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TEISINĖ PASTABA.
Šiuo dokumentu siekiama padėti jo naudotojams atlikti savo pareigas pagal Reglamentą (ES)
Nr. 649/2012 (toliau – IPS reglamentas), tačiau naudotojams primenama, kad IPS reglamento
tekstas yra vienintelis autentiškas teisės šaltinis ir kad šiame dokumente pateikta informacija
nelaikytina teisine konsultacija. Už naudojimąsi šia informacija atsako tik naudotojas. Europos
cheminių medžiagų agentūra (ECHA) neprisiima jokios atsakomybės už šio dokumento turinį.
Redakcija

Pakeitimai

1.0

Pirmas leidimas (pažymėtina, kad jis buvo 2014 m. gruodžio mėn. paskelbtas tik
anglų kalba)

1.1

Klaidų ištaisymas atsižvelgiant į tai, kad baigėsi mišinių klasifikavimo, ženklinimo
ir pakavimo pereinamasis laikotarpis pagal Pavojingų preparatų direktyvą ir iki
galo įgyvendintas Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas (toliau –
KŽP reglamentas):
– 6.10 skirsnyje išbrauktos nuorodos į Pavojingų medžiagų direktyvą
(toliau – PMD) ir Pavojingų preparatų direktyvą (toliau – PPD);
– 6.10.2 poskirsnio tekstas pakeistas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m.
birželio 1 d. įsigaliojo visas KŽP reglamentas;
– 6.10.3 poskirsnyje nebėra standartinių pavojaus simbolių pagal PMD ir
PPD, o KŽP pavojų piktogramos pakeistos piktogramomis, kurios
suderinamos su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK)
svetainėje pateiktu formatu;
– iš 6.10.4 poskirsnio išbraukta nuoroda į mišinių klasifikavimą pagal PPD
saugos duomenų lape.
6.1.5 ir 6.6.1 poskirsniuose pridėtos nuorodos į e. IPS naudojimo vadovus.
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Pratarmė
Šiame dokumente aptariamos konkrečios tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo nuostatos pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012 1, vadinamąjį Išankstinio pranešimo
apie sutikimą (IPS) reglamentą (toliau – IPS reglamentas).
IPS reglamentu Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – ECHA) įgaliota teikti
pramonininkams ir valdžios institucijoms pagalbą ir technines bei mokslines rekomendacijas su
IPS reglamentu susijusiais klausimais 2. Europos Komisija parengė ir REACH komitetas
patvirtino du rekomendacinius dokumentus 3 dėl ankstesniojo pavojingų medžiagų importo ir
eksporto reglamento 4. Dalis abiejų dokumentų turinio iš esmės tebėra aktuali ir įsigaliojus
naujajam IPS reglamentui, todėl ECHA šia jų turinio dalimi rėmėsi rengdama dalį šio
dokumento teksto, tačiau šiose rekomendacijose kartu pateikiama ir naujos informacijos apie
pakeitimus, padarytus nauja redakcija išdėstytu IPS reglamentu.
Visus šiuo metu aktualius ECHA rekomendacinius dokumentus galima gauti ECHA svetainėje
(http://echa.europa.eu/lt/support/guidance).

2012 m.
liepos
4 d.
Europos
Parlamento
ir
Tarybos
reglamentas
(ES)
pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (nauja redakcija); OL L 201, 2012 7 27, p. 60.
1

Nr. 649/2012

dėl

IPS reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir d punktai: „prireikus, pritarus Komisijai ir pasikonsultavus su valstybėmis
narėmis, teikia pagalbą, technines bei mokslines gaires ir c užtikrintas veiksmingas šio reglamento taikymas”…
„Komisijai pritarus, teikia pagalbą ir technines bei mokslines gaires valstybių narių paskirtosioms nacionalinėms
valdžios institucijoms, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento taikymas“.
2

3

i) TECHNINĖS REGLAMENTO (EB) Nr. 689/2008 ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS – bendros rekomendacijos
paskirtosioms nacionalinėms institucijoms ir pramonininkams, paskelbtos 22 oficialiosiomis ES kalbomis,
išskyrus kroatų kalbą. Šį dokumentą 2010 m. spalio 20 d. patvirtino REACH komitetas, o 2011 m. kovo 1 d. jis
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;
ii)

Techninės Reglamento (EB) Nr. 689/2008 įgyvendinimo rekomendacijos paskirtosioms nacionalinėms
institucijoms (PNI) – dokumentas, kuris buvo paskelbtas tik anglų kalba ir skirtas tik PNI (prisijungusioms prie
duomenų bazės EDEXIM). Šios rekomendacijos baigtos rengti 2012 m. balandžio mėn. atsižvelgiant į valstybių
narių pastabas, pateiktas PNI susitikime ir po jo.

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių
medžiagų eksporto ir importo; OL L 204, 2008 7 31, p. 1.
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1. ĮVADAS
Šiuo dokumentu siekiama padėti paskirtosioms nacionalinėms institucijoms (toliau – PNI),
muitinėms ir pramonininkams veiksmingai taikyti IPS reglamentą.
Rekomendacijų pradžioje, 2 skirsnyje, pateikiama įžanginės informacijos apie Roterdamo
konvenciją, įskaitant pagrindinius jos principus ir mechanizmus. Tame skirsnyje pateikiama
informacijos ir apie sritis, kuriose Reglamento (ES) Nr. 649/2012 nuostatų aprėptis didesnė
negu Roterdamo konvencijos reikalavimų. Toliau rekomendacijų 3 ir 4 skirsniuose
paaiškinamos svarbiausių reglamento sąvokų apibrėžtys ir aptariama jo taikymo sritis.
5 skirsnyje apibūdinami pagrindiniai dalyviai (paskirtosios nacionalinės institucijos,
eksportuotojai ir importuotojai). Po to, rekomendacijų 6 skirsnyje, išdėstomos eksportuotojų ir
valdžios institucijų pareigos pagal IPS reglamentą ir išaiškinami kiekvienos tokios nuostatos
reikalavimai. 7 skirsnyje pateikiama tam tikros informacijos apie e. IPS taikomąją programą.
Galiausiai 8 skirsnyje pateikiama pavyzdžių, parodančių, kaip IPS reglamento reikalavimai
praktiškai taikomi įvairiais atvejais.

2. IPS REGLAMENTO SUPRATIMAS
IPS reglamentas yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl pavojingų cheminių
medžiagų eksporto ir importo. Jis taikomas pramoninėms cheminėms medžiagoms ir
pesticidams (įskaitant biocidus) 5, kurie yra uždrausti arba jų naudojimas griežtai ribojamas dėl
sveikatos ar aplinkos apsaugos priežasčių. Jame nustatytos šias chemines medžiagas iš ES į
trečiąsias valstybes eksportuoti norinčių įmonių pareigos. Eksportuojant tokias chemines
medžiagas keliami dvejopi – pranešimo apie eksportą ir aiškaus sutikimo – reikalavimai.
Pastarasis reikalavimas taikomas tik tam tikrais atvejais (žr. šio rekomendacinio dokumento
6.6.1 poskirsnį). IPS reglamente taip pat nustatytos importuotojų, importuojančių chemines
medžiagas, kurios yra uždraustos ar griežtai ribojamos ES teisės aktų arba kurioms pagal
Roterdamo konvenciją taikoma IPS tvarka, pareigos. Tačiau reikėtų atminti, kad cheminių
medžiagų importavimą daugiausia reglamentuoja kiti ES teisės aktai, tokie kaip, pavyzdžiui,
REACH reglamentas 6 arba Biocidinių produktų reglamentas 7.
IPS reglamentu siekiama skatinti atsakomybės pasidalijimą ir bendradarbiavimą tarptautinio
pavojingų cheminių medžiagų judėjimo srityje ir apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką, šiuo
tikslu teikiant visoms importuojančioms šalims (kaip jos apibrėžtos reglamente) ir kartu ne tik
šių Konvencijos šalių, bet ir kitų valstybių (ypač besivystančių valstybių) atitinkamoms
institucijoms informaciją apie pavojingų cheminių medžiagų savybes ir kaip reikėtų saugiai
laikyti, transportuoti, naudoti bei šalinti tokias chemines medžiagas. IPS reglamentu Europos
Sąjungoje įgyvendinama Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto,
procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams
tarptautinėje prekyboje (toliau – Konvencija). Europos Sąjunga (ES) 2002 m. gruodžio 20 d.

Pagal IPS reglamento 2 straipsnio h punktą IPS reglamentas netaikomas patentuotiems vaistams ir veterinariniams
vaistams, kuriuos reglamentuoja Direktyva 2001/83/EB ir Direktyva 2001/82/EB, nebent tai būtų „kiti pesticidai“, kaip
apibrėžta IPS reglamento 3 straipsnio 5 dalies b punkte.
5

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą
1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
6

7
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Biocidinių produktų reglamentas (BPR)).
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ratifikavo Konvenciją ir visiškai įgyvendino jos nuostatas keliais vėliau ilgainiui priimtais
reglamentais 8.
Siekdama stiprinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį ES nusprendė į IPS reglamentą
įtraukti kelias papildomas nuostatas, kurios apimtų daugiau negu Konvencijos reikalavimai.
Pavyzdžiui, IPS reglamente reikalavimai pranešti apie eksportą ir gauti aiškų sutikimą (žr. šio
rekomendacinio dokumento 6.1 ir 6.6.1 poskirsnius) plačiau taikomi ne tik Konvencijos šalims,
bet ir visoms kitoms valstybėms.
Be to, pranešimą apie į IPS reglamento I priedą įtrauktų cheminių medžiagų eksportą pateikti
privaloma nepriklausomai nuo to, kaip jas numatoma naudoti importuojančioje šalyje.
Kad IPS reglamento nuostatos ir mechanizmai būtų visiškai suprantami, skaitytojas turėtų būti
susipažinęs su pagrindiniais Roterdamo konvencijos principais ir svarbiausiais elementais.

2.1 Roterdamo konvencija
Ši konvencija 1998 m. rugsėjo 10 d. priimta Roterdame vykusioje diplomatinėje
konferencijoje. Ji įsigaliojo 2004 m. vasario 24 d. ir tapo savo šalims 9 teisiškai privaloma. Ši
konvencija – Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) ir Maisto ir žemės ūkio organizacijos
(FAO) atsakas į susirūpinimą, kilusį praėjusio amžiaus 7 ir 8 dešimtmečiuose išaugus cheminių
medžiagų gamybos, prekybos ir naudojimo mastui. Šis susirūpinimas kilo dėl rizikos, kurią
pavojingų cheminių medžiagų ir pesticidų naudojimas gali kelti žmonių sveikatai ir aplinkai. Be
to, kai kurių (ypač besivystančių) valstybių reguliavimo sistemų ir infrastruktūros nepakako
užtikrinti, kad tokios cheminės medžiagos būtų tvarkomos saugiai.
Bendrasis Konvencijos tikslas yra skatinti bendrą savo šalių atsakomybę ir bendradarbiavimo
pastangas dalyvaujant tarptautinėje prekyboje tam tikromis pavojingomis cheminėmis
medžiagomis, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos ir prisidėti prie
to, kad naudojant chemines medžiagas būtų tausojama aplinka. Šio tikslo siekiama dviem
pagrindinėmis Konvencijos nuostatomis dėl:
•

išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) tvarkos;

•

keitimosi informacija.

Pagal Roterdamo konvenciją jos šalys paskiria vieną arba daugiau nacionalinių institucijų,
kurios atlieka pagal Konvenciją reikalingas administracines funkcijas. Šios institucijos,
vadinamos paskirtosiomis nacionalinėmis institucijomis (PNI), veikia kaip ryšių punktai, per
kuriuos Konvencijos šalis palaiko ryšius su Konvencijos sekretoriatu (kurio funkcijas kartu
atlieka UNEP ir FAO) ir palaikomi ryšiai tarp įvairių šalių. PNI atlieka būtiną vaidmenį
įgyvendinant Konvenciją ir skleidžiant informaciją apie ją nacionaliniu lygmeniu.
Roterdamo konvencijos reglamentuojamos cheminės medžiagos yra pesticidai ir pramoninės
cheminės medžiagos, Konvencijos šalių uždraustos ar griežtai ribojamos dėl sveikatos arba
aplinkos apsaugos priežasčių. Cheminių medžiagų, kurioms Roterdamo konvencijoje aiškiai

8
Reglamentas (EB) Nr. 304/2003, OL L 63, 2003 3 6, p. 1, pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 689/2008,
OL L 204, 2008 7 31, p. 1, kuris pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 649/2012 (nauja redakcija), OL L 201, 2012 7 27,
p. 60.

Konvencijos šalys – Konvenciją ratifikavusios, ją priėmusios, patvirtinusios ar prie jos prisijungusios valstybės arba
regioninės ekonominės integracijos organizacijos.
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nustatyta taikytina išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) tvarka, sąrašas pateiktas
Konvencijos III priede 10.
Konvencijoje taip pat nustatyta papildomų medžiagų įtraukimo į III priedą tvarka.
Dabartinį į III priedą įtrauktų cheminių medžiagų sąrašą žr. Roterdamo konvencijos svetainėje
www.pic.int (pradžios tinklalapio apačioje, meniu „Databases“, paspaudę nuorodą „Annex III
chemicals“, sąrašą rasite šiuo adresu:
http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language/enUS/Default.aspx).

2.2 Pagal Konvenciją taikoma IPS tvarka
IPS tvarka yra mechanizmas, pagal kurį oficialiai priimami ir paskelbiami importuojančių
šalių sprendimai, ar jos sutinka, ar nesutinka ateityje importuoti tam tikras chemines
medžiagas. Pagrindinis principas yra tai, kad tos cheminės medžiagos neturi būti siunčiamos
negavus išankstinio pranešimo apie importuojančios šalies sutikimą.
Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) tvarka taikoma į Konvencijos III priedą įtrauktoms
cheminėms medžiagoms. Iš valdžios institucijų paskirtų cheminių medžiagų tvarkymo ekspertų
sudaryta pagalbinė institucija, Cheminių medžiagų kontrolės komitetas (toliau – ChMKK),
parengia sprendimo priėmimo rekomendacinį dokumentą (toliau – SPRD), skirtą kiekvienai į
Konvencijos III priedą įtrauktai cheminei medžiagai. Konvencijos šalių konferencijoje (toliau –
ŠK) 11 patvirtintas SPRD perduodamas visoms šalims.
SPRD pateikiama svarbiausia informacija apie cheminę medžiagą, t. y. jos savybės ir glausta
informacija apie pavojus ir riziką, siejamus su tos cheminės medžiagos naudojimu. Jame
pateikiami duomenys ir apie galutines reguliavimo priemones, dėl kurių ta cheminė medžiaga
įtraukta į Konvencijos III priedą (žr. šio rekomendacinio dokumento 2.3.1 poskirsnį). SPRD
skelbiami Konvencijos svetainėje 12.
SPRD pateikta informacija padeda Konvencijos šalims vertinti su cheminių medžiagų tvarkymu
ir naudojimu susijusią riziką atsižvelgiant į vietos sąlygas. Remdamosi tokiu vertinimu šalys
gali priimti patikimesne informacija pagrįstus sprendimus leisti ar uždrausti importą arba leisti
importuoti tam tikromis sąlygomis. Šie sprendimai vadinami atsakymais dėl importo 13 ir yra
skirti tik konkrečiai medžiagos naudojimo kategorijai, kuriai ta medžiaga priskirta sąraše pagal
Konvenciją. Taigi, pavyzdžiui, jeigu importuojanti šalis praneša nenorinti priimti importuojamos
X cheminės medžiagos, kuri joje būtų naudojama kaip pesticidas, tai nereiškia, kad tos pačios
X cheminės medžiagos negalima į tą šalį importuoti kaip pramoninės cheminės medžiagos.
Savo atsakymus dėl importo Konvencijos šalys turėtų kuo greičiau nusiųsti sekretoriatui.

Papildomoms cheminėms medžiagoms Konvencija taikoma pagal jos 12 straipsnio 1 dalį, pagal kurią apie
eksportuojamą cheminę medžiagą privalo pranešti Konvencijos šalis, kuri yra tą cheminę medžiagą uždraudusi arba
jos naudojimą griežtai apribojusi.

10

11 Šalių konferencija (ŠK) yra organas, įgaliotas priimti sprendimus dėl Konvencijos keitimų. Jį sudaro Konvenciją
ratifikavusios, priėmusios, patvirtinusios ar prie jos prisijungusios valstybės arba regioninės ekonominės organizacijos.
12http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/DecisionGuidanceDocuments/tabid/2413/language/en-US/Default.aspx
13 Atsakymas dėl importo gali būti galutinis sprendimas arba tarpinis atsakymas, kaip apibūdinta Konvencijos
10 straipsnio 4 dalyje.
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Sekretoriatas kas šešis mėnesius informuoja visas šalis apie atsakymus dėl importo (ir apie tas
šalis, kurios atsakymų nepateikė) siųsdamas vadinamuosius IPS aplinkraščius. IPS
aplinkraščiuose taip pat pateikiama:
–

informacija apie šalių, uždraudusių arba griežtai ribojančių tam tikrą cheminę medžiagą,
pranešimus;

–

šalių pasiūlymai įtraukti į sąrašą labai pavojingus pesticidų preparatus;

–

atnaujintas cheminių medžiagų ir labai pavojingų pesticidų preparatų, kuriems taikoma
IPS tvarka, sąrašas (atnaujintas Konvencijos III priedas);

–

PNI kontaktiniai duomenys.

IPS aplinkraščius sekretoriatas leidžia dukart per metus (birželio ir gruodžio mėn.), jie
siunčiami visoms PNI ir paskelbiami Konvencijos svetainėje.
Konvencijos šalių priimami sprendimai dėl importo turi būti nešališki. Tai reiškia, kad jeigu
šalis (remdamasi galutine reguliavimo priemone) nusprendžia neleisti importuoti tam tikros
cheminės medžiagos, ji taip pat turi liautis gaminti tą cheminę medžiagą vidaus reikmėms ir
uždrausti jos importą iš bet kokių kitų šaltinių.
Visos Konvencijos šalys privalo užtikrinti, kad jų eksportuotojai laikytųsi bet kokių sprendimų
dėl importo, t. y. kad cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, eksportas
neprieštarautų jas importuojančios šalies sprendimui. Tai reiškia, kad eksportas negali vykti,
jeigu importuojanti šalis praneša nenorinti, kad tos cheminės medžiagos būtų į ją
importuojamos 14. Be to, jeigu importuojanti šalis praneša, kad į jos teritoriją importuoti
leidžiama tam tikromis sąlygomis, eksportuojanti šalis taip pat privalo tų sąlygų laikytis.
Konkretesnės informacijos apie Konvencijos šalių atsakymus dėl importo rasite Konvencijos
svetainės Atsakymų dėl importo duomenų bazėje 15.

2.3 Keitimasis informacija pagal Konvenciją
Keitimasis informacija pagal Konvenciją vyksta siunčiant pranešimus apie galutines
reguliavimo priemones, SPRD, atsakymus dėl importo, pranešimus apie eksportą ir IPS
aplinkraščius. Informacija taip pat keičiamasi dokumentuose, kurie pridedami eksportuojant
prekes (pavyzdžiui, saugos duomenų lapai), arba naudojant etiketes ir Suderintos sistemos
kodus (jei jie yra nustatyti).

2.3.1 Pranešimas apie galutinę reguliavimo priemonę (toliau – GRP
pranešimas)
Kita esminė Roterdamo konvencijos nuostata yra tai, kad jos šalys tarpusavyje keičiasi
informacija. Pagal Konvencijos 5 straipsnį jos šalys turi pranešti sekretoriatui, kai patvirtina
galutinę reguliavimo priemonę, kuria uždraudžia tam tikrą cheminę medžiagą arba griežtai
apriboja jos naudojimą dėl sveikatos ar aplinkos apsaugos priežasčių, pateikdamos GRP
pranešimą. Tokio pranešimo tikslas yra pasidalyti informacija apie pavojingas chemines
Ką daryti išskirtinėmis aplinkybėmis, kai importuojanti šalis nepateikia atsakymo dėl importo arba pateikia tarpinį
atsakymą be tarpinio sprendimo, žr. Konvencijos 11 straipsnio 2 dalyje.

