamas būdas informuoti
vartotojus gali būti standartinis laiškas, o
profesionalius naudotojus - pateikiant atskiras
naudojimo instrukcijas.
REACH reglamentas nenurodo, kokiu formatu
informacija turi būti pateikiama gaminių
gavėjams/vartotojams. Todėl informaciją galima
pateikti įvairiais formatais, pvz.:
- kaip
turimų
dokumentų
santrauką
(naudojimo ir pakavimo instrukcijos);
- informaciją iš etiketės;
- nuorodą į tinklalapį;
- pramonės asociacijos parengtą standartinį
informacinį šabloną.
Bet kokiu atveju turi būti pasirinktas toks
formatas, kuris užtikrintų, kad informacija yra
lengvai prieinama gaminio naudotojui ar
vartotojui, atkreipiant dėmesį į konkrečias
naudojimo situacijas.
Kadangi pakuotės visada yra laikomos atskiru
„gaminiu“, įsipareigojimas perduoti turimą
informaciją apie SVHC medžiagas taikomas ir
pakuočių medžiagoms.
Vartotojai paklausimą dėl SVHC medžiagų
gali pateikti prieš pirkdami gaminį, tai suteiks
galimybę lengviau apsispręsti kokį gaminį
išsirinkti. Pasirašytą paklausimą galite įteikti
gaminio tiekėjui ar nusiųsti tiesiogiai gamintojui
paštu ar elektroniniu paštu. Jeigu paklausimą
siųsite el. paštu, galite jo kopiją atsiųsti mums, t.y.
REACH-CLP pagalbos tarnybai
(cc: reachclp@aaa.am.lt)