14

15

http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/Database/tabid/1370/language/en-US/Default.aspx
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medžiagas su Konvencijos sekretoriatu ir visomis šalimis ir nurodyti chemines medžiagas,
kurioms siūloma taikyti IPS tvarką.
Sekretoriatas patikrina, ar toks pranešimas yra išsamus, pagal Konvencijos I priede nustatytus
informacijos teikimo reikalavimus. Jei pranešimas šiuos reikalavimus atitinka, parengiama ir
IPS aplinkraštyje paskelbiama tos galutinės reguliavimo priemonės santrauka, įskaitant jos
taikymo sritį, taikymo priežastį ir numatomą poveikį kartu su informacija apie cheminės
medžiagos keliamus pavojus ir riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.
Po to, kai sekretoriatui pateikiami pranešimai apie tą pačią cheminę medžiagą iš bent dviejų
IPS regionų 16, šie pranešimai persiunčiami ChMKK, jeigu atitinka I priede nustatytus
reikalavimus. ChMKK įvertina šiuos pranešimus pagal Konvencijos II priede nustatytus
kriterijus. Tais atvejais, kai pranešimai šiuos kriterijus atitinka, ChMKK rekomenduoja ŠK
įtraukti atitinkamą cheminę medžiagą į Konvencijos III priedą ir taikyti jai IPS tvarką. Tada
ChMKK parengia SPRD, kuris pagrindžiamas pranešimuose ir patvirtinamuosiuose
dokumentuose pateikta informacija. Galutinį sprendimą įtraukti cheminę medžiagą į
Konvencijos III priedą ir patvirtinti SPRD priima ŠK. Apie tai, kaip pranešimas apie uždraustas
arba griežtai ribojamas chemines medžiagas pagal Konvenciją atliekamas ES lygmeniu,
skaitykite šio rekomendacinio dokumento 6.4 poskirsnyje.

2.3.2 Pranešimas apie eksportą
Kitas svarbus Konvencijos principas yra jos šalių keitimasis informacija apie galimai pavojingas
chemines medžiagas, kurios gali būti eksportuojamos. Šalis, ketinanti eksportuoti cheminę
medžiagą, kurios naudojimas jos pačios teritorijoje uždraustas arba griežtai ribojamas, apie
tokį eksportą turi informuoti importuojančią šalį. Tai turi būti daroma prieš išsiunčiant pirmąją
siuntą kiekvienais kalendoriniais metais iki tol, kol tai cheminei medžiagai pradedama taikyti
IPS tvarka, o importuojanti šalis pateikia savo atsakymą dėl importo. Tas atsakymas
perduodamas visoms šalims. Ši procedūra vadinama pranešimu apie eksportą.
Pranešimas apie eksportą nuo IPS tvarkos skiriasi tuo, kad Konvencijos šalims nereikia
priimti sprendimo dėl tos cheminės medžiagos importavimo ateityje. Jame šalims tik
pranešama apie numatomą cheminės medžiagos, kuri yra uždrausta arba griežtai ribojama
ją eksportuojančios šalies teritorijoje, siuntą.
Be to, eksportuojamos uždraustos arba griežtai ribojamos cheminės medžiagos, kaip ir tos
medžiagos, kurioms taikoma IPS tvarka, turi būti tinkamai paženklintos ir kartu turi būti
pateikta sveikatai ir saugai svarbiausia informacija, išdėstyta saugos duomenų lape (SDL).

2.4 Ryšys su kitais tarptautiniais chemines medžiagas
reglamentuojančiais teisės aktais
Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – POT) yra kitas tarptautinis
cheminių medžiagų tvarkymo srities susitarimas. Pagal šią konvenciją turi būti sustabdyta arba
apribota POT (t. y. kai kurių pramoninių cheminių medžiagų ir pesticidų) gamyba ir
naudojimas. Kai kurioms iš šių cheminių medžiagų taikoma ir Roterdamo konvencija: tai,
pavyzdžiui, polichlorintieji bifenilai (PCB), aldrinas, dieldrinas, DDT, chlordanas,
heksachlorbenzenas, toksafenas ir heptachloras.
IPS regionai (Afrika, Azija, Europa, Lotynų Amerika ir Karibai, Artimieji Rytai, Šiaurės Amerika, Ramiojo vandenyno
pietvakarių regionas) yra apibrėžti tik tam, kad būtų galima nustatyti reikalavimus pagal Konvencijos 5 straipsnio
5 dalį.
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Stokholmo konvencija šioms medžiagoms taikoma dėl jų savybių (toksiškumo, galimos
bioakumuliacijos, patvarumo aplinkoje ir tarpvalstybinių pernašų toli nuo tos vietos, kurioje
medžiagos išleistos į aplinką), o ne dėl kokių nors galutinių nacionalinių reguliavimo priemonių,
kuriomis būtų siekiama jas uždrausti ar griežtai apriboti jų naudojimą. Be to, kai kurioms
cheminėms medžiagoms gali būti taikomos abi konvencijos, nes jos taikomos nepriklausomai
viena nuo kitos ir cheminės medžiagos į jų sąrašus įtraukiamos pagal skirtingus reikalavimus ir
kriterijus. Daugiau informacijos apie chemines medžiagas, kurioms taikoma Stokholmo
konvencija, rasite Stokholmo konvencijos svetainėje http://chm.pops.int.

2.5 Europos Sąjungos dalyvavimas Roterdamo konvencijoje
Už ES dalyvavimą Konvencijoje kartu atsako Europos Komisija ir valstybės narės. Komisija yra
bendroji paskirtoji institucija, atliekanti administracines Konvencijos funkcijas (pagal IPS
tvarką) ir glaudžiai bendradarbiaujanti su valstybių narių PNI (žr. IPS reglamento 5 straipsnį).
Šios administracinės funkcijos apima:
− ES pranešimų apie eksportą perdavimą Konvencijos šalims ir kitoms valstybėms 17;
− pranešimų apie galutines reguliavimo priemones, kurių imtasi dėl cheminių medžiagų,
atitinkančių IPS pranešimo teikimo Konvencijos sekretoriatui kriterijus, teikimą;
− informacijos apie kitas galutines reguliavimo priemones, kurių imtasi dėl cheminių
medžiagų, neatitinkančių IPS pranešimo taikymo kriterijų, perdavimą;
− ES atsakymų dėl importo, kai atitinkamoms cheminėms medžiagoms taikoma IPS
tvarka, teikimą sekretoriatui; ir
− keitimąsi informacija su sekretoriatu.
Komisija taip pat koordinuoja ES dalyvavimą sprendžiant visus su Konvencija, Šalių
konferencija ir pagalbiniais jos organais, tokiais kaip ChMKK, susijusius techninius klausimus.

3. TERMINŲ APIBRĖŽTYS
Prieš išsamiau apibūdinant IPS reglamento taikymo sritį pravartu išaiškinti kai kuriuos jame
vartojamus terminus:
(3 straipsnio 1 dalis) cheminė medžiaga – atskira medžiaga, mišinio sudedamoji dalis, arba
mišinys, pagaminti arba gauti iš gamtos, tačiau kuriuose nėra gyvųjų organizmų ir kurie
priklauso kuriai nors iš šių kategorijų:
a)

pesticidams, įskaitant labai pavojingus pesticidų preparatus;

b)

pramoninėms cheminėms medžiagoms;

Atminkite, kad terminas „cheminė medžiaga“ reiškia tiek grynas, tiek mišinių sudėtyje esančias
medžiagas.

17

Kita valstybė – bet kuri valstybė, kuri nėra Roterdamo konvencijos šalis.
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(3 straipsnio 2 dalis) medžiaga – bet koks cheminis elementas ir jo junginiai, kaip apibrėžta
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 punkte.
REACH reglamente medžiaga apibrėžta kaip „natūralus arba gamybos proceso metu gautas
cheminis elementas ir cheminių elementų junginys, įskaitant priedus, reikalingus jo stabilumui
išlaikyti, ir priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskirti
nedarant poveikio medžiagos stabilumui ar nepakeičiant jos sudėties“.

(3 straipsnio 3 dalis) mišinys – mišinys arba tirpalas, kaip apibrėžta Reglamento (EB)
Nr. 1272/2008 18 2 straipsnio 8 punkte.
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP reglamentas) mišinys apibrėžtas kaip „dviejų ar daugiau
cheminių medžiagų mišinys ar tirpalas“. Siekiant vykdyti pranešimo apie eksportą ir aiškaus
sutikimo reikalavimus IPS reglamentas taikomas mišiniams, kai į reglamento I priedą įtrauktos
cheminės medžiagos ar medžiagų kiekis jų sudėtyje viršija ribą, nuo kurios taikomi ženklinimo
reikalavimai pagal KŽP reglamentą, nepriklausomai nuo bet kokių kitų tuose mišiniuose
esančių medžiagų. 17 straipsnio (Kartu su eksportuojamomis cheminėmis medžiagomis
pateikiama informacija) reikalavimai, kai juos tinka taikyti mišiniams, priešingai, taikomi
visiems mišiniams, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi pagal ES teisės aktus,
nepriklausomai nuo to, ar taip yra dėl jų sudėtyje esančių I priedo cheminių medžiagų, ar dėl
kitų priežasčių.
(3 straipsnio 4 dalis) gaminys – galutinis produktas, kurio sudėtyje yra cheminės medžiagos
arba kuris yra sudarytas iš cheminės medžiagos, kurios naudojimas tam konkrečiam produktui
gaminti yra uždraustas arba griežtai ribojamas Sąjungos teisės aktais <…>.
IPS reglamento nuostatos taikomos ir gaminiams, kurių sudėtyje yra tam tikrų cheminių
medžiagų ir kurie neatitinka „medžiagos“ ar „mišinio“ apibrėžties. Ši gaminių apibrėžtis yra
pakankamai konkreti ir turi būti aiškinama kartu su kitomis gaminiams taikomomis
atitinkamomis nuostatomis (IPS reglamento 15 straipsniu Tam tikrų cheminių medžiagų ir
gaminių eksportas), kurios šią apibrėžtį dar labiau susiaurina. Gaminiams taikomi IPS
reglamento reikalavimai išsamiau aprašyti šio rekomendacinio dokumento 4.1.5 ir 6.1
poskirsniuose.
(3 straipsnio 14 dalis) labai pavojingas pesticidų preparatas – cheminė medžiaga, sukurta
naudoti kaip pesticidas ir sukelianti ypač neigiamas pasekmes žmonių sveikatai arba aplinkai,
pastebimas per trumpą laiką nuo vienkartinio arba daugkartinio šios cheminės medžiagos
poveikio įprastinėmis naudojimo sąlygomis.
Labai pavojingi pesticidų preparatai (toliau – LPPP) yra pesticidų preparatai, dėl kurių, kaip
žinoma, kyla didelių problemų (po vienkartinio ar daugkartinio tokių preparatų poveikio per
trumpą laiką pastebimas stiprus neigiamas poveikis sveikatai ar aplinkai) tokiomis sąlygomis,
kokiomis jie gali būti naudojami besivystančioje valstybėje ar pereinamosios ekonomikos
valstybėje.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
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Reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo įgyvendinimo rekomendacijos
14

1.1 redakcija, 2015 m. liepos mėn.

(3 straipsnio 10 dalis) uždrausta cheminė medžiaga – viena iš šių cheminių medžiagų:
a)

cheminė medžiaga, kurios visos naudojimo paskirtys pagal vieną ar daugiau kategorijų
arba subkategorijų yra draudžiamos arba griežtai ribojamos galutine Sąjungos
reguliavimo priemone, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą arba aplinką;

b)

cheminė medžiaga, kurią buvo atsisakyta leisti pradėti naudoti arba pramonės įmonės
liovėsi naudoti Sąjungos rinkoje arba nutraukė tolesnį su ja susijusio pranešimo,
registravimo arba patvirtinimo procesą, be to, yra įrodymų, kad ši cheminė medžiaga
kelia grėsmę žmonių sveikatai arba aplinkai;

Kalbant paprasčiau, cheminės medžiagos uždraudimas yra visų jos naudojimo būdų,
priskiriamų vienai ar daugiau naudojimo subkategorijų 19 arba kategorijų 20, uždraudimas
(3 straipsnio 10 dalies a punktas) arba toks atvejis, kai cheminės medžiagos niekada neleista
naudoti arba ji pašalinta iš rinkos (3 straipsnio 10 dalies b punktas). 3 straipsnio 10 dalies
b punkte nurodytos dvi sąlygos, kurios abi turi būti tenkinamos:
1. cheminė medžiaga turi būti pramonininkų pašalinta iš rinkos;
2. turi būti įrodymų, kad ta cheminė medžiaga kelia grėsmę žmonių sveikatai ar aplinkai.

(3 straipsnio 11 dalis) griežtai ribojama cheminė medžiaga – viena iš šių cheminių
medžiagų:
a)

cheminė medžiaga, kurios iš esmės visos naudojimo paskirtys pagal vieną ar daugiau
kategorijų arba subkategorijų draudžiamos arba griežtai ribojamos galutine Sąjungos
reguliavimo priemone, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą arba aplinką, tačiau kurią
tam tikrais konkrečiais atvejais leidžiama naudoti;

b)

cheminė medžiaga, kurią iš esmės visoms naudojimo paskirtims buvo atsisakyta leisti
naudoti arba pramonės įmonės nustojo naudoti Sąjungos rinkoje, arba nutraukė
tolesnį su ja susijusio pranešimo, registravimo arba patvirtinimo procesą, be to, yra
įrodymų, kad ši cheminė medžiaga kelia grėsmę žmonių sveikatai arba aplinkai;

Kalbant paprasčiau, griežtas apribojimas yra iš esmės visų cheminės medžiagos naudojimo
būdų, priskiriamų vienai ar daugiau naudojimo subkategorijų arba kategorijų, uždraudimas,
atsisakymas leisti ją naudoti arba jos pašalinimas iš rinkos, su išimtimis, kai naudoti ją tam
tikrais būdais vis dar leidžiama.
Nors įvertinti, kada galutinė reguliavimo priemonė yra cheminės medžiagos uždraudimas, gana
lengva, gali būti sunkiau nustatyti, kada galutinė reguliavimo priemonė yra griežtas naudojimo
apribojimas. Jei kai kurie naudojimo būdai uždrausti, reikia kiekvienu konkrečiu atveju
įvertinti, ar tai galima laikyti iš esmės visų naudojimo būdų uždraudimu. Jeigu iš daugelio
naudojimo būdų uždrausti beveik visi, išskyrus vieną ar du, ir likę leidžiami naudojimo būdai
yra gana nereikšmingi, tai galima laikyti griežtu apribojimu. Tačiau jeigu iš daugelio naudojimo
būdų uždrausti beveik visi, išskyrus vieną ar du, ir tie likę leidžiami naudojimo būdai yra vieni
pagrindinių, tokio atvejo negalima laikyti griežtu apribojimu.

Žr. naudojimo subkategorijas pagal IPS reglamentą (pesticidai, naudojami kaip augalų apsaugos produktai, kiti
pesticidai, profesionaliems naudotojams skirtos cheminės medžiagos ir visuomenei skirtos cheminės medžiagos).
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Žr. naudojimo kategorijas pagal Konvenciją (pesticidai ir pramoninės cheminės medžiagos).
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(3 straipsnio 20 dalis) Konvencijos šalis arba Šalis – valstybė arba regioninė ekonominės
integracijos organizacija, kuri sutiko laikytis Konvencijos ir kuriai ši Konvencija galioja.
Tai yra Konvencijos šalių apibrėžtis, tačiau pažymėtina, kad pagrindinės IPS reglamento
nuostatos, susijusios su pranešimu apie eksportą, aiškiu sutikimu, eksporto draudimais ir
informacijos pateikimu eksportuojant (IPS reglamento 8, 14, 15 ir 17 straipsniai), taikomos
eksportui į visas valstybes nepriklausomai nuo to, ar jos yra, ar nėra Konvencijos šalys.

4. TAIKYMO SRITIS
Siekiant stiprinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, IPS reglamento nuostatų aprėptis
didesnė negu Konvencijos reikalavimų. IPS reglamento struktūra taip pat skiriasi, nes abi
cheminių medžiagų naudojimo kategorijos pagal Konvenciją (pesticidai ir pramoninės cheminės
medžiagos) jame papildomai dalijamos į keturias subkategorijas:
•

•

pesticidai skirstomi į:
−

pesticidus, naudojamus kaip augalų apsaugos produktai (toliau – AAP), kuriems
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 21;

−

kitus pesticidus, kaip antai biocidinius produktus pagal Direktyvą 98/8/EB 22 ir
dezinfekavimo priemones, insekticidus bei parazitocidus, kuriems taikomos
direktyvos 2001/82/EB ir 2001/83/EB;

pramoninės cheminės medžiagos skirstomos į:
−

profesionaliems naudotojams skirtas chemines medžiagas;

−

visuomenei skirtas chemines medžiagas.

Kadangi naudojamos šios subkategorijos, pagal IPS reglamentą pranešimus apie eksportą
privaloma teikti dėl daugiau cheminių medžiagų negu reikėtų tuo atveju, jeigu būtų taikomos
tik Konvencijoje nustatytos naudojimo kategorijos. Pavyzdžiui, X cheminė medžiaga ES yra
uždrausta kaip augalų apsaugos produktas (AAP), tačiau ta pati X cheminė medžiaga ES turi ir
kitą svarbią paskirtį kaip biocidas (ir ją ES leidžiama naudoti pagal šią subkategoriją). Taigi,
apie X cheminės medžiagos eksportą pranešti privaloma dėl jos uždraudimo „augalų apsaugos
produktų grupės pesticidų“ subkategorijoje, nors ta cheminė medžiaga nėra nei uždrausta, nei
griežtai ribojama Konvencijos „pesticidų“ naudojimo kategorijoje. Kad X cheminė medžiaga
būtų „uždrausta arba griežtai ribojama“ pagal Konvenciją, turėtų būti uždrausti „visi arba iš
esmės visi“ visai pesticidų kategorijai priskiriami tos cheminės medžiagos naudojimo būdai.
Be to, ES eksportuotojai privalo siųsti pranešimus apie į I priedą įtrauktų cheminių medžiagų
eksportą nepriklausomai nuo jų naudojimo paskirties, nurodomos pranešime apie eksportą, ir
nuo to, ar tas naudojimo būdas yra uždraustas arba griežtai ribojamas ES. Ši nuostata
argumentuojama tuo, kad eksportuotojai negali užtikrinti, jog numatytą cheminės medžiagos
naudojimo paskirtį, kuri nurodyta pranešime apie eksportą, atitiks tikrasis jos naudojimo būdas
importuojančioje valstybėje.
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką.
21

Biocidinių produktų reglamentas (BPR, Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.; dėl kai
kurių jo nuostatų taikomas pereinamasis laikotarpis. Juo panaikinta Biocidinių produktų direktyva (Direktyva 98/8/EB).
22
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Galiausiai dėl reikalavimo gauti aiškų sutikimą pažymėtina, kad cheminių medžiagų, kurioms
taikomas šis reikalavimas, sąrašas yra ilgesnis negu cheminių medžiagų, kurioms pagal
Konvenciją taikoma IPS tvarka. Todėl norint eksportuoti visas chemines medžiagas, kurios
atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijus 23 bet kurioje iš dviejų (pesticidų ir pramoninių
cheminių medžiagų) kategorijų pagal Konvenciją, privaloma gauti aiškų importuojančios šalies
sutikimą.

4.1 Atitinkamos cheminės medžiagos
IPS reglamentas taikomas šioms cheminėms medžiagoms:
a) tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms, kurioms pagal Konvenciją taikoma
išankstinio pranešimo apie sutikimą tvarka (IPS tvarka);
b) tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms, kurios yra uždraustos arba griežtai
ribojamos Sąjungoje ar jos valstybėje narėje;
c) eksportuojamoms cheminėms medžiagoms pagal jų klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo nuostatas.
Tolesniuose šio rekomendacinio dokumento poskirsniuose (4.1.1, 4.1.2 ir 4.1.3) kiekviena iš
šių cheminių medžiagų grupių apibūdinama išsamiau ir trumpai paminimos nuostatos,
taikomos kiekvienai iš jų pagal IPS reglamentą.

4.1.1 Cheminės medžiagos, kurioms taikoma IPS tvarka
Šiai grupei priskiriamos cheminės medžiagos, kurioms pagal Roterdamo konvenciją taikoma
išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) tvarka (žr. šių rekomendacijų 2.2 poskirsnį). Jų
sąrašas pateiktas IPS reglamento I priedo 3 dalyje.
Dėl šių cheminių medžiagų privaloma teikti kasmetinius pranešimus apie eksportą pagal IPS
reglamento 8 straipsnį nepriklausomai nuo to, kaip tokią cheminę medžiagą numatoma naudoti
importuojančioje valstybėje, nebent naujausiame IPS aplinkraštyje būtų pateiktas tinkamas
atsakymas dėl importo arba importuojanti valstybė būtų atsisakiusi savo teisės gauti tokius
pranešimus.
Dėl tokių cheminių medžiagų taip pat privaloma gauti aiškų importuojančios valstybės sutikimą
jas importuoti pagal IPS reglamento 14 straipsnio 6 dalį, nebent naujausiame IPS aplinkraštyje
būtų nurodyta, kad importuojanti valstybė pateikė teigiamą atsakymą dėl importo arba yra
suteiktas atleidimas nuo nuostatos dėl privalomo gauti aiškaus sutikimo 24. Išsamiau apie tai,
kaip gali būti suteiktas atleidimas nuo šios nuostatos, skaitykite šių rekomendacijų 6.6.1.8
poskirsnyje).
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

4.1.2 Uždraustos arba griežtai ribojamos cheminės medžiagos
Šiame poskirsnyje nurodytos cheminės medžiagos yra uždraustos arba griežtai ribojamos ES
arba jos valstybėje narėje (taip pat žr. termino „uždrausta cheminė medžiaga“ apibrėžties
23
IPS pranešimu šiame kontekste vadinamas pranešimas apie uždraustas arba griežtai ribojamas chemines medžiagas
pagal Konvenciją. Taip pat žr. IPS reglamento 11 straipsnį.
24
Tokį atleidimą gali suteikti PNI pagal 14 straipsnio 7 dalį, pasikonsultavusi su Komisija, kuriai padeda ECHA, po
nesėkmingų bandymų gauti atsakymą per 60 dienų, jeigu tenkinama viena iš 14 straipsnio 7 dalyje nurodytų sąlygų.
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paaiškinimą šio rekomendacinio dokumento 3 skirsnį). Tokios cheminės medžiagos skirstomos
į toliau nurodytas grupes.
− Cheminės medžiagos, kurios yra uždraustos arba griežtai ribojamos ES pagal
Konvencijoje nustatytą jų naudojimo kategoriją (pvz., „pesticidų“ kategoriją).
Šių cheminių medžiagų sąrašas pateiktas I priedo 2 dalyje ir jos atitinka IPS pranešimo
taikymo kriterijus. Dėl jų taip pat turi būti teikiami kasmetiniai pranešimai apie eksportą
nepriklausomai nuo to, kaip tokią cheminę medžiagą numatoma naudoti.
Be to, eksportuojant tokias chemines medžiagas privaloma gauti aiškų importuojančios
valstybės sutikimą pagal IPS reglamento 14 straipsnio 6 dalį.
Atleidimas nuo reikalavimo gauti aiškų sutikimą gali būti suteiktas pagal IPS reglamento
14 straipsnio 7 dalį (žr. šių rekomendacijų 6.6.1.8 poskirsnį).
Tais atvejais, kai tokias chemines medžiagas ketinama eksportuoti į EBPO valstybes 25 ir yra
žinoma, kad tos medžiagos yra licencijuotos, užregistruotos arba autorizuotos,
eksportuotojo valstybės PNI gali (eksportuotojo prašymu, kiekvienu konkrečiu atveju)
pasitarusi su Komisija nuspręsti, kad aiškaus sutikimo gauti nereikia, ir leisti jas eksportuoti.
Dabartinių EBPO valstybių narių sąrašas pateiktas EBPO svetainėje:
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
Valstybių, kurios nėra ES narės, PNI sąrašą žr. ECHA svetainėje:
http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/pic/designated-national-authority
(rinkitės kategoriją „Non-EU”)
– Cheminės medžiagos, kurios yra uždraustos arba griežtai ribojamos ES pagal tam
tikrą Konvencijoje nustatytos naudojimo kategorijos subkategoriją (pvz., „pesticidų“
kategorijos „augalų apsaugos produktų“ subkategoriją).
Tokių cheminių medžiagų sąrašas pateiktas I priedo 1 dalyje ir dėl jų turi būti teikiami
kasmetiniai pranešimai apie eksportą nepriklausomai nuo to, kaip tokią cheminę medžiagą
numatoma naudoti, nebent tai cheminei medžiagai būtų taikoma IPS tvarka ir naujausiame
IPS aplinkraštyje būtų pateiktas tinkamas atsakymas dėl importo arba importuojanti
valstybė būtų atsisakiusi savo teisės gauti pranešimus.
− ES uždraustos cheminės medžiagos, kurias eksportuoti draudžiama
Tai cheminės medžiagos, kurios ES yra uždraustos žmonių sveikatos ar aplinkos apsaugos
tikslais ir kurioms taikomas eksporto draudimas pagal IPS reglamento 15 straipsnio 2 dalį.
Šios cheminės medžiagos yra patvarieji organiniai teršalai, kuriems taikomas Reglamentas
(EB) Nr. 850/2004 ir kurių sąrašas pateiktas Stokholmo konvencijos A arba B priede, arba
cheminės medžiagos, kurias eksportuoti uždrausta kitais Sąjungos teisės aktais. Cheminių
medžiagų, kurias uždrausta eksportuoti, sąrašas pateiktas IPS reglamento V priede (1 arba
2 dalyje).
Tačiau atminkite, kad pagal 2 straipsnio 3 dalį galima eksportuoti į V priedą įtrauktas
chemines medžiagas, jeigu jos eksportuojamos mokslinių tyrimų arba analizės tikslais,
mažesniais negu 10 kilogramų kiekiais iš kiekvieno eksportuotojo per metus ir į kiekvieną
importuojančią valstybę. Tokiais atvejais eksportuotojas privalo laikytis specialiojo NIN 26
procedūros. 2 straipsnio 3 dalies nuostatos ir specialiojo NIN procedūra aprašytos šių
rekomendacijų 4.2.9 poskirsnyje.

25

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės narės.

26

Nuorodos identifikacijos numeris.
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− Cheminės medžiagos, kurias yra uždraudusi arba griežtai apribojusi kuri nors
valstybė narė
Dėl tokių cheminių medžiagų gali reikėti pateikti IPS pranešimą arba keistis informacija,
t. y. pateikti reikiamą informaciją IPS sekretoriatui, kad ją būtų galima plačiau paskleisti
kitoms valstybėms, pagal IPS reglamento 11 straipsnio 8 dalį ir 12 straipsnį.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktas.

4.1.3 Visų eksportuojamų cheminių medžiagų klasifikavimas, ženklinimas ir
pakavimas
Eksportuojamos cheminės medžiagos turi būti pakuojamos ir ženklinamos taip, tarsi būtų
pateikiamos ES rinkai (žr. IPS reglamento 14 straipsnio 10 ir 11 dalis ir 17 straipsnį), nebent
tos nuostatos prieštarautų kokiems nors konkretiems importuojančių Konvencijos šalių arba
kitų valstybių reikalavimams. Daugiau apie tai, kokia informacija turi būti pateikiama kartu su
eksportuojamomis cheminėmis medžiagomis, skaitykite šio rekomendacinio dokumento
6.10 poskirsnyje.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 1 dalies c punktas.

4.1.4 IPS reglamento I priedo apžvalga
IPS reglamentas taikomas pavienėms cheminėms medžiagoms arba cheminių medžiagų
grupėms, kurios įtrauktos į reglamento I priedą, taip pat mišiniams, kuriuose yra toks šių
cheminių medžiagų kiekis, kad turi būti vykdomos ženklinimo pareigos pagal KŽP reglamentą.
Į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos priskiriamos vienai arba daugiau iš trijų grupių
atitinkamai šio priedo 1, 2 ir 3 dalyse. Cheminėms medžiagoms taikomos skirtingos nuostatos
priklausomai nuo to, į kurią I priedo dalį jos įtrauktos. I priede taip pat nurodomos įvairios
naudojimo kategorijos arba subkategorijos, kurioms priskiriama kiekviena tokia cheminė
medžiaga.
Dabartinį kiekvienos I priedo dalies cheminių medžiagų sąrašą žr. šiame ECHA svetainės
puslapyje:
http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/pic/chemicals
(pažymėkite atitinkamą „Annex I Part“ langelį (pasirinkite 1, 2 arba 3 dalį) ir patvirtinkite, kad
perskaitėte teisinį pranešimą).
1 dalyje pateiktas cheminių medžiagų, apie kurių eksportą privaloma pranešti, sąrašas.
Šioje dalyje išvardytos cheminės medžiagos ir cheminių medžiagų grupės, dėl kurių eksporto
privaloma teikti pranešimus. Tai visos cheminės medžiagos, kurios yra uždraustos arba griežtai
ribojamos ES pagal bent vieną iš naudojimo subkategorijų (t. y. pesticidai, naudojami kaip
APP, kiti pesticidai, kaip antai biocidiniai produktai, profesionaliems naudotojams skirtos
pramoninės cheminės medžiagos arba visuomenei skirtos pramoninės cheminės medžiagos). Į
šią dalį taip pat įtraukiamos cheminės medžiagos, atitinkančios IPS pranešimo taikymo
kriterijus, ir tos cheminės medžiagos, kurioms taikoma IPS tvarka (išskyrus kai kurias
chemines medžiagas, kurios yra įtrauktos į 3 dalį, tačiau į 1 dalį neįtrauktos dėl joms taikomo
eksporto draudimo).
2 dalyje pateiktas IPS pranešimo taikymo kriterijus atitinkančių cheminių medžiagų sąrašas.
Šioje dalyje išvardytos cheminės medžiagos, kurios atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijus,
nes yra uždraustos arba griežtai ribojamos ES pagal tam tikrą Konvencijoje nustatytą
naudojimo kategoriją (pesticidai arba pramoninės cheminės medžiagos). Norint eksportuoti
tokią cheminę medžiagą privaloma ne tik pranešti apie eksportą, bet ir gauti aiškų
importuojančios valstybės sutikimą (žr. šio rekomendacinio dokumento 6.6.1 poskirsnį).
3 dalis – cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, sąrašas.
Šioje dalyje išvardytos cheminės medžiagos ir cheminių medžiagų grupės, kurioms taikoma
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IPS tvarka (jos įtrauktos į Roterdamo konvencijos III priedą). Į 3 dalį įtrauktoms cheminėms
medžiagoms taikomas reikalavimas pranešti apie eksportą ir kartu dėl jų privaloma gauti aiškų
sutikimą, nebent atsakymas dėl importo būtų paskelbtas IPS aplinkraštyje ir būtų nustatyta
atitiktis tam tikriems kriterijams.
Atminkite, kad cheminių medžiagų sąrašai įvairiose I priedo dalyse iš dalies sutampa. Visos į
2 ir 3 dalis įtrauktos cheminės medžiagos yra įtrauktos ir į 1 dalį (išskyrus LOJ, kurie įtraukti
į 3 dalį, tačiau į 1 dalį neįtraukti, nes juos eksportuoti draudžiama pagal Stokholmo
konvencijos nuostatas). Cheminių medžiagų, kurias draudžiama eksportuoti, sąrašą galima
gauti pagal nuorodas šio rekomendacinio dokumento 1 priedėlyje.

Svarbiausi teisės šaltiniai, pagal kuriuos imamasi atitinkamų reguliavimo priemonių dėl ES
uždraustų arba griežtai ribojamų cheminių medžiagų, šiuo metu yra:
•

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką;

•

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo;

•

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH).

IPS reglamento I priedas reguliariai atnaujinamas atsižvelgiant į reguliavimo priemones, kurių
imamasi pagal ES teisės aktus, ir su Roterdamo konvencija susijusias permainas. Atnaujintas
sąrašas pateikiamas ECHA svetainėje http://echa.europa.eu/lt/information-onchemicals/pic/chemicals (pažymėkite langelį „Annex I“ ir patvirtinkite, kad perskaitėte teisinį
pranešimą).

4.1.5 Gaminiai
Eksportuojant gaminius, kurių sudėtyje yra tam tikrų į I priedą įtrauktų cheminių medžiagų,
taip pat taikomi pranešimo apie eksportą reikalavimai. Pagal IPS reglamento 15 straipsnio
1 dalį pranešimą apie eksportą pateikti privaloma eksportuojant gatavus gaminius, kurie
sudaryti iš šių medžiagų arba šių medžiagų yra jų sudėtyje:
•

nesureagavusių 27 medžiagų, įtrauktų į I priedo 2 arba 3 dalį, kurių naudojimas to
konkretaus gaminio sudėtyje yra uždraustas ar griežtai ribojamas ES teisės aktų; arba

•

mišinių, kurių sudėtyje yra toks šių medžiagų kiekis, kad turi būti vykdomos ženklinimo
pareigos pagal KŽP reglamentą, nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių
medžiagų.

Tokių gaminių, tikėtina, nėra daug. Kaip pavyzdį galima paminėti medicininius termometrus ir
kitus matavimo prietaisus, kuriuose yra gyvsidabrio 28 ir kuriems taikomas REACH reglamento

27

T. y., pavyzdžiui, kai gali kilti tokio pavidalo medžiagos išplovimo rizika.

28 Eksportuojant metalinį gyvsidabrį, gyvsidabrio junginius ir produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, taip pat
reikėtų atsižvelgti į 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio
gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus
naudojimo [OL L 304, 2008 11 14, p. 75] nuostatas.
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XVII priede nustatytas apribojimas 29. Į sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos kiekis gaminyje
nėra svarbus, nes pranešimą apie eksportą privaloma pateikti nepriklausomai nuo kiekio.
Be to, neleidžiama eksportuoti kai kurių į reglamento V priedą įtrauktų cheminių medžiagų ir
gaminių, kurių naudojimas Europos Sąjungoje visiškai uždraustas. Eksporto draudimas pagal
15 straipsnio 2 dalį taikomas į IPS reglamento V priedą įtrauktiems gaminiams. V priedo 2
dalyje nurodyta viena tokių gaminių rūšis, t. y. kosmetinis muilas, kuriame yra gyvsidabrio,
atitinkantis „gaminio“ apibrėžtį IPS reglamento 3 straipsnio 4 dalyje.
Atminkite, kad ateityje priimant sprendimus pagal Stokholmo konvenciją, į IPS reglamento
V priedą gali būti įtraukiama daugiau cheminių medžiagų ir gaminių.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 15 straipsnis.

4.2 Cheminės medžiagos, kurioms IPS reglamentas
netaikomas
4.2.1 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos
Narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 111/2005,
nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp
Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 2 dalies a punktas.

4.2.2 Radioaktyviosios medžiagos
Radioaktyviosioms medžiagoms taikoma Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti
pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
saugos standartus.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 2 dalies b punktas.

4.2.3 Atliekos
Atliekas reglamentuoja Pagrindų direktyva dėl atliekų 2008/98/EB 30. Šioje direktyvoje atliekos
apibrėžiamos kaip bet kokia medžiaga ar objektas, kurio turėtojas atsikrato, ketina ar privalo
atsikratyti. Tai gali būti buitinės atliekos (pvz., laikraščiai arba drabužiai, maisto atliekos,
skardinės ar buteliai) arba profesionalių naudotojų ar pramonės atliekos (pvz., padangos,
šlakas, išmetami langų rėmai).
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 2 dalies c punktas.

4.2.4 Cheminiai ginklai
Cheminiams ginklams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos
dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito
kontrolės režimą.
Teisės šaltinis: IPS reglamento 2 straipsnio 2 dalies d punktas.
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions/list-of-restrictionstable
30
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias
direktyvas; OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30.
29
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4.2.5 Maistas ir maisto priedai
Maistui ir maisto priedams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės,
kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 2 dalies e punktas.

4.2.6 Pašarai
Pašarams, įskaitant pašarų priedus, perdirbtiems, iš dalies perdirbtiems arba neperdirbtiems,
skirtiems gyvuliams šerti, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų
teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir
nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 2 dalies f punktas.

4.2.7 Genetiškai modifikuoti organizmai
Genetiškai modifikuotiems organizmams taikoma Direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai
modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 2 dalies g punktas.

4.2.8 Vaistai
Žmonėms skirtiems patentuotiems vaistams ir veterinariniams vaistams atitinkamai taikoma
Direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, ir
Direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus.
Atminkite, kad IPS reglamento nuostatos netaikomos šios kategorijos cheminėms
medžiagoms, išskyrus biocidinius produktus, dezinfekavimo priemones, insekticidus ir
parazitocidus, kurie laikomi pesticidais, kaip apibrėžta FAO Tarptautiniame elgesio platinant ir
naudojant pesticidus kodekse 31. Jei dėl to kiltų abejonių, reikėtų manyti, kad taikytinas IPS
reglamentas.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 2 dalies h punktas ir 3 straipsnio 5 dalies
b punktas.

4.2.9 Mokslinių tyrimų arba analizės tikslais eksportuojamos cheminės
medžiagos
Tai cheminės medžiagos, mokslinių tyrimų ar analizės tikslais eksportuojamos tokiais kiekiais,
kurie neturėtų kenkti žmonių sveikatai ar aplinkai 32 ir bet kokiu atveju nėra didesni negu
10 kilogramų iš kiekvieno eksportuotojo į kiekvieną importuojančią valstybę kiekvienais
kalendoriniais metais.
„Mokslinius tyrimus ir analizę“ reikėtų suprasti kaip analizę ir mokslinius tyrimus, atliekamus,
pavyzdžiui, mokslo įstaigų, valdžios institucijų ir įmonių. Tačiau tai netaikoma atvejams, kai
31

http://www.fao.org/docrep/005/y4544e/y4544e00.htm

Pažymėtina, kad kai kuriais atvejais net ir mažesni nei 10 kg kiekiai gali kenkti žmonių sveikatai ar aplinkai
nepaisant to, kad tokios moksliniams tyrimams ir analizei skirtos cheminės medžiagos tikriausiai būtų skirtos naudoti
vien specialiai išmokytiems darbuotojams ar jų prižiūrimiems asmenims.

32
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cheminė medžiaga siunčiama numatant kaupti jos atsargas, kurios bus vėliau parduotos
importuojančioje valstybėje.
Tokių cheminių medžiagų eksportuotojai privalo gauti specialų nuorodos identifikacijos numerį
(NIN) ir pateikti šį numerį savo eksporto deklaracijoje (bendrojo administracinio dokumento
44 laukelyje). Ši administracinė procedūra vadinama prašymu išduoti specialųjį NIN.
Eksportuotojas pirmiausia patikrina, ar 2 straipsnio 3 dalis taikoma jo eksportui. Jei taip,
eksportuotojas paprašo savo PNI išduoti specialųjį NIN. Jeigu IPS reglamento 2 straipsnio 3
dalis taikoma, PNI jo prašymą patenkina ir patvirtina NIN, kurį eksportuotojas turėtų naudoti
muitinės deklaracijoje. Prašymo išduoti specialųjį NIN procedūra taip pat parodyta 2 paveiksle
tolesniame 6.6 skirsnyje.

Nuorodos identifikacijos numeris (NIN) suteikiamas per pranešimo apie eksportą
procedūrą naudojant e. IPS taikomąją programą 33. NIN yra unikalus kiekvieno pranešimo
apie eksportą identifikacinis numeris (siejamas su konkrečiu eksportuotoju, medžiaga,
importuojančia valstybe ir kalendoriniais metais). Tai 10 raidžių ir skaitmenų eilutė: devyni iš
jų parenkami atsitiktine tvarka, o prieš juos visada rašomas skaitmuo „1“ arba „0“, kuriuo
pažymima, kokios rūšies tai pranešimas (kad būtų lengviau vykdyti kontrolę muitinėje).
Skaitmeniu „1“ žymimas „standartinis“ pranešimas apie eksportą, o „0“ reiškia prašymą
išduoti specialųjį NIN. Atminkite, kad NIN nereikia naudoti eksportuojant chemines
medžiagas, kurioms IPS reglamentas netaikomas.
10 kilogramų riba taikoma į I priedą įtrauktai cheminei medžiagai grynu pavidalu arba
10 kilogramų tos medžiagos, esančios mišinio sudėtyje, tai taip pat gali būti atskira bendros I
priede nurodytos medžiagų grupės medžiaga. Tačiau jeigu eksportuotojas numato eksportuoti
didesnius jos kiekius į tą pačią importuojančią valstybę per vienus kalendorinius metus, jis
privalo laikytis IPS reglamento nuostatų, įskaitant pranešimo apie eksportą nuostatas.
Moksliniams tyrimams arba analizei skirtos cheminės medžiagos tam tikru metu gali būti daug
kartų eksportuojamos mažesnėmis negu 10 kg siuntomis. Tokiu atveju eksportuotojas gali
pateikti vadinamąjį bendrąjį prašymą išduoti specialųjį NIN 34: taip galima pateikti
prašymą dėl vienos medžiagos, eksportuojamos į kelias valstybes, kelių į vieną valstybę
eksportuojamų medžiagų arba kelių medžiagų, eksportuojamų į kelias valstybes vienu metu.
Dėl į V priedą įtrauktoms cheminėms medžiagoms iki 10 kg taikomų nuostatų
žr. 4.1.2 poskirsnį.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 2 straipsnio 3 dalis.

5. PAGRINDINIAI DALYVIAI
Prieš išaiškinant dalyvių pareigas svarbu gerai suprasti įvairius vaidmenis, atliekamus pagal
IPS reglamentą. Pagrindiniai dalyviai apibūdinami tolesniuose poskirsniuose.

33

IPS reglamento teisinių reikalavimų tvarkymo ir valdymo IT taikomoji programa.

34
Atminkite, kad „bendras prašymas išduoti specialųjį NIN“ gali būti teikiamas ir dėl į V priedą įtrauktų cheminių
medžiagų, kurių kiekiai iki 10 kg eksportuojami mokslinių tyrimų ir analizės tikslais. Tačiau dėl į V priedą įtrauktų
cheminių medžiagų prašymas turi būti teikiamas atskirai (t. y. I priedo ir V priedo cheminių medžiagų negalima įtraukti
į tą patį bendrąjį prašymą).
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5.1 Paskirtosios nacionalinės institucijos
Pagal 4 straipsnį (Paskirtosios valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos) valstybės narės
privalo paskirti vieną arba daugiau nacionalinių institucijų, kurios jų vardu atliktų pagal IPS
reglamentą privalomas administracines funkcijas. Paskirtųjų nacionalinių institucijų (PNI)
prašoma bendradarbiauti su Komisija (bendrąja paskirtąja Sąjungos institucija) vykdant
Konvencijos administracines funkcijas, susijusias su taikoma IPS tvarka.
Valstybės narės taip pat privalo paskirti institucijas, kaip antai muitines, kurios būtų atsakingos
už į I priedą įtrauktų cheminių medžiagų importo ir eksporto kontrolę (IPS reglamento
18 straipsnis – Valstybių narių valdžios institucijų importo ir eksporto kontrolės pareigos). Taip
pat žr. šio rekomendacinio dokumento 6.11 poskirsnį.
Dėl itin techninio pagal IPS reglamentą PNI atliekamų užduočių pobūdžio valstybės narės
dažnai jomis skiria vyriausybės administracijos institucijas arba agentūras, jau turinčias
patirties ir įgaliojimų valdyti cheminių medžiagų ir (arba) pesticidų naudojimą nacionaliniu
lygmeniu. Kiekvienas eksportuotojas, ketinantis eksportuoti chemines medžiagas, kurioms
taikomas IPS reglamentas, pirmiausia dėl to turi kreiptis į atitinkamą paskirtąją nacionalinę
instituciją (PNI) savo valstybėje narėje. Valstybės narės tarpusavio ryšius taip pat daugiausia
palaiko per PNI.
Valstybių narių užduotis (atliekamas atitinkamų jų PNI) galima skirstyti į keturias grupes.
Administravimas:
−

prašymas, kad importuojančios valstybės PNI ar kita atitinkama institucija duotų aiškius
sutikimus dėl į I priedo 2 ir 3 dalis įtrauktų cheminių medžiagų eksporto. Tuo atveju, jeigu
I priedo 2 dalies cheminės medžiagos eksportuojamos į EBPO valstybes, reikia
pasikonsultavus su Komisija nuspręsti, ar galima nesilaikyti reikalavimo gauti aiškų
sutikimą, remiantis tos cheminės medžiagos licencijavimu, registravimu arba autorizavimu
toje EBPO valstybėje (14 straipsnio 6 dalis);

−

konsultavimasis su Komisija ir sprendimų priėmimas dėl atleidimo nuo reikalavimo gauti
sutikimą eksportuojant į I priedo 2 ir 3 dalis įtrauktas chemines medžiagas tais atvejais,
kai atsakymo negaunama per 60 dienų po pateikto prašymo duoti aiškų sutikimą
(14 straipsnio 7 dalis);

−

pagalba Komisijai periodiškai peržiūrint duotus aiškius sutikimus ir atleidimus nuo
reikalavimų juos gauti (14 straipsnio 8 dalis);

−

iš trečiųjų valstybių gautų pranešimų apie eksportą persiuntimas ECHA (9 straipsnio
2 dalis);

−

kai valstybė narė savo galutine reguliavimo priemone uždraudžia cheminę medžiagą arba
griežtai apriboja jos naudojimą, jos PNI suteikia Komisijai pakankamai informacijos, kad ši
galėtų dėl to pasikonsultuoti su kitomis valstybėmis narėmis. Informaciją teikianti valstybė
narė taip pat privalo atsižvelgti į bet kokias iš kitų valstybių narių gautas pastabas prieš
informuodama Komisiją, ar reikėtų nusiųsti GRP pranešimą sekretoriatui, ar vietoj to
derėtų perduoti informaciją pagal keitimosi informacija nuostatas (11 straipsnio 8 dalis);

−

kai tinka, Komisijos informavimas apie nacionalines reguliavimo priemones, kurių imamasi
dėl cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, kad į šią informaciją būtų galima
atsižvelgti priimant ES sprendimus dėl importo (13 straipsnio 2 dalis), ir ES sprendimų dėl
importo perdavimas suinteresuotiesiems subjektams pagal savo kompetenciją
(13 straipsnio 5 dalis);

−

informacijos perdavimas savo jurisdikcijos suinteresuotiesiems subjektams apie chemines
medžiagas ir apie importuojančių šalių sprendimus dėl toms cheminėms medžiagoms
taikytinų importo sąlygų (14 straipsnio 3 dalis kartu su 14 straipsnio 1 dalimi);
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prašymų išduoti specialiuosius NIN nagrinėjimas.

Reikalavimų vykdymo užtikrinimas:
−

užtikrinimas, kad eksportuotojai atliktų savo pareigas ir imtųsi priemonių užtikrinti
reikalavimų vykdymą, be kita ko, nustatydami dėl pažeidimų taikytinas sankcijas
(28 straipsnis);

−

tikrinimas, ar tinkamai teikiami pranešimai apie eksportą pagal II priedą, ir greitas jų
persiuntimas ECHA (8 straipsnio 2 dalis).

Stebėsena ir ataskaitų teikimas:
−

remiantis eksportuotojų ir importuotojų pranešimais parengtų metinių suvestinių
ataskaitų, kuriose apibūdinama prekyba į I priedą įtrauktomis cheminėmis medžiagomis,
teikimas ECHA III priede nustatytu formatu (10 straipsnio 3 dalis);

−

reguliarių ataskaitų teikimas Komisijai dėl įvairių procedūrų vykdymo (22 straipsnis),
įskaitant eksportuotojų atitikties reikalavimams kontrolės veiklą (18 straipsnio 1 dalis).
Taip pat žr. šio rekomendacinio dokumento 6.14 poskirsnį.

Informacijos teikimas ir keitimasis ja:
−

importuojančių valstybių prašomos papildomos informacijos apie eksportuojamas
chemines medžiagas teikimas (8 straipsnio 7 dalis);

−

Komisijos prašomos pagalbos teikimas renkant papildomą informaciją apie GRP
pranešimus (11 straipsnio 6 dalis);

−

importuojančių valstybių konsultavimas ir pagalba joms paprašius gauti papildomos
informacijos, kuri padėtų pateikti atsakymą dėl cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS
tvarka, importo (14 straipsnio 5 dalis);

−

bet kokios informacijos, kurią prašo pateikti importuojanti Konvencijos šalis ir kurią
eksportuotojas pateikia prieš gabendamas tranzitu kiekvieną į I priedo 3 dalį įtrauktą
cheminę medžiagą, persiuntimas Komisijai (nusiunčiant jos kopiją ECHA) (16 straipsnio
3 dalis);

−

kartu su Komisija, ECHA padedant, dedamos pastangos lengvinti keitimąsi informacija
(20 straipsnis) ir bendradarbiavimas skatinant teikti techninę pagalbą (21 straipsnis).

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012 ES paskirtųjų nacionalinių institucijų sąrašas pateiktas
ECHA svetainėje: http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/pic/designated-nationalauthority (rinkitės kategoriją „EU“).
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5.2 Eksportuotojai ir importuotojai

(3 straipsnio 18 dalis) eksportuotojas – toliau nurodytas fizinis arba juridinis asmuo:
a)

asmuo, kurio vardu pateikiama eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris deklaracijos
priėmimo metu yra pasirašęs sutartį su prekių gavėju Konvencijos šalyje arba kitoje
valstybėje ir turi įgaliojimą priimti sprendimą dėl cheminės medžiagos išsiuntimo iš
Sąjungos muitų teritorijos;

b)

jeigu eksporto sutartis nėra sudaryta arba tokią sutartį pasirašęs asmuo veikia ne savo
vardu – asmuo, turintis įgaliojimą priimti sprendimą dėl cheminės medžiagos
išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos;

c) kai pagal sutartį, kurios pagrindu vykdomas eksportas, teisę disponuoti chemine
medžiaga turi ne Sąjungoje įsisteigęs asmuo – Sąjungoje įsisteigusi sutarties šalis;

Cheminės medžiagos eksportuotojas yra fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs eksporto sutartį
arba, jei sutarties nėra, asmuo, įgaliotas nuspręsti dėl cheminės medžiagos eksportavimo iš
Sąjungos muitų teritorijos 35 (nepriklausomai nuo to, iš kurios valstybės narės eksportuojamos
prekės yra išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos).
Tais atvejais, kai eksportuotojas nėra įsisteigęs ES, už eksportuotojo pareigų atlikimą yra
atsakinga ES įsisteigusi sutarties šalis. Paprastai tariant, eksportuotoju gali būti asmuo, kuris:
− siuntos dokumentuose nurodytas kaip asmuo, sudaręs eksporto sutartį su gavėju
Konvencijos šalyje arba kitoje valstybėje;
− tiekia cheminę medžiagą ne ES įsikūrusiam asmeniui, turinčiam teisę tą cheminę
medžiagą naudoti.
Eksportuotojo apibrėžtį gali būti sudėtingiau taikyti atsižvelgiant į IPS reglamento 8 straipsnio
(Konvencijos šalims ir kitoms valstybėms siunčiami pranešimai apie eksportą) 1 ir 2 dalis,
pagal kurias eksportuotojas privalo pateikti pranešimą tos valstybės narės, kurioje yra
įsisteigęs, PNI. Kai kurie cheminių medžiagų gamintojai (ir galbūt platintojai) gali tiekti
chemines medžiagas prekiautojams, kurie nėra įsisteigę ES ir kurie gali jas parduoti pirkėjams
trečiosiose valstybėse. Atrodo, kad yra du galimi scenarijai:
1) ES cheminių medžiagų gamintojas arba platintojas tiekia cheminę medžiagą ne ES
prekiautojui ir nemokamai pristato ją į laivą;
2) ES cheminių medžiagų gamintojas arba platintojas tiekia cheminę medžiagą ne ES
prekiautojui tiesiai iš įmonės, t. y. prekiautojas pats pasiima siuntą iš fabriko.
Tokiomis aplinkybėmis ES įsisteigusi sutarties šalis, t. y. cheminės medžiagos gamintojas arba
platintojas, prisiima atsakomybę parengti pranešimą apie eksportą ir jį pateikti savo valstybės
PNI. Tam, kad parengtų šį pranešimą, sutarties šalis turi gebėti gauti informaciją apie
importuotojo tapatybę ir adresą. Reikalavimai dėl informacijos teikimo pranešime apie
eksportą pateikti IPS reglamento II priede.

Sąjungos muitų teritorija apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą,
3 straipsnyje.
35
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(3 straipsnio 19 dalis) importuotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra cheminės
medžiagos gavėjas jos įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją metu;
Importuotojas gali būti asmuo arba įmonė, fiziškai įvežantis cheminę medžiagą į Sąjungos
muitų teritoriją. Žr. šių rekomendacijų 5 priedėlį, kuriame pateiktas Sąjungos muitų teritorijai
priklausančių teritorijų sąrašas.

Cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, importas ir eksportas iš
muitinės perspektyvos
Importas
IPS reglamento 3 straipsnio 17 dalyje importas apibrėžtas kaip „cheminės medžiagos,
kuriai taikoma kita nei Sąjungos išorinis tranzitas prekių judėjimo Sąjungos muitų
teritorijoje muitinės procedūra, fizinis įvežimas į Sąjungos muitų teritoriją“. 36
Į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms taikytinos muitinės procedūros, įskaitant
Sąjungos išorinio tranzito procedūras, yra (skliaustuose nurodyti galimi procedūrų kodai):
•

išleidimas į laisvą apyvartą (01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68);

•

tranzitas, išskyrus Sąjungos išorinį tranzitą (T2, T2F, T2SM);

•

muitinis sandėliavimas (71);

•

laikinasis įvežimas perdirbti (51);

•

muitinės prižiūrimas perdirbimas (91);

•

laikinasis įvežimas (53).

Laikinai saugomoms į Sąjungos muitų teritoriją įvežtoms prekėms muitinės procedūra dar
netaikoma, todėl tai nelaikytina importu pagal jo apibrėžtį IPS reglamente.
Taip pat pažymėtina, kad į Sąjungos muitų teritoriją atvežtų prekių įvežimas į laisvąją
zoną arba padėjimas į laisvąjį sandėlį (78 kodas) nelaikomas muitinės procedūra, todėl
neįeina į dabartinę importo apibrėžtį IPS reglamente.
Tačiau pagal Reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės
kodeksas (toliau – Kodeksas), nuo 2016 m. gegužės 1 d. laisvosios zonos bus konkrečiai
įtrauktos į specialiųjų procedūrų apibrėžtį (žr. Kodekso 5 straipsnio 16 dalį ir
210 straipsnio b punktą). Nuo tos datos prekių įvežimas į laisvąsias zonas bus muitinės
procedūra, todėl bus įtrauktas į importo apibrėžtį IPS reglamente.

36
Importo samprata pagal IPS reglamentą yra susieta su Sąjungos muitų teritorija, o pagal REACH reglamentą,
priešingai, importo sąvoka siejama su Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorija.

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo įgyvendinimo rekomendacijos
1.1 redakcija, 2015 m. liepos mėn.

27

Eksportas
IPS reglamento 3 straipsnio 16 dalyje eksportas apibrėžiamas kaip:
a) „nuolatinis arba laikinas cheminės medžiagos, atitinkančios SESV 28 straipsnio
2 dalį, eksportas“ (t. y. Sąjungos prekių eksportas). Tokią apibrėžtį atitinka šios
muitinės procedūros (skliaustuose nurodyti galimi procedūrų kodai):
•

eksporto muitinės procedūra (10, 11, 22 ir 23);

•

laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūra (21);

•

tranzito, išskyrus Sąjungos išorinį tranzitą, muitinės procedūra (T2, T2F,
T2SM);

b) „SESV 28 straipsnio 2 dalies neatitinkančios cheminės medžiagos [t. y. ne
Sąjungos prekių], kuriai taikoma kita nei Sąjungos išorinis tranzitas prekių
judėjimo Sąjungos muitų teritorijoje muitinės procedūra, reeksportas.“ Šią
apibrėžtį atitinkanti muitinės procedūra yra (skliaustuose nurodytas galimas
procedūros kodas):
•

reeksportas (31), išskyrus atvejus, kai jis vyksta po Sąjungos išorinio
tranzito.

6. PAREIGOS PAGAL IPS REGLAMENTĄ
6.1 Konvencijos šalims ir kitoms valstybėms siunčiami
pranešimai apie eksportą
Pranešimas apie eksportą yra mechanizmas, teikiantis galimybę tarp valstybių keistis
informacija apie uždraustas arba griežtai ribojamas chemines medžiagas. Iš tokio pranešimo
importuojanti valstybė sužino, kad į ją siunčiama eksportuojančioje valstybėje uždraustos arba
griežtai ribojamos cheminės medžiagos siunta. Pranešimo apie eksportą nuostatos išdėstytos
IPS reglamento 8 straipsnyje (Konvencijos šalims ir kitoms valstybėms siunčiami pranešimai
apie eksportą).

6.1.1 Kas turi apie tai pranešti?
Pranešimas apie eksportą yra kiekvieno ES įsikūrusio eksportuotojo pareiga eksportuojant
konkrečią cheminę medžiagą, apie kurios eksportą pranešti privaloma, iš ES į trečiąją valstybę
(kuri gali būti arba nebūti Konvencijos šalis). Šią pareigą atlikti privaloma nepriklausomai nuo
to, kaip cheminė medžiaga bus galiausiai panaudota jos paskirties valstybėje.

6.1.2 Apie ką reikia pranešti?
Pranešimas apie eksportą teikiamas dėl:
•

visų į IPS reglamento I priedo 1 dalį įtrauktų cheminių medžiagų 37;

37 Atminkite, kad kai kurios į V priedo 2 dalį įtrauktos cheminės medžiagos, nors ir neįtrauktos į I priedo 1 dalį, gali
būti tam tikromis aplinkybėmis eksportuojamos, priklausomai nuo jų naudojimo būdo arba kiekio.
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mišinių, kurių sudėtyje yra į I priedo 1 dalį įtrauktų cheminių medžiagų, jei dėl juose
esančio tokios cheminės medžiagos kiekio turi būti vykdoma ženklinimo pareiga pagal
KŽP reglamentą;

•

gaminių, kaip jie apibrėžti IPS reglamento 3 straipsnio 4 dalyje, t. y. gatavų gaminių,
kurių sudėtyje yra arba kurie sudaryti iš šių nesureagavusio pavidalo medžiagų:
− cheminių medžiagų, įtrauktų į I priedo 2 arba 3 dalį, kurių naudojimas to
konkretaus gaminio sudėtyje uždraustas arba griežtai ribojamas ES teisės aktų;
arba
− mišinių, kurių sudėtyje yra toks šių medžiagų kiekis, kad turi būti vykdomos
ženklinimo pareigos pagal KŽP reglamentą.

Dėl kiekvienos atitinkamos medžiagos, mišinio arba gaminio eksporto turi būti teikiamas
atskiras pranešimas importuojančiai valstybei, o po to suteiktas atskiras NIN.

6.1.3 Informacijos teikimo reikalavimai
Informacija, kurią privaloma pateikti pranešime apie eksportą, nurodyta IPS reglamento
II priede. Toliau pateikiamas II priedo tekstas.
Reglamento (ES) Nr. 649/2012 II priedas
PRANEŠIMAS APIE EKSPORTĄ

Pagal 8 straipsnį privaloma pateikti šią informaciją:
1. Eksportui skirtos cheminės medžiagos tapatybė:

2.

3.

4.

a)

pavadinimas pagal
nomenklatūrą;

Tarptautinės

teorinės

ir

taikomosios

chemijos

sąjungos

b)

kiti pavadinimai (pvz., ISO pavadinimas, įprasti pavadinimai, prekiniai pavadinimai
ir santrumpos);

c)

Europos esamų cheminių medžiagų inventoriaus (Einecs) numeris ir Cheminių
medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) suteiktas numeris;

d)

CUS (Europos cheminių medžiagų muitų registro) numeris ir Kombinuotosios
nomenklatūros kodas;

e)

pagrindinės cheminės medžiagos priemaišos, jei jos ypač svarbios.

Eksportui skirto mišinio identifikavimas:
a)

mišinio prekinis pavadinimas ir (arba) paskirtis;

b)

kiekvienos į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos procentinė dalis ir šio priedo
1 punkte reikalaujami duomenys;

c)

CUS (Europos cheminių medžiagų muitų registro) numeris ir Kombinuotosios
nomenklatūros kodas.

Eksportui skirto gaminio identifikavimas:
a)

gaminio prekinis pavadinimas ir (arba) paskirtis;

b)

kiekvienos į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos procentinė dalis ir 1 punkte
reikalaujami duomenys.

Informacija apie eksportą:
a)

paskirties šalis;
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b)

kilmės šalis;

c)

numatoma pirmojo šiais metais eksporto data;

d)

per šiuos metus į atitinkamą šalį numatomas eksportuoti cheminės medžiagos
kiekis;

e)

paskirties šalyje numatytas naudojimas (jei žinoma), įskaitant kategoriją (-as)
pagal Konvenciją, kuriai (-ioms) priskiriamas naudojimas;

f)

importuojančio fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė, adresas ir kiti svarbūs
duomenys;

g)

eksportuotojo arba eksportuojančios bendrovės pavadinimas, adresas ir kiti
reikalingi duomenys.

Paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos:
a)

paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos Sąjungoje, galinčios suteikti
papildomos informacijos, pavadinimas, adresas, telefonas ir teleksas, fakso numeris
arba e. pašto adresas;

b)

importuojančios šalies paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos pavadinimas,
adresas, telefonas ir teleksas, fakso numeris arba e. pašto adresas.

6.

Informacija apie atsargumo priemones, kurių reikia imtis, įskaitant pavojingumo bei
rizikos kategoriją ir patarimus dėl saugos.

7.

Fizikinių ir cheminių, toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių santrauka.

8.

Cheminės medžiagos naudojimas Sąjungoje:

9.

a)

naudojimas, kategorija (-os) pagal Konvenciją ir Sąjungos subkategorija (-os),
kuriai (-oms) taikoma kontrolės priemonė (draudimas arba labai griežtas
ribojimas);

b)

neuždraustas ir griežtai neribojamas cheminės medžiagos naudojimas (naudoti
kategorijas ir subkategorijas, kaip apibrėžta reglamento I priede);

c)

pagamintų, importuotų, eksportuotų ir sunaudotų cheminės medžiagos kiekių
apskaičiavimas, jei yra reikiami duomenys.

Informacija apie atsargumo priemones, siekiant sumažinti cheminės medžiagos poveikį
ir jos išskyrimą į aplinką.

10. Reguliuojamųjų apribojimų ir jų argumentų santrauka.
11. IV priedo 2 punkto a, c ir d papunkčiuose pateikiamos informacijos santrauka.
12. Papildoma informacija, eksportuojančios konvencijos šalies pateikta kaip svarbi, arba
IV priede nurodyta papildoma informacija, jei jos reikalauja importuojanti Konvencijos
šalis.

6.1.4 Terminai
Eksportuotojas privalo laikytis pranešimo apie eksportą procedūros eksportuodamas cheminę
medžiagą pirmą kartą ir vėliau per pirmą eksportą kiekvienais paskesniais metais. Apie
paskesnį tos pačios cheminės medžiagos eksportavimą į tą pačią valstybę tais pačiais
kalendoriniais metais pranešti nereikia, nebent to reikalautų importuojanti valstybė. Tačiau kai
ta pati cheminė medžiaga eksportuojama į kitą importuojančią valstybę, tai laikoma „pirmu
eksportu“, todėl taikoma pranešimo apie eksportą procedūra.
Eksportuotojas turi pateikti pranešimą apie eksportą savo PNI (t. y. atitinkamai savo valstybės
narės, kurioje yra įsisteigęs, paskirtajai nacionalinei institucijai) bent prieš 35 dienas iki
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pirmojo eksporto. Vėliau eksportuotojas privalo pranešti savo PNI apie pirmąjį tos cheminės
medžiagos eksportą kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip prieš 35 dienas iki to
eksporto datos, tačiau rekomenduojama pranešimą PNI pateikti kuo anksčiau, kad pakaktų
laiko jį išnagrinėti. Atminkite, kad naudojant e. IPS taikomąją programą pranešimų apie
eksportą nebegalima pateikti likus mažiau kaip 35 dienoms iki numatomos eksporto datos,
kaip nustatyta IPS reglamento 8 straipsnio 2 dalyje, nebent tai būtų ekstremali situacija
(žr. šių rekomendacijų 6.1.9 poskirsnį).
Kai PNI įsitikina, kad jai pateiktas pranešimo projektas yra išsamus, ji turi nusiųsti jį ECHA
likus ne mažiau kaip 25 dienoms iki numatomos eksporto datos. Patvirtinusi galutinį
pranešimą ECHA jį persiunčia importuojančios valstybės PNI arba kitai atitinkamai institucijai
likus ne mažiau kaip 15 dienų iki pirmos numatomos eksporto datos (ir vėliau kiekvienais
kalendoriniais metais likus ne mažiau kaip 15 dienų iki pirmojo eksporto).

6.1.5 Procedūra
Toliau išdėstyti pranešimo apie eksportą procedūros etapai.
1) Pranešimo apie eksportą pateikimas
Eksportuotojas parengia ir naudodamasis e. IPS savo PNI pateikia pranešimą apie tam tikros
medžiagos, mišinio arba gaminio eksportą. Po šio proceso suteikiamas nuorodos identifikacijos
numeris (NIN) (daugiau informacijos apie NIN pateikta šių rekomendacijų 4.2.9 poskirsnyje).
2) Pranešimo nagrinėjimas PNI
PNI patikrina, ar pateikta informacija atitinka IPS reglamento II priedą (Pranešimas apie
eksportą). PNI turėtų stengtis, kiek įmanoma, patikrinti šiuos dalykus:
 Ar pranešimas yra išsamus?
Jeigu ne, eksportas negali vykti. Tokiu atveju PNI turėtų perspėti eksportuotoją, kad jis
galėtų pateikti bet kokią reikiamą trūkstamą informaciją iki nustatytų terminų. Pranešimo
apie eksportą nagrinėjimo etape eksportuotojas gali stebėti savo pranešimo būklę.
Pranešimo procedūra laikoma užbaigta tik po to, kai pranešimas visiškai išnagrinėjamas
(t. y. jį patikrina ir patvirtina tiek eksportuotojo PNI, tiek ECHA).
 Tuo atveju, jei cheminė medžiaga įtraukta tik į I priedo 1 dalį, ar jos paskirties valstybė yra
atsisakiusi teisės gauti apie ją pranešimą?
Jei taip, pranešimo pateikti nereikia ir PNI gali pranešti eksportuotojui, kad toliau nebereikės
teikti jokių pranešimų apie tos cheminės medžiagos eksportą į tą valstybę (iki tol, kol bus
nurodyta kitaip). Tačiau eksportuotojas privalo gauti tos cheminės medžiagos specialųjį
NIN ir pateikti šį numerį savo eksporto deklaracijoje.
 Ar cheminė medžiaga, apie kurią pranešama, yra priskiriama bendrai medžiagų grupei,
įtrauktai į I priedą?
Pageidautina, kad eksportuotojas nurodytų konkrečią cheminę medžiagą, ir pranešime
reikėtų nusiųsti tikslų jos pavadinimą. Atskiri pranešimai turėtų būti teikiami dėl atskirų
cheminių medžiagų, priskiriamų bendrai medžiagų grupei, jeigu jų klasifikavimas ir
ženklinimas kitoks negu visos atitinkamos grupės.
 Ar pranešimas teikiamas dėl mišinio?
Kadangi mišinių sudėtis paprastai būna įvairi, todėl kiekvienas iš jų turi būti klasifikuojamas
ir ženklinamas atskirai, pranešti reikėtų iš esmės apie kiekvieną mišinį, kurio sudėtyje yra
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toks į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos arba medžiagų kiekis, kad dėl to privaloma jį
atitinkamai ženklinti. Vis dėlto gali būti priimtina pateikti vieną pranešimą dėl kelių mišinių,
kuriuose yra tos pačios į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos arba medžiagų, jeigu
vienintelis skirtumas tarp šių mišinių yra, pavyzdžiui, jų spalva, o mišinių klasifikavimas ir
ženklinimas nesiskiria ir jų naudojimo būdai lieka tie patys. Kai į I priedą įtrauktos cheminės
medžiagos arba medžiagų kiekis mišinyje keičiasi tiek, kad dėl to taikomi nauji ženklinimo
reikalavimai, reikia pateikti naują pranešimą.
 Ar paskirties valstybė yra davusi aiškų sutikimą importuoti IPS pranešimo taikymo kriterijus
atitinkančią cheminę medžiagą, kuri įtraukta į I priedo 2 dalį?
Jeigu ne, ir sutikimo dar neprašyta, PNI turėtų prašyti paskirties valstybės PNI arba kitos
atitinkamos institucijos duoti aiškų sutikimą. Oficialų pranešimą apie eksportą
importuojančiai valstybei nusiunčia ECHA. Kartu su prašymu duoti sutikimą PNI gali pateikti
pranešimo apie eksportą projekto kopiją, kad importuojančiai valstybei būtų lengviau priimti
sprendimą, o tada apie tai tinkamai informuojamas eksportuotojas. Atminkite, kad negavus
aiškaus sutikimo, į 2 dalį įtrauktos cheminės medžiagos NIN pavirtinti negalima ir eksportas
neleidžiamas.
Taip pat atminkite, kad vienos valstybės narės gautas aiškus sutikimas dėl cheminės
medžiagos arba mišinio eksporto gali būti tinkamas eksportui ir iš kitos valstybės narės, iš
kurios ketinama eksportuoti tą pačią cheminę medžiagą arba mišinį (tai priklauso nuo
paties sutikimo sąlygų).
 Ar tais atvejais, kai cheminė medžiaga įtraukta į I priedo 3 dalį ir importuojanti valstybė yra
Konvencijos šalis, paskirties valstybės sprendimas dėl importo paskelbiamas naujausiame
IPS aplinkraštyje ir jei taip, kas jame rašoma?
Pirmas dalykas, kurį reikia patikrinti, yra tai, ar numatytas cheminės medžiagos naudojimo
būdas pranešime apie eksportą atitinka tos cheminės medžiagos naudojimo kategoriją pagal
Roterdamo konvenciją. Jei šie du dalykai nesutampa, reikia gauti aiškų sutikimą. Jei
naudojimo kategorijos sutampa, galimi tokie scenarijai:
-

jeigu sprendimo dėl importo nėra IPS aplinkraštyje arba jeigu iš šio sprendimo
neaišku, ar importuojanti valstybė sutinka importuoti, būtina gauti aiškų sutikimą.
Jei tokio sutikimo dar negauta arba neprašyta (žr. aiškių sutikimų būklės sąrašą
e. IPS sistemoje), PNI turėtų prašyti paskirties valstybės PNI arba kitos atitinkamos
institucijos duoti aiškų sutikimą. Negavus aiškaus sutikimo negalima patvirtinti į
3 dalį įtrauktos cheminės medžiagos NIN ir eksportas negali vykti;

-

jeigu IPS aplinkraštyje paskelbtame sprendime dėl importo duotas sutikimas
importuoti, nebereikia teikti pranešimo apie atitinkamos naudojimo kategorijos
cheminių medžiagų eksportą, nebent paskirties valstybė būtų nurodžiusi, kad vis
vien nori gauti pranešimą apie eksportą. Tais atvejais, kai cheminė medžiaga yra
dvejopai naudojama cheminė medžiaga ir numatomas jos naudojimo būdas
neįtrauktas į sprendimą dėl importo, reikia pateikti pranešimą apie eksportą ir gauti
aiškų sutikimą;

-

jeigu yra priimtas neigiamas sprendimas dėl importo (neduota sutikimo dėl
atitinkamos Konvencijoje nustatytos naudojimo kategorijos) ir numatomas cheminės
medžiagos naudojimo būdas priskiriamas tai kategorijai, eksportas negali vykti.
Atminkite, kad neigiamas sprendimas dėl importo yra susijęs su konkrečia
Konvencijoje nurodyta cheminės medžiagos naudojimo kategorija, todėl ją
eksportuoti vis dar įmanoma pagal kitą naudojimo kategoriją, jei ta cheminė
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medžiaga yra dvejopai naudojama cheminė medžiaga (pavyzdžiui, etileno oksidas 38),
su sąlyga, kad būtų gautas aiškus sutikimas.

 Kai kurios į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos, kuriose yra priemaišų (pvz., maleino
hidrazino ir jo druskų)
Pranešimą apie tų cheminių medžiagų eksportą reikia pateikti tik tada, kai netenkinami jų
grynumo reikalavimai. Taip pat atminkite, kad kai kurių į I priedą įtrauktų cheminių
medžiagų (pvz., benzeno) gali būti kaip priemaišų kitose cheminėse medžiagose, tokiose
kaip naftos distiliatai, tokiais kiekiais, kad turi būti vykdomos atitinkamos ženklinimo
pareigos, taigi dėl jų reikia pateikti pranešimus.
Jeigu vykdant bet kurį iš minėtų reikalavimų kyla problemų (pvz., trūksta informacijos arba ji
netiksli), PNI nedelsdama grąžina eksportuotojui jo pranešimo projektą.
Vertindama pranešimo išsamumą PNI turi atsižvelgti ir į šiuos dalykus:
•

eksportuotojas privalo pateikti visą informaciją, kurios reikalaujama 8 straipsnyje (kaip
išvardyta II priede). Teikiant II priedo 6 ir 7 punktuose nurodytą informaciją pakaktų
pateikti saugos duomenų lapą (SDL);

•

eksportuotojas neprivalo kartu su pranešimu apie eksportą pateikti SDL, tačiau
eksportuotojui labai rekomenduojama prie rengiamo pranešimo apie eksportą pridėti
SDL kopiją importuojančios valstybės valstybine kalba arba viena ar daugiau iš
pagrindinių joje vartojamų kalbų, taip pat vertimą į anglų kalbą (jei yra), kad PNI ir
ECHA būtų lengviau nagrinėti pranešimą;

•

eksportuodamas cheminę medžiagą eksportuotojas privalo nusiųsti jos SDL kiekvienam
importuotojui (žr. IPS reglamento 17 straipsnio 3 dalį). Tokiu atveju informacija
etiketėje ir SDL, kiek praktiškai įmanoma, turi būti pateikta paskirties valstybės ar
regiono, kuriame numatoma naudoti tą medžiagą, valstybine kalba arba viena ar
daugiau iš pagrindinių vartojamų kalbų (17 straipsnio 4 dalis). Šių rekomendacijų
4 priedėlyje pateiktas kai kurių valstybių valstybinių ir kitų pagrindinių kalbų, kurios
turėtų būti vartojamos SDL ir eksportuojamų prekių etiketėse, sąrašas.

Atminkite, kad PNI gali nurodyti eksportuotojui sumokėti administravimo mokestį, taip
siekdama padengti pranešimo apie eksportą procedūros išlaidas.
3) Pranešimo nagrinėjimas ECHA
ECHA taip pat patikrina pranešimą apie eksportą ir, jei tai pirmas kasmetinis ES pranešimas
apie tą cheminę medžiagą, jis perduodamas importuojančiai valstybei (o jei ne, jis saugomas
e. IPS) kartu su gavimo patvirtinimo forma ir tos cheminės medžiagos SDL kopija, jei ją
pateikė eksportuotojas. Šis galutinis pranešimas saugomas e. IPS ir yra prieinamas
eksportuotojui bei PNI. Jeigu šiame etape galima patvirtinti NIN, apie jo galiojimo laikotarpį
informuojama pranešime, kuris nusiunčiamas eksportuotojui ir jo PNI (tiesiogiai per e. IPS).
Paprastai kalbant, galiojantis NIN reiškia, kad eksportas gali vykti. Tačiau atminkite, kad ne
visi NIN patvirtinami tuo metu, kai nagrinėjamas pranešimas apie eksportą. Pavyzdžiui, tuo
atveju, kai cheminės medžiagos taip pat įtrauktos į I priedo 2 arba 3 dalį, NIN patvirtinti
negalima, nes pirma reikia gauti aiškų importuojančios valstybės sutikimą. NIN galiojimo
laikotarpis taip pat gali priklausyti nuo pokyčių per kalendorinius metus dėl aiškaus sutikimo
gavimo (arba negavimo) ir jo galiojimo laikotarpio (žr. šio rekomendacinio dokumento
6.6.1.7 poskirsnį).
38
Etileno oksidas dažnai eksportuojamas sterilizavimo reikmėms. Pagal IPS reglamentą tai yra biocidinis naudojimo
būdas – „pesticidų“ kategorijos subkategorija.
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Eksportuotojai privalo nurodyti galiojančius NIN savo eksporto deklaracijose; taip mažinama
popierinių dokumentų našta, nes nebereikia pateikti patvirtinamųjų dokumentų. Eksportas gali
vykti pasibaigus 8 straipsnio 2 dalyje nustatytam laikotarpiui ir priklausomai nuo NIN
galiojimo. Šių rekomendacijų 1 paveiksle, taip pat 1 ir 3 pavyzdžiuose, kurie pateikti
rekomendacijų 8 skirsnyje, parodyta pranešimo apie eksportą, teikiamo dėl į I priedo 1 dalį
įtrauktų cheminių medžiagų, procedūra. Atitinkamų cheminių medžiagų sąrašas 39 skelbiamas
visuomenei ir PNI atitinkamame ECHA svetainės skyrelyje 40. Papildomos informacijos apie tai,
kaip techniškai tvarkingai įrašyti reikiamą informaciją ir pateikti pranešimą apie eksportą,
pateikta e. IPS naudotojo vadove, kurį galima gauti ECHA svetainėje:
http://echa.europa.eu/lt/support/dossier-submission-tools/epic/epic-manuals.

39
„Atitinkamos cheminės medžiagos“ šiame kontekste reiškia visas chemines medžiagas, kurioms taikomas IPS
reglamentas.
40 Paskelbtas adresu: http://www.echa.europa.eu/lt/web/guest/information-on-chemicals/pic/chemicals.
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Eksportuotojas parengia ir e. IPS
pateikia pranešimą apie eksportą
(kuriam automatiškai priskiriamas dar
nepatvirtintas NIN)

PNI prašo
eksportuotojo
pataisyti ir
dar kartą
pateikti
pranešimą

PNI patikrina, ar pranešimas atitinka IPS
reglamento II priedą

Pranešimas atmetamas
(pavyzdžiui, vietoj
pranešimo reikėjo
prašyti išduoti specialųjį
NIN)

Pranešimas patvirtinamas

Pranešimas
neišsamus

ECHA patikrina pranešimą

Pranešimas atmetamas

Pranešimas patvirtinamas

ECHA nusiunčia
pranešimą
importuojančiai
valstybei
(jei tai pirmas tų metų
pranešimas; jei ne, jis
saugomas e. IPS)

ECHA
informuoja
eksportuotoją,
kad
pranešimą
reikia
pataisyti ir
pateikti dar
kartą. Apie tai
ECHA
atitinkamai
praneša PNI

Pranešimas
neišsamus

NIN patvirtinamas ir
galioja nuo numatytos
eksporto datos (taikoma
I priedo 1 dalies
cheminėms medžiagoms)

Eksportuoti galima tik į I priedą
įtrauktas chemines medžiagas, kurioms
netaikoma 14 straipsnio 6 dalis

1 paveikslas. Pranešimo apie eksportą procedūra eksportuojant I priedo 1 dalies chemines
medžiagas į visas valstybes (išskyrus eksportą pagal 8 straipsnio 6 dalį)
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6.1.6 Reikalavimų neatitinkantys pranešimai apie eksportą
Eksportuotojas yra atsakingas už pranešimo apie eksportą turinį, todėl tik eksportuotojas gali
keisti pranešimą (tuo atveju, jei informacijos trūksta arba pateikta netiksli informacija). PNI
tenka atsakomybė patikrinti, ar pranešimas atitinka IPS reglamento II priedą, tačiau ji negali
keisti paties pranešimo turinio. Todėl tuo atveju, jeigu pranešimas neatitinka reglamento
reikalavimų, jis turi būti nusiųstas atgal eksportuotojui.
Tais atvejais, kai nustatoma, kad pranešimas apie eksportą neatitinka reikalavimų, yra keli
galimi scenarijai. Šie scenarijai priklauso daugiausia nuo to, kiek iš anksto iki eksporto
pateikiamas pranešimas, kurį po to patikrina PNI.
PNI arba ECHA gali prašyti pakartotinai pateikti pranešimą apie eksportą, jeigu
pranešimas pateiktas likus dar daug laiko iki 35 dienų termino ir iki šio termino įmanoma
pateikti jį dar kartą. Tai darant NIN ir numatyta eksporto data nesikeičia.
Išimties tvarka, kai tai įmanoma konkretaus atvejo aplinkybėmis, PNI gali leisti eksportuotojui
pakartotinai pateikti pranešimą likus mažiau negu 35 dienoms iki numatomos eksporto datos,
jeigu informaciją galima pateikti dar kartą, patikrinti ir perduoti iki IPS reglamente nustatytų
terminų.
PNI atmeta pranešimą apie eksportą, kai jo pateikti neprivaloma, ir prašo vietoj jo pateikti
prašymą išduoti specialųjį NIN. Taip gali būti, pavyzdžiui, tuo atveju, kai importuojanti
valstybė yra atsisakiusi savo teisės gauti pranešimus arba per kalendorinius metus
eksportuojama mažiau kaip 10 kg medžiagos mokslinių tyrimų ar analizės tikslais.
PNI taip pat atmeta neišsamų arba neatitinkantį reikalavimų pranešimą apie eksportą, kai:
•

to pranešimo neįmanoma pakartotinai išnagrinėti iki teisiškai privalomo termino, arba

•

PNI pirmiau pasiūlė eksportuotojui iki neoficialiai nustatyto termino pataisyti savo
pranešimą apie eksportą ir šio termino nesilaikyta (taigi ir šiuo atveju pranešimas
neišnagrinėtas iki teisiškai privalomo termino).

Esant kuriam nors iš šių scenarijų eksportuotojas turi pateikti naują pranešimą apie eksportą,
kuriam suteikiamas naujas NIN; pateikus bet kokį naują pranešimą apie eksportą iš naujo
pradedamas skaičiuoti 35 dienų terminas iki numatomos eksporto datos.

6.1.7 Tolesni veiksmai po pranešimų apie eksportą pateikimo
Po pranešimų pateikimo ECHA turi imtis tolesnių veiksmų, jeigu importuojanti valstybė
nepatvirtina, kad gavo pirmą pranešimą apie eksportą po to, kai cheminė medžiaga įtraukta į
I priedo 1 dalį, per 30 dienų po to pranešimo išsiuntimo. Tokiais atvejais ECHA turi pateikti
antrą pranešimą ir (Komisijos vardu) pagrįstai stengtis užtikrinti, kad importuojančios
valstybės PNI arba kita atitinkama institucija antrąjį pranešimą gautų. Tačiau atminkite, kad
tai neturi tiesioginio poveikio eksporto eigai.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 8 straipsnio 3 dalis.

6.1.8 Kada reikia pateikti naują pranešimą?
Visada, kai pakeičiami ES teisės aktai, reglamentuojantys prekybą chemine medžiaga, jos
naudojimą ar ženklinimą, arba mišinio sudėtis pakeičiama taip, kad skiriasi atitinkamos
cheminės medžiagos ar medžiagų kiekis jame (pavyzdžiui, tiek, kad dėl to keičiasi privalomas
ženklinimas), privaloma pateikti naują pranešimą apie eksportą. Naujajame pranešime turi būti
nurodyta, kad tai yra ankstesnio pranešimo pakeitimas.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 8 straipsnio 4 dalis.
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6.1.9 Ekstremali situacija
Jeigu eksportas susijęs su visuomenės sveikatai ar aplinkai ekstremalia situacija, kai delsimas
gali pabloginti padėtį importuojančioje valstybėje, atitinkama eksportuotojo valstybės narės
PNI (konsultuodamasi su Komisija ir ECHA padedama) gali nuspręsti visiškai ar iš dalies
netaikyti laukimo termino arba reikalavimų pranešti apie eksportą. Tokia išimtis gali būti
taikoma pagrįstu eksportuotojo arba importuojančios valstybės prašymu. Jei Komisija
nepareiškia nesutikimo savo atsakyme per 10 dienų po to, kai eksportuotojo valstybės narės
PNI nusiuntė jai informaciją apie prašymą, manoma, kad priimtas teigiamas sprendimas.
Atminkite, kad cheminių medžiagų eksportuotojai, kurie dėl ekstremalios situacijos atleidžiami
nuo pareigos pranešti apie eksportą, vis vien privalo gauti specialųjį NIN ir pateikti tą NIN savo
eksporto deklaracijoje. Siekiant skirti šiuos prašymus išduoti specialiuosius NIN nuo tų, kurie
skirti eksportui, kuriam reglamentas netaikomas (2 straipsnio 3 dalis ir 8 straipsnio 6 dalis), ir
kad Komisija galėtų juos patvirtinti, e. IPS sistemoje šių specialiųjų NIN turi būti prašoma
naudojant standartinę pranešimo formą, užuot teikus prašymą išduoti specialųjį NIN. Šioje
pranešimo formoje reikia pažymėti langelį, skirtą tam, kad būtų galima teikti tokius prašymus,
kurių nereikės pateikti likus 35 dienoms iki eksporto ir jiems nebus taikoma aiškaus sutikimo
procedūra, tačiau jie bus išsamiai išnagrinėti ir nusiųsti importuojančiai valstybei.
Žr. 2 paveikslą, kuriame parodyta, kokia tvarka turėtų būti teikiamas prašymas išduoti
specialųjį NIN esant ekstremaliai situacijai.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 8 straipsnio 5 dalis ir 19 straipsnio 2 dalis.

6.1.10 Kada nebereikia teikti pranešimo?
Pareigų pranešti apie eksportą nebėra, kai tenkinamos visos 8 straipsnio 6 dalies sąlygos,
t. y.:
a) cheminei medžiagai pradedama taikyti IPS tvarka;
b) importuojanti Konvencijos šalis pateikia atsakymą dėl importo (nurodydama, ar sutinka
importuoti, ar ne);
c) sekretoriatas informuoja apie šį atsakymą Komisiją, o ji perduoda tą informaciją
valstybėms narėms ir ECHA.
Minėtų pareigų nebeturintis cheminių medžiagų eksportuotojas vis vien privalo gauti specialųjį
NIN (jeigu yra pateiktas teigiamas atsakymas dėl importo) ir pateikti jį savo eksporto
deklaracijoje. Tačiau atminkite, kad pranešimą apie eksportą bus ir toliau privaloma teikti tuo
atveju, jeigu importuojanti Konvencijos šalis toliau jo reikalaus. Pranešimo apie eksportą taip
pat nebereikia tada, kai importuojančios šalies PNI oficialiai atsisako teisės gauti pranešimus
apie eksportą. Komisija turi gauti apie tai informaciją iš sekretoriato arba iš importuojančios
šalies PNI. Gavusi šią informaciją Komisija ją nusiunčia ECHA (kad būtų galima ją paskelbti
e. IPS) ir valstybėms narėms. Atsakymai dėl importo skelbiami naujausiame IPS aplinkraštyje,
kurį galima gauti Roterdamo konvencijos svetainėje.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 8 straipsnio 6 dalis ir 19 straipsnio 2 dalis.

6.1.11 Prašymas pateikti papildomos informacijos
Importuojančios valstybės institucijos gali atsakyti į ES pranešimą apie eksportą ir paprašyti
pateikti papildomos informacijos. Šią informaciją turi pateikti eksportuotojas, atitinkama PNI
arba ECHA.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 8 straipsnio 7 dalis.
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6.2 Konvencijos šalių ir kitų valstybių pranešimai apie
eksportą
Kai ECHA gauna pranešimą apie eksportą, kad į ES iš trečiosios valstybės bus eksportuojama
cheminė medžiaga, kurią gaminti, naudoti, tvarkyti, vartoti, transportuoti arba ja prekiauti jos
kilmės valstybėje yra uždrausta arba taikomi griežti apribojimai, ji per 15 dienų po tokio
pranešimo gavimo paskelbia jį e. IPS duomenų bazėje. ECHA Komisijos vardu patvirtina gavusi
pirmąjį pranešimą apie kiekvieną iš trečiosios valstybės eksportuojamą cheminę medžiagą. Šį
pranešimą kartu su visa turima prieinama informacija ECHA per 10 dienų po jo gavimo
pateikia atitinkamų importuojančių valstybių narių PNI. Kitos valstybės narės turi teisę
paprašiusios gauti tokių pranešimų apie eksportą kopijas.
Jeigu valstybės narės PNI gauna pranešimą apie eksportą tiesiogiai iš trečiosios valstybės, ji
turi nusiųsti ECHA šį pranešimą kartu su visa turima informacija. Vis dėlto PNI šio pranešimo
persiųsti nereikia, jeigu jis neatitinka 9 straipsnio (pavyzdžiui, todėl, kad pateiktas dėl
„svarbios naujo naudojimo būdo taisyklės“, kaip antai pagal JAV nuodingųjų medžiagų
kontrolės aktą, arba dėl neužregistravimo kilmės valstybėje, ar kt., o ne dėl draudimo ar
griežto apribojimo dėl sveikatos ar aplinkos apsaugos priežasčių). Tokiais atvejais gali pakakti
pateikti pranešimo santrauką, jeigu valstybė narė mano, kad reikėtų informuoti kitas valstybes
nares. Kai reikia gauti papildomos informacijos, atitinkama valstybė narė turėtų jos prašyti
tiesiai iš eksportuojančios valstybės institucijų (ir nusiųsti kopiją ECHA susipažinti).
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 9 straipsnis.

6.2.1 Su cheminių medžiagų importu susijusios pareigos
IPS reglamente reikalaujama, kad valstybės narės kontroliuotų į I priedą įtrauktų cheminių
medžiagų importą ir paskirtų už tai atsakingas institucijas, pavyzdžiui, muitinę (IPS
reglamento 18 straipsnis). Nors IPS reglamente nėra išsamių nuostatų dėl importo apribojimų
ar uždraudimo, jame nustatyta, kokia tvarka Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su
valstybėmis narėmis, gali įvertinti tas chemines medžiagas, kurioms taikoma IPS tvarka
(t. y. tas, kurios įtrauktos į I priedo 3 dalį), ir priimti sprendimus dėl jų importo.
Komisija iš IPS sekretoriato gauna sprendimo priėmimo rekomendacinius dokumentus (SPRD),
kuriuos perduoda valstybėms narėms ir ECHA. Komisija priima ES sprendimą (įgyvendinimo
aktu) dėl atitinkamos cheminės medžiagos importo, susijusio su SPRD nurodyta tos cheminės
medžiagos naudojimo kategorija arba kategorijomis. Prieš priimdama šį sprendimą Komisija
sužino valstybių narių nuomonę taikydama patariamąją procedūrą komitete, įsteigtame pagal
REACH reglamento 133 straipsnį (Komiteto procedūra).
Galiojantys ES teisės aktai yra teisinis pagrindas priimti sprendimus dėl importo pagal
Roterdamo konvenciją. Sprendimas, ar leisti importuoti cheminę medžiagą ir (arba) naudoti ir
(arba) pateikti ją rinkai ES teritorijoje, priimamas teisės aktu, reglamentuojančiu tos cheminės
medžiagos importą, naudojimą arba pateikimą rinkai, pvz., REACH reglamentu arba augalų
apsaugos ar biocidinius produktus reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl IPS reglamente
nėra jokių išsamių nuostatų dėl importo apribojimo ar uždraudimo.
Apie ES sprendimą dėl importo pranešama Roterdamo konvencijos sekretoriatui ir iš
eksportuojančių Konvencijos šalių reikalaujama šio sprendimo laikytis. Valstybių narių PNI
taip pat paskelbia šį sprendimą visuomenei, visų pirma suinteresuotiesiems subjektams. Jis
taip pat paskelbiamas sekretoriato reguliariai rengiamame IPS aplinkraštyje ir Konvencijos
svetainėje (http://www.pic.int).
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Kai tinka, sprendime dėl importo taip pat nurodomos kitokios ir konkretesnės nacionalinės
taisyklės, jeigu atitinkama valstybė narė ar valstybės narės to prašo. Sprendimai dėl importo
yra susieti su konkrečia SPRD nurodyta atitinkamos cheminės medžiagos naudojimo kategorija
arba keliomis kategorijomis. PNI turi pateikti sprendimus dėl importo susipažinti visiems
suinteresuotiesiems subjektams pagal savo kompetenciją ir pagal savo teisėkūros ar
administracines priemones. Vertindama SPRD pateiktą informaciją Komisija, glaudžiai
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir ECHA, apsvarstys, ar reikia siūlyti ES
priemonėmis mažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, jei tai būtina.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 13 straipsnis.

6.3 Informacija apie eksportuojamų ir importuojamų
cheminių medžiagų kiekius
Pirmąjį kiekvienų metų ketvirtį eksportuotojas, eksportuojantis:
•

į IPS reglamento I priedą įtrauktas medžiagas;

•

mišinius, kurių sudėtyje yra toks į I priedą įtrauktų medžiagų kiekis, kad turi būti
vykdoma ženklinimo pareiga pagal KŽP reglamentą, nepriklausomai nuo bet kokių kitų
juose esančių medžiagų; arba

•

gaminius, kurių sudėtyje yra nesureagavusių į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktų medžiagų
arba mišinių, kuriuose tų medžiagų kiekis yra toks, kad turi būti vykdoma ženklinimo
pareiga pagal IPS reglamentą, nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių
medžiagų,

turi informuoti atitinkamą savo valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, PNI apie tos cheminės
medžiagos (grynos ar esančios mišiniuose ir (arba) gaminiuose) kiekius, eksportuotus į
kiekvieną importuojančią valstybę praėjusiais metais. Kartu su šia informacija reikėtų pateikti
ir visų importuotojų, kuriems buvo siunčiamos prekės, pavadinimų ir adresų sąrašą. Mišinių ir
gaminių atvejais reikėtų pranešti apie į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos ar medžiagų
kiekį juose 41. Nuo 2015 m. pradžios, kai galima naudotis šia funkcija e. IPS sistemoje, šią
informaciją reikėtų teikti PNI naudojant tam skirtą e. IPS funkciją.

Iš to, kaip apibrėžta „gaminio“ sąvoka, aišku, kad informaciją apie eksportą reikia pateikti tik
tuo atveju, jeigu cheminės medžiagos naudojimas tame konkrečiame gaminyje yra
uždraustas arba griežtai ribojamas ES teisės aktų, tačiau jos nereikia pateikti dėl visų kitų
gaminių, kuriuose ta medžiaga gali būti naudojama be apribojimų.
Bet koks į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų eksportas, kurį patvirtina
eksportuotojo PNI ir Komisija, padedama ECHA, tačiau dėl kurio negaunama aiškaus sutikimo
iš importuojančios Konvencijos šalies ar kitos valstybės, turi būti nurodytas atskirai (žr. IPS
reglamento 14 straipsnio 7 dalį).
Panašiai ir kiekvienas ES įsikūręs importuotojas privalo pateikti tą pačią informaciją apie vidaus
rinkai pateikiamų cheminių medžiagų kiekius. Naudodamosi pagalbine e. IPS platforma PNI
renka ir apibendrina iš eksportuotojų ir importuotojų gautą informaciją IPS reglamento
III priede nustatytu formatu. Tada PNI naudodamos e. IPS turi pateikti ECHA suvestines
41
Į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos arba medžiagų kiekiai turėtų būti nurodyti kilogramais arba litrais. Kad
cheminę medžiagą būtų galima tiksliai identifikuoti, turėtų būti nurodytas atitinkamas jos CAS numeris. Taip pat
atminkite, kad reikia nurodyti konkrečios cheminės medžiagos, dėl kurios eksporto teikiamas pranešimas, o ne tam
tikros grupės cheminių medžiagų, kaip antai „gyvsidabrio junginių“, kiekį.
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praėjusių kalendorinių metų ataskaitas. Tai turėtų būti padaryta iki kitų metų, einančių po
paskutinių ataskaitinių metų, rugsėjo mėn. pabaigos. ECHA reikėtų pranešti ir nulinius
duomenis. ECHA padės PNI rinkti šiuos duomenis, leisdama naudotis reikiama e. IPS funkcija,
ir Sąjungos lygmeniu apibendrins gautas ataskaitas. Bendra nekonfidencialios informacijos
santrauka bus paskelbta tam skirtoje ECHA svetainės dalyje.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 10 straipsnis.

6.4 Pranešimas apie uždraustas arba griežtai ribojamas
chemines medžiagas pagal Konvenciją
IPS pranešimo taikymo kriterijų atitinkančios cheminės medžiagos (t. y. tos, kurios yra ES
uždraustos arba griežtai ribojamos pagal Konvencijoje nustatytą jų naudojimo kategoriją)
įtraukiamos į I priedo 2 dalį. Po jų įtraukimo Komisija turi pranešti apie jas sekretoriatui ne
vėliau kaip per 90 dienų po galutinės reguliavimo priemonės taikymo pradžios datos (GRP
pranešimas, žr. 2.3.1 skirsnį). Tokias reguliavimo priemones galima taikyti remiantis ES rizikos
vertinimu, kuriuo nustatyta grėsmė žmonių sveikatai ar aplinkai. Svarbiausi tokio rizikos
vertinimo rezultatai bus nurodyti pranešime siekiant informuoti kitas Konvencijos šalis ir
suteikti joms galimybę naudotis ta informacija priimant sprendimus dėl tos cheminės
medžiagos naudojimo nacionaliniu lygmeniu.
Tokiame pranešime turi būti pateikta informacija, kuri nurodyta IPS reglamento IV priede
(Pranešimas Konvencijos sekretoriatui apie uždraustą arba griežtai ribojamą medžiagą). Jei
Komisija neturi šios informacijos, ji gali prašyti žinomų eksportuotojų ir (arba) importuotojų ją
pateikti per 60 dienų po to, kai gaus tokį prašymą. Jeigu keičiama reguliavimo priemonė, kuria
cheminė medžiaga yra uždrausta arba jos naudojimas griežtai apribotas, pranešimą reikia
atnaujinti.
Siūlomi I priedo 2 dalies papildymai bus atliekami deleguotuoju aktu (Komisijos deleguotuoju
reglamentu dėl I priedo keitimo), Komisijos oficialiai priimtu ir pateiktu Tarybai ir Europos
Parlamentui, kurie turės teisę tam prieštarauti. ES GRP pranešimas nebus teikiamas, nebent
būtų priimtas atitinkamas pakeitimas, ir iki jo patvirtinimo. Su PNI ir suinteresuotaisiais
subjektais, kuriems tai svarbu, bus konsultuojamasi dėl pranešimų projektų prieš tai, kai
Komisija pateiks galutines jų redakcijas sekretoriatui. Taip pat žr. šių rekomendacijų
6.15 skirsnį (Priedų atnaujinimas).
Pranešimų teikimo prioritetai
Nustatydama pranešimų teikimo prioritetus Komisija atsižvelgia į šiuos dalykus:
− ar tai cheminei medžiagai jau taikoma IPS tvarka (t. y. ar ji jau įtraukta į I priedo
3 dalį);
− kiek įmanoma įvykdyti informacijos teikimo reikalavimus pagal IPS reglamento
IV priedą;
− cheminės medžiagos keliamos rizikos, ypač besivystančioms valstybėms, dydį.
Informacija apie GRP pranešimą iš kitų Konvencijos šalių
Kai Komisija gauna iš sekretoriato informaciją apie chemines medžiagas, apie kurių
uždraudimą arba griežtą apribojimą pranešė kitos Konvencijos šalys, ji turi nedelsdama šią
informaciją perduoti visoms valstybėms narėms ir ECHA. Kai tinka, glaudžiai
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir ECHA Komisija įvertina poreikį siūlyti
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tinkamomis ES priemonėmis užkirsti kelią bet kokiai nepriimtinai rizikai žmonių sveikatai ar
aplinkai.
Valstybių narių teikiami GRP pranešimai
Valstybės narės gali (pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus) imtis galutinių nacionalinių
reguliavimo priemonių uždrausti tam tikrą cheminę medžiagą arba griežtai apriboti jos
naudojimą. Tai darydama valstybė narė turi pateikti apie tai reikiamą informaciją Komisijai.
Komisija šią informaciją perduos kitoms valstybėms narėms, kurios galės atsiųsti pastabų dėl
galimo GRP pranešimo. Valstybė narė, kuri imasi galutinės reguliavimo priemonės, gali prašyti
apie ją pranešti Konvencijos sekretoriatui. Tokiais atvejais taikoma IPS reglamento
11 straipsnyje nustatyta procedūra. Jeigu pranešimą teikianti valstybė narė nusprendžia
neprašyti Komisijos nusiųsti jos pranešimą sekretoriatui, ji prašo Komisijos pateikti
sekretoriatui informaciją pagal IPS reglamento 12 straipsnį.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 11 straipsnio 8 dalis.

6.5 Informacija apie uždraustas arba griežtai ribojamas
chemines medžiagas, neatitinkančias IPS pranešimo
taikymo kriterijų
Kartu su GRP pranešimu reglamente numatyta ir kitų priemonių, kuriomis galima skleisti
informaciją apie uždraustas arba griežtai ribojamas chemines medžiagas remiantis Konvencijos
keitimosi informacija nuostatomis. Šios alternatyvios priemonės taikytinos, pavyzdžiui,
cheminėms medžiagoms, kurios yra uždraustos arba griežtai ribojamos ES tik tam tikroje
naudojimo subkategorijoje, todėl neatitinka IPS pranešimo taikymo kriterijų. Šios priemonės
taikytinos ir cheminėms medžiagoms, uždraustoms arba griežtai ribojamomis nacionalinėmis
reguliavimo priemonėmis vienoje arba daugiau valstybių narių, kai atitinkamos valstybės narės
po minėtos konsultavimosi procedūros padaro išvadą, kad GRP pranešimo teikti netinka.
Tokiais atvejais, užuot teikus GRP pranešimą, informacijos sklaidą užtikrina Komisija,
pateikdama reikiamą informaciją IPS sekretoriatui, kad apie tai galėtų sužinoti ir kitos
Konvencijos šalys. Komisija teiks iš esmės faktinę informaciją, įskaitant:
•

cheminės medžiagos tapatybę;

•

nuorodą į atitinkamą reguliavimo priemonę ir priežastis, dėl kurių jos imtasi, kaip
nustatyta tą priemonę patvirtinant;

•

(kai tinka) pateikto pagrindžiamojo rizikos vertinimo santrauką ir t. t.;

•

(kai tinka) paaiškinimą, kodėl neteikiama GRP pranešimo pagal 11 straipsnį.

Teisinis pagrindas: IPS reglamento 12 straipsnis.

6.6 Kitos su cheminių medžiagų eksportu, išskyrus
pranešimą apie eksportą, susijusios pareigos
ES eksportuotojai privalo laikytis importuojančių Konvencijos šalių priimtų (laikinų ir galutinių)
sprendimų dėl importo, kas šešis mėnesius skelbiamų sekretoriato leidžiamame IPS
aplinkraštyje. Komisija persiunčia IPS aplinkraščius ir bet kokią kitą svarbią gautą informaciją
PNI, ECHA ir Europos pramonininkų asociacijoms.
Naujausi IPS aplinkraščiai viešai skelbiami atitinkamoje ECHA svetainės dalyje. ECHA taip pat
suteiks šią informaciją visoms suinteresuotosioms šalims, kurios to prašys. Sprendimus dėl
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importo galima gauti ir iš PNI. Pareiga laikytis sprendimo dėl importo pradedama vykdyti
praėjus šešiems mėnesiams po to, kai sekretoriatas paskelbia atitinkamą informaciją.
Į Konvencijos šalis eksportuojant į I priedo 3 dalį įtrauktas chemines medžiagas, kurias
sutinkama importuoti naujausiame IPS aplinkraštyje paskelbtame sprendime dėl importo ir
kurių IPS naudojimo kategorija atitinka numatomą naudojimo būdą, nereikia pranešti apie jų
eksportą, nebent importuojanti šalis reikalautų kitaip (žr. IPS reglamento 8 straipsnio 6 dalį),
tačiau eksportuotojai savo muitinės deklaracijose turi pateikti NIN. Šį NIN galima gauti
pateikiant prašymą išduoti specialųjį NIN 42 tokia tvarka:
1. Eksportuotojas pirma patikrina, ar eksportui taikoma 2 straipsnio 3 dalis 43 arba
8 straipsnio 6 dalis. Jei taip, eksportuotojas prašo savo PNI išduoti specialųjį NIN.
2. Jeigu įvykdyti visi reikalavimai, eksportuotojo PNI prašymą patenkina.
Tada patvirtinamas NIN ir eksportuotojas turi jį naudoti muitinės deklaracijoje.

Toliau 2 paveiksle parodyta prašymo išduoti specialųjį NIN procedūra.

42

Atminkite, kad prašymus išduoti specialųjį NIN privaloma teikti ne tik pirmiau apibūdintu atveju, bet ir:
–

kai cheminės medžiagos eksportuojamos mokslinių tyrimų arba analizės tikslais tokiais kiekiais, kurie
neviršija 10 kg per kalendorinius metus;

–

jeigu importuojanti valstybė yra atsisakiusi teisės gauti pranešimą apie eksportą;

–

jeigu eksportuojama esant ekstremaliai situacijai pagal 8 straipsnio 5 dalį.

Atminkite, kad 2 straipsnio 3 dalies nuostatos apima į V priedą įtrauktas chemines medžiagas. Taip pat
žr. 4.1.2 skirsnį, kuriame pateikta daugiau informacijos apie joms taikomas nuostatas.

43
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*

Eksportuotojas patikrina, ar eksportui taikoma 2
straipsnio 3 dalis arba 8 straipsnio 6 dalis, ar tai
eksportas esant ekstremaliai situacijai pagal 8
straipsnio 5 dalį

Eksportuotojas pateikia prašymą išduoti specialųjį
NIN e. IPS duomenų bazėje

PNI patikrina atitiktį minėtų straipsnių nuostatoms

Taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 3 dalį arba 8
straipsnio 6 dalį

Eksportas esant ekstremaliai
situacijai pagal 8 straipsnio 5 dalį

Komisija patikrina prašymą išduoti
specialųjį NIN

Prašymas patvirtinamas

Prašymas nepatvirtinamas

Prašymas patvirtinamas

Eksportuotojas gauna galiojantį specialųjį NIN

Eksportas gali vykti

*
Atminkite, kad jeigu taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 3 dalį arba 8 straipsnio 6 dalį, duomenys
turi būti pateikiami naudojantis „prašymo išduoti specialųjį NIN“ funkcija.
Tuo atveju, jeigu eksportuojama esant ekstremaliai situacijai (8 straipsnio 5 dalis), specialųjį
NIN reikia pateikti naudojant standartinę pranešimo apie eksportą formą (nesilaikant jokių
pateikimo terminų ar aiškaus sutikimo sąlygos). Tai daroma tam, kad Komisija galėtų įvertinti
gautą prašymą.

2 paveikslas. Prašymo išduoti specialųjį NIN procedūra pagal 2 straipsnio 3 dalį ar 8 straipsnio
6 dalį arba kai eksportuojama esant ekstremaliajai situacijai pagal 8 straipsnio 5 dalį.
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6.6.1 Aiškus sutikimas
Pagal IPS reglamento 14 straipsnį, prieš eksportuojant į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktas
chemines medžiagas, būtina gauti jų paskirties valstybės aiškų sutikimą (nebent naujausiame
IPS aplinkraštyje būtų pateiktas teigiamas atsakymas dėl į I priedo 3 dalį įtrauktų cheminių
medžiagų importo):
(14 straipsnio 6 dalis)
I priedo 2 arba 3 dalyje išvardytos medžiagos arba mišiniai, kurių sudėtyje yra toks šių
medžiagų kiekis, kad taikomos ženklinimo pareigos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008,
nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių medžiagų, negali būti eksportuojami,
neatsižvelgiant į tai, kaip numatoma juos naudoti importuojančioje šalyje ar kitoje valstybėje,
jeigu neįvykdoma kuri nors iš toliau nurodytų sąlygų:
a)

eksportuotojas per eksportuotojo valstybės narės paskirtąją nacionalinę valdžios
instituciją, pasikonsultavusią su Komisija, kuriai padeda agentūra, ir importuojančios
šalies paskirtąja nacionaline valdžios institucija arba atitinkama kitos importuojančios
šalies valdžios institucija, prašė ir gavo aiškų sutikimą dėl importo;

b)

į I priedo 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų atveju naujausiame <...> sekretoriato
aplinkraštyje nurodoma, kad importuojančioji Konvencijos šalis sutiko importuoti.

6.6.1.1 Kokioms cheminėms medžiagoms taikomas reikalavimas gauti aiškų sutikimą?
Su ribotomis išimtimis, kurios nurodytos toliau, IPS reglamento nuostatų aprėptis yra didesnė
negu Konvencijos ir jame reikalaujama gauti aiškų importuojančios valstybės sutikimą prieš
eksportuojant:
− chemines medžiagas, kurioms taikoma IPS tvarka (t. y. tas, kurios įtrauktos į I priedo
3 dalį);
− chemines medžiagas, kurios atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijus (t. y. tas, kurios
įtrauktos į I priedo 2 dalį);
− mišinius, kurių sudėtyje yra toks į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktų medžiagų kiekis, kad
turi būti vykdomos ženklinimo pareigos pagal KŽP reglamentą.

6.6.1.2 Prašymas duoti aiškų sutikimą
Kai kurioms į I priedo 2 dalį įtrauktoms cheminėms medžiagoms tinkamo aiškaus sutikimo
arba atleidimo nuo reikalavimo jį gauti gali nebūti e. IPS paskelbtame aiškių sutikimų sąraše.
Tokiais atvejais, norint jas eksportuoti, būtina gauti naują aiškų sutikimą.
Be to, dėl kai kurių į I priedo 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų importo importuojančios
valstybės gali būti nepateikusios atsakymo Konvencijos sekretoriatui; tai reiškia, kad
naujausiame IPS aplinkraštyje gali nebūti jokio importuojančios šalies atsakymo, ar importuoti
tą cheminę medžiagą arba medžiagas bus leidžiama ateityje. Jeigu nėra oficialaus atsakymo
dėl importo, norint eksportuoti reikalingas aiškus sutikimas.
Aiškaus sutikimo turi būti prašoma ir jis gaunamas per eksportuotojo PNI ir
importuojančios valstybės PNI (arba kitą kompetentingą instituciją). Eksportuotojui arba
importuotojui patartina su importuojančios valstybės institucijomis tiesiogiai nesusisiekti iki
tol, kol į jas oficialiai kreipsis eksportuotojo PNI.
Informacija apie PNI ir kitas atitinkamas (ne Konvencijos šalių) institucijas pateikiama e. IPS.
Jeigu nustatant importuojančios valstybės institucijas kyla problemų arba sunku gauti
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atsakymą dėl kitų priežasčių, tokiu atveju galbūt galėtų padėti Komisija. Jeigu
eksportuojančios valstybės narės PNI gauna atnaujintą informaciją apie PNI iš trečiųjų šalių, ji
turėtų apie tai pranešti Komisijai ir ECHA.
Siekiant didinti tikimybę, kad į prašymą duoti aiškų sutikimą bus atsakyta, PNI raginamos, kiek
tik įmanoma, vartoti oficialias JT kalbas ir prašyti aiškaus sutikimo ta iš šių kalbų, kuri yra
tinkamiausia importuojančiai valstybei. Prašymo duoti aiškų sutikimą pavyzdines formas ir
paaiškinimus (kuriuose apibūdinamas atitinkamas ES procesas) dažniausiai vartojamomis
(anglų, prancūzų ir ispanų) kalbomis galima gauti atitinkamoje e. IPS dalyje.

6.6.1.3 Galimos aiškaus sutikimo formos
Aiškus sutikimas gali būti įvairių formų. Pavyzdžiui, tai gali būti per sekretoriatą perduodamas
oficialus sprendimas dėl importo, kuriuo importuojanti valstybė duoda aiškų sutikimą
importuoti (cheminės medžiagos, kuriai taikoma IPS tvarka, atveju), arba e. laiškas, raštas ar
patvirtinimas, gautas iš atitinkamų importuojančios valstybės institucijų.
Kiekvienam patvirtinamajam dokumentui, naudojamam leidžiant eksportuoti cheminę
medžiagą, kurios eksportui reikalingas aiškus sutikimas, suteikiamas unikalus identifikacinis
numeris (aiškaus sutikimo numeris). Šis numeris įrašomas ir saugomas e. IPS. Kai PNI gauna
aiškų sutikimą dėl tam tikros cheminės medžiagos, ji šį sutikimą įtraukia į e. IPS. Jeigu yra
duotas tinkamas aiškus sutikimas, PNI nebereikia pateikti naujo prašymo. Jeigu duoto aiškaus
sutikimo sąlygos yra pakankamai plačiai apibrėžtos, jį galima taikyti įvairiems sutampantiems
pranešimams apie eksportą ir juo remiantis galima patvirtinti kelis (įvairių eksportuotojų ir
(arba) valstybių narių) NIN.

6.6.1.4 Prašymo duoti aiškų sutikimą procesas
Prašymo duoti aiškų sutikimą procesas visada pradedamas nuo pranešimo apie eksportą, kurį
eksportuotojas parengia ir pateikia e. IPS (ž. šio rekomendacinio dokumento 6.1.5 poskirsnį).
Tolesni šio proceso etapai yra tokie:
1) PNI patikrina, ar yra duotas aiškus sutikimas
Potencialiai tinkamų pirmiau duotų aiškių sutikimų (arba pateiktų neigiamų atsakymų)
variantų bus pasiūlyta e. IPS duomenų bazėje. PNI gali pasirinkti vieną iš jų, jeigu jis tinka
tam konkrečiam pranešimui, arba siūlyti kitą, jeigu mano, kad yra geresnė sistemoje
nepasiūlyta alternatyva.
• Jeigu yra duotas tinkamas aiškus sutikimas:
tos importuojančios valstybės nebereikia prašyti duoti naujo sutikimo.
PNI turėtų patvirtinti pranešimą apie eksportą (jeigu įvykdyti informacijos teikimo
reikalavimai) ir nusiųsti jį ECHA.
• Jeigu nėra duoto aiškaus sutikimo:
jeigu nėra tinkamo aiškaus sutikimo arba teigiamo sprendimo dėl importo,
eksportuotojo PNI turi pateikti naują prašymą duoti sutikimą atitinkamai
importuojančios valstybės PNI.
Tuo tarpu ECHA išnagrinės ir nusiųs pranešimą apie eksportą 44, tačiau NIN nebus
patvirtintas ir eksportas negalės vykti iki tol, kol bus duotas sutikimas.

44
Tarp aiškaus sutikimo ir reikalavimų pranešti apie eksportą tiesioginio ryšio nėra. Abi pareigos turi būti įvykdytos,
tačiau jos viena nuo kitos nepriklauso ir gali būti vykdomos atskirai. Todėl nėra pagrindo atidėti pranešimo apie
eksportą siuntimą iki tol, kol bus gautas aiškus sutikimas, kai jo reikia.
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2) Tuo atveju, kai reikia pateikti naują prašymą duoti aiškų sutikimą:
- visas reikiamas formas ir kontaktinius duomenis PNI ras e. IPS sistemoje.
Standartinė forma (su paaiškinimais), kurią eksportuotojo PNI gali naudoti
prašydama duoti sutikimą, yra pateikta e. IPS;
- prašymą duoti aiškų sutikimą nusiunčia PNI (ne per e. IPS) ir jis vėliau PNI įrašomas
į e. IPS sistemą 45;
- siųsdama prašymą importuojančiai valstybei PNI turėtų paaiškinti jo aplinkybes
(pvz., kad tai yra ES vidaus reikalavimas, kurio aprėptis didesnė negu Konvencijoje
nustatytos pareigos). Standartinė forma (su paaiškinimais), kurią eksportuotojo PNI
gali naudoti prašydama sutikimo, pateikta e. IPS;
- jeigu negaunama atsakymo per 30 dienų po to, kai pateiktas prašymas, ECHA
(Komisijos vardu) nusiunčia priminimą importuojančios valstybės PNI. Negavusi
atsakymo ECHA siunčia antrą priminimą.
3) Gavus sutikimą:
- PNI įtraukia šį aiškų sutikimą į e. IPS ir iš jo paima tiek metaduomenų 46, kiek tinka ir
(arba) įmanoma;
- gautus metaduomenis ECHA dar kartą patikrina (tai vienkartinis procesas). Šiuo
veiksmu: i) įsitikinama, kad nėra padaryta žmonių klaidų, ir ii) užtikrinamas
nuoseklus duotų sutikimų aiškinimas visose ES valstybėse narėse. Jeigu nėra
prieštaravimų dėl metaduomenų, sutikimas paskelbiamas aiškių sutikimų sąraše;
- tada remiantis duotu sutikimu galima patvirtinti NIN (arba jį panaikinti, jei tai yra
nesutikimas);
- gavus sutikimą gali vykti eksportas;
- sutikimas taikomas tam pranešimui apie eksportą, dėl kurio jo prašyta, tačiau gali
būti tinkama jį taikyti ir kitiems pranešimams.
Išsamesnės informacijos apie tai, kaip įrašyti reikiamą informaciją ir pateikti prašymą duoti
aiškų sutikimą, pateikta e. IPS naudotojo vadove, kurį galima gauti ECHA svetainėje:
http://echa.europa.eu/lt/support/dossier-submission-tools/epic/epic-manuals.
Žr. toliau pateiktą 3 paveikslą, kuriame parodytas prašymo duoti aiškų sutikimą procesas.

6.6.1.5 Aiškus sutikimas dėl mišinių, kurių sudėtyje yra į I priedo 2 arba 3 dalį
įtrauktų medžiagų
Pareiga gauti aiškų sutikimą taikoma eksportuojant ir mišinius, kurių sudėtyje yra toks į
I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktų medžiagų kiekis, kad turi būti vykdomos ženklinimo pareigos
pagal KŽP reglamentą. Atskiro aiškaus sutikimo būtina prašyti dėl kiekvieno mišinio, o po to
išduodamas atskiras dėl kiekvieno mišinio duoto aiškaus sutikimo NIN.

45
PNI gali palaikyti ryšius su importuojančios valstybės PNI arba kita atitinkama institucija įvairiais būdais (faksu,
e. laiškais arba paštu). Dokumentas, kurį PNI įrašo į sistemą, yra standartinė aiškaus sutikimo prašymo forma.
46
Pavyzdžiui, atsakymą dėl aiškaus sutikimo (teigiamas ar neigiamas), cheminės medžiagos naudojimo kategoriją
(pramoninė medžiaga ar pesticidas), informaciją apie cheminės medžiagos tapatybę (medžiaga ar mišinys), aiškaus
sutikimo galiojimo trukmę ir t. t.
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Kad būtų lengviau įgyvendinti šią nuostatą, prašyme duoti aiškų sutikimą užduodama įvairių
klausimų, į kuriuos turi atsakyti importuojančios valstybės PNI. Vienas iš šių klausimų yra „Ar
sutinkate importuoti kitus mišinius, kurių sudėtyje yra tos pačios į I priedą įtrauktos
medžiagos?“. Daugeliu atvejų importuojančių valstybių PNI į šį klausimą atsako neigiamai,
todėl eksportuojant bet kokį kitą mišinį reikia pateikti atskirą prašymą duoti aiškų sutikimą, o
tuo atveju, jeigu atsakymas teigiamas, PNI ir ECHA gali tiesiogiai patvirtinti kitų mišinių, kurių
sudėtyje yra tos medžiagos, eksportą.
Kadangi mišinio sudėtyje yra ne viena, o daugiau medžiagų, būtina patikrinti, ar yra pareiga
gauti aiškų sutikimą eksportuojant kiekvieną iš jų. Jeigu yra tokia pareiga dėl bent vienos
medžiagos, būtina pateikti prašymą duoti aiškų sutikimą. Importuojanti valstybė gali pateikti
nedetalizuotą atsakymą, kad registruotas 47 chemines medžiagas importuoti leidžiama.

Pavyzdys. Jeigu AB mišinio sudėtyje esanti A medžiaga yra įtraukta į IPS reglamento
I priedą ir užregistruota importuojančioje valstybėje, eksportas gali vykti, net kai B medžiaga
neregistruota, jei tik ji nėra įtraukta į I priedą. Prašymas duoti aiškų sutikimą šiuo atveju
pateiktas ne dėl B, o dėl A medžiagos.

47
„Registruota“ šiame kontekste reiškia importuojančioje Konvencijos šalyje ar kitoje valstybėje licencijuotą arba
autorizuotą medžiagą. Taip pat žr. IPS reglamento 14 straipsnio 6 ir 7 dalis.
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Eksportuotojas parengia pranešimą apie eksportą ir išsaugo jį e. IPS
(dar nepatvirtintas RIN priskiriamas automatiškai)

PNI patikrina pranešimą ir patikrina, ar importuojanti valstybė yra
priėmusi sprendimą dėl importo arba davusi aiškų sutikimą

Sprendimo dėl
importo arba aiškaus
sutikimo nėra

Netenkinamos duoto
sutikimo arba
sprendimo dėl importo
sąlygos

PNI prašo importuojančios valstybės PNI duoti aiškų sutikimą

Negaunama
atsakymo per
30 dienų

Sutikimo
neduodama

Eksportas atitinka
sprendimą arba sutikimą
dėl importo

8 straipsnio 6
dalies
reikalavimai
netenkinami

Sutikimas
duodamas

Reikia
pateikti
pranešimą
apie
eksportą

8 straipsnio 6
dalies
reikalavimai
tenkinami
Pranešimo
apie
eksportą
pateikti
nereikia

ECHA dar kartą pateikia prašymą importuotojo
PNI

Atsakymo
negaunama dar 30
dienų

Reikia gauti
eksportuoja
mos
cheminės
medžiagos
specialųjį
NIN pagal 19
straipsnio 2
dalį

Sutikimas
duodamas

PNI, konsultuodamasi su Komisija ir
padedama ECHA, patikrina, ar tenkinamos
14 straipsnio 7 dalies sąlygos dėl atleidimo
nuo reikalavimo gauti sutikimą

14 straipsnio 7
dalyje nustatytos
atleidimo sąlygos
netenkinamos

Eksportuoti neleidžiama

14 straipsnio 7
dalyje nustatytos
atleidimo sąlygos
tenkinamos

Eksportas gali vykti

3 paveikslas. Procedūra pagal 14 straipsnio 6 ir 7 dalis, taikoma į I priedo 2 arba 3 dalį
įtrauktų cheminių medžiagų eksportui į visas valstybes (išskyrus tokį I priedo 2 dalies
cheminių medžiagų eksportą, kai taikomas atleidimas nuo reikalavimo gauti sutikimą
eksportuojant į EBPO valstybes).
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6.6.1.6 Terminai
Prašyti aiškaus sutikimo rekomenduojama kiek įmanoma anksčiau prieš eksportą.
Cheminių medžiagų eksportuotojai, kuriems reikia prašyti aiškaus sutikimo, raginami pateikti
pranešimus apie eksportą savo PNI likus dar daug laiko iki numatomos eksporto datos.
Prie prašymo pridedant pranešimo apie eksportą kopiją (ją galima gauti per e. IPS) būtų
suteikta reikiama informacija, kad importuojanti valstybė galėtų priimti sprendimą. Siekiant,
kad importuojančios valstybės PNI arba kitai atitinkamai institucijai būtų lengviau atlikti šį
procesą, eksportuotojams pravartu pateikti savo PNI bet kokių importuojančios valstybės
išduotų tos cheminės medžiagos registracijos arba autorizacijos dokumentų kopijas. Tada
eksportuotojo PNI galėtų įkelti šiuos dokumentus į e. IPS ir pateikti juos kartu su prašymu
duoti sutikimą.

6.6.1.7 Aiškaus sutikimo galiojimas
Kai vieno eksportuotojo PNI gauna aiškų sutikimą, vėliau, kol tas sutikimas galioja, naujų
prašymų dėl vėlesnio eksporto gali nebereikėti teikti jokiam ES eksportuotojui. Turint omenyje
realią padėtį, kad importuojančios valstybės požiūris ilgainiui gali keistis, aiškus sutikimas
galioja ne ilgiau kaip trejus kalendorinius metus, nebent konkrečiame aiškiame sutikime būtų
nustatyta kitaip. Trečiųjų metų pabaigoje eksportuotojo PNI turi pateikti importuojančios
Konvencijos šalies PNI arba atitinkamai kitos importuojančios valstybės institucijai naują
prašymą duoti aiškų sutikimą. Kol laukiama atsakymo į naująjį prašymą, tą cheminę medžiagą
galima toliau eksportuoti dar 12 mėnesių laikotarpį (žr. IPS reglamento 14 straipsnio 8 dalį).
Tuo atveju, kai dėl cheminių medžiagų eksporto reikalingas aiškus sutikimas kartu su teikiamu
pranešimu apie eksportą (tai yra I priedo 2 dalies cheminės medžiagos ir kai kurios 3 dalies
cheminės medžiagos, dėl kurių importo sprendimo nepriimta), tokio aiškaus sutikimo galiojimo
trukmė gali būti skirtinga ir daugeliu atveju skirsis nuo NIN galiojimo termino. NIN paprastai
galioja tik iki tų metų, dėl kurių pateiktas pranešimas, gruodžio 31 d., bet ne ilgiau. Tokiu
atveju kitais metais reikia pateikti naują pranešimą apie eksportą ir išduodamas naujas NIN.
Šis naujas NIN iškart patvirtinamas išnagrinėjus pranešimą apie eksportą, jeigu tenkinamos
visos sąlygos. Naujo sutikimo nebereikia prašyti iki tol, kol baigs galioti duotas aiškus
sutikimas pasibaigus tretiesiems metams nuo tada, kai jis gautas (nebent to sutikimo sąlygose
būtų nustatyta kitaip).

6.6.1.8 Atleidimas nuo šios pareigos
Reglamente numatytos dvi galimos išimtys, kai netaikomas reikalavimas gauti aiškų sutikimą
prieš eksportuojant į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktas chemines medžiagas (t. y. atitinkamai tas
medžiagas, kurios atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijų, arba tas, kurioms taikoma IPS
tvarka).
1) Į I priedo 2 dalį įtrauktų cheminių medžiagų eksportavimas į EBPO valstybes
Kai IPS pranešimo taikymo kriterijų atitinkančią cheminę medžiagą ketinama eksportuoti į
EBPO valstybes, gali būti leista nesilaikyti reikalavimo gauti aiškų sutikimą. Tokį sprendimą
eksportuotojo prašymu, konsultuodamasi su Komisija, išnagrinėjusi kiekvieną konkretų
atvejį priima eksportuotojo PNI. Šis sprendimas grindžiamas tuo, kad ta cheminė medžiaga
tuo metu, kai importuojama į EBPO valstybę, yra toje EBPO valstybėje licencijuota,
užregistruota arba autorizuota. Ši procedūra parodyta 4 paveiksle. Dabartinių EBPO
valstybių narių sąrašas pateiktas EBPO svetainėje:
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm.
Valstybių, kurios nėra ES narės, PNI sąrašą žr. ECHA svetainėje:
http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/pic/designated-national-authority
(rinkitės kategoriją „Non-EU”).
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Eksportuotojas pateikia pranešimą apie eksportą ir
prašymą atleisti nuo reikalavimo gauti sutikimą,
pridėdamas dokumentus, kuriuos turi įvertinti PNI ir
Komisija

PNI patikrina pranešimą ir kartu su Komisija įvertina,
ar pakanka įrodymų, kad būtų galima leisti nesilaikyti
reikalavimo gauti sutikimą

Nėra
pakankamai
įrodymų

Žr. 3 paveiksle
parodytą „standartinę“
aiškaus sutikimo
prašymo procedūrą
pagal 14 straipsnio 6
dalį

Po galutinio patikrinimo
ir patvirtinimo ECHA
nusiunčia pranešimą
importuojančiai
valstybei

Pakanka įrodymų, kad cheminė
medžiaga yra licencijuota,
užregistruota arba autorizuota
importuojančioje EBPO valstybėje

Konsultuodamasi su
Komisija PNI gali
suteikti atleidimą nuo
pareigos gauti aiškų
sutikimą ir leisti
eksportuoti be jo

Eksportas gali vykti

4 paveikslas. Procedūra pagal 14 straipsnio 6 dalį, taikoma į I priedo 2 dalį
įtrauktoms cheminėms medžiagoms, eksportuojamoms į EBPO valstybes.

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo įgyvendinimo rekomendacijos
50

1.1 redakcija, 2015 m. liepos mėn.

2) Pagal 14 straipsnio 7 dalį taikomas atleidimas nuo reikalavimo gauti sutikimą
eksportuojant į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktas chemines medžiagas
Sprendimą atleisti nuo reikalavimo gauti aiškų sutikimą gali priimti eksportuotojo PNI
konsultuodamasi su Komisija, padedama ECHA ir išnagrinėdama kiekvieną konkretų atvejį,
jeigu:
 iš oficialių šaltinių negaunama įrodymų, kad importuojanti Konvencijos šalis ar kita
valstybė būtų galutine reguliavimo priemone uždraudusi arba griežtai apribojusi
cheminės medžiagos naudojimą,
 ir jeigu, nepaisant visų pagrįstų pastangų, negaunama atsakymo per 60 dienų po to, kai
pateiktas prašymas duoti aiškų sutikimą importuoti cheminę medžiagą, kuriai taikoma
IPS tvarka arba kuri atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijus.
Be to, turi būti tenkinama viena iš dviejų 14 straipsnio 7 dalyje nurodytų sąlygų:
(14 straipsnio 7 dalies a ir b punktai)
a)

remiantis importuojančios Konvencijos šalies arba kitos valstybės oficialiais
šaltiniais yra įrodymų, kad cheminė medžiaga buvo licencijuota, užregistruota ar
autorizuota, arba

b)

numatyta naudojimo paskirtis, nurodyta eksporto pranešime ir raštu patvirtinta
fizinio ar juridinio asmens, importuojančio cheminę medžiagą į Konvencijos šalį
arba į kitą valstybę, neatitinka kategorijos, kuriai priskiriama cheminė medžiaga
pagal I priedo 2 ir 3 dalis, ir oficialiuose šaltiniuose nėra įrodymų, kad
pastaruosius penkerius metus cheminė medžiaga buvo naudojama
importuojančioje Konvencijos šalyje ar kitoje atitinkamoje valstybėje ar buvo į
jas importuojama.

Į I priedo 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų eksportas, grindžiamas tuo, kad turi būti
tenkinama b punkto sąlyga, neleidžiamas, jeigu:
-

cheminė medžiaga priskiriama kancerogeninių medžiagų 1A arba 1B kategorijai,
mutageninių medžiagų 1A arba 1B kategorijai arba toksiškų reprodukcijai medžiagų 1A
arba 1B kategorijai (CMR 1A arba 1B kat.) pagal KŽP reglamentą; arba

-

cheminė medžiaga atitinka REACH reglamento XIII priedo kriterijus, nes yra patvari,
bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB).

Žr. 3 paveikslą, kuriame parodyta, kokia tvarka pagal 14 straipsnio 7 dalį prašoma atleisti nuo
reikalavimo gauti sutikimą dėl į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų importo
(pagal aiškaus sutikimo procesą). Tokiam atleidimui pagrįsti reikalingų įrodymų pavyzdžių
pateikta šio rekomendacinio dokumento 3 priedėlyje.
Papildomos informacijos apie CMR medžiagų ir mišinių klasifikavimo kriterijus
rekomenduojama ieškoti CLP kriterijų taikymo gairėse, kurios paskelbtos ECHA svetainėje.
Daugiau informacijos apie PBT ir vPvB medžiagų nustatymą rasite REACH reglamento
XIII priede (Patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų cheminių medžiagų bei labai patvarių ir
didelės bioakumuliacijos cheminių medžiagų nustatymo kriterijai). Taip pat gali būti naudinga
remtis ECHA Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijomis
(C dalis, PBT medžiagų vertinimas).
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Priimdama sprendimą dėl į I priedo 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų eksporto PNI turi
konsultuodamasi su Komisija, kuriai padeda ECHA, atsižvelgti į galimą poveikį žmonių sveikatai
ir aplinkai importuojančioje Konvencijos šalyje arba kitoje valstybėje ir pateikti reikiamus
dokumentus ECHA, kad juos būtų galima gauti per e. IPS.
Atleidimo galiojimas
Atleidimas nuo reikalavimo gauti sutikimą gali būti suteiktas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių
laikotarpiui, o po to reikia gauti aiškų sutikimą, nebent per tą laiką būtų gautas atsakymas į
pirmąjį prašymą duoti aiškų sutikimą (žr. IPS reglamento 14 straipsnio 8 dalies b punktą). Tą
patį 12 mėnesių laikotarpį galioja ir atleidimas nuo šio reikalavimo EBPO atveju, suteikiamas
pagal IPS reglamento 14 straipsnio 6 dalį.
Jeigu praėjus visam 12 mėnesių laikotarpiui negaunama atsakymo į prašymą duoti aiškų
sutikimą, eksportuotojas per savo PNI turi dar kartą prašyti duoti aiškų sutikimą ir taip minėta
procedūra pradedama vėl iš pradžių. Atminkite, kad nurodytas 12 mėnesių laikotarpis
prasideda tą dieną, kurią suteikiamas atleidimas nuo reikalavimo gauti sutikimą, arba tą dieną,
kuri nurodoma sprendime suteikti šį atleidimą.

6.7 Eksportuojamų produktų kokybė
IPS reglamento 14 straipsnio 10 ir 11 dalyse yra nustatyti reikalavimai dėl cheminių medžiagų
naudojimo trukmės ir jų pakuočių, laikymo sąlygų bei stabilumo. Šie reikalavimai daugiausia
aktualūs pesticidams.
Eksportuotojas turi užtikrinti, kad eksportui skirti produktai nebūtų eksportuojami iki jų
galiojimo pabaigos datos likus mažiau negu 6 mėnesiams, kai tokia data yra nustatyta arba
gali būti numanoma pagal pagaminimo datą, nebent tai būtų neįmanoma dėl tai cheminei
medžiagai būdingų savybių. Pesticidų atveju talpų dydis ir pakavimas turi būti optimalūs,
siekiant mažinti pasenusių atsargų kaupimo riziką, o etiketėje turi būti pateikta konkreti
informacija apie jų laikymo sąlygas ir stabilumą importuojančios valstybės klimato sąlygomis.
Be to, eksportuojamas pesticidas turi atitikti ES teisės aktų nustatytas grynumo specifikacijas.

6.8 NIN pateikimas muitinės deklaracijoje
Eksportuotojai privalo įtraukti reikiamą nuorodos identifikacijos numerį (NIN) iš savo
pranešimo apie eksportą į savo eksporto muitinės deklaracijas. Šis (standartinis arba
specialusis) NIN turėtų būti įrašytas bendrųjų administracinių dokumentų (BAD) 44 laukelyje
arba atitinkamoje elektroninės eksporto deklaracijos, nurodytos Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, duomenų skiltyje.
Siekiant, kad būtų lengviau vykdyti eksporto kontrolę muitinėje, reikalavimas muitinės
deklaracijoje pateikti NIN yra įtrauktas į TARIC 48 kaip eksporto kontrolės priemonė, siejama su
konkrečiu prekės kodu.

48
Europos Sąjungos integruotasis muitų tarifas (pranc. Tarif Intégré de la Communauté) yra daugiakalbė duomenų
bazė, į kurią įtrauktos visos su ES muitų tarifų, prekybos ir žemės ūkio teisės aktais susijusios priemonės. Daugiau
informacijos apie tarifines ir netarifines priemones, taikomas prekių kodams, pateikta Komisijos Mokesčių ir muitų
sąjungos generalinio direktorato svetainėje:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm.
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Atminkite, kad Y915 yra TARIC sertifikato kodas, reiškiantis reikalavimą pateikti NIN.
Eksportuotojas (kuris pateikė pranešimą apie eksportą ir gavo NIN) turi įrašyti sertifikato kodą
Y915 į BAD 44 laukelį. Taigi, 44 laukelyje reikėtų įrašyti sertifikato kodą Y915 ir NIN.
Yra ir kitų TARIC sertifikato kodų, siejamų su IPS reglamentu 49, kuriuos, priklausomai nuo
eksportuojamos cheminės medžiagos rūšies, eksportuotojas turėtų įrašyti į BAD 44 laukelį. Jie
išvardyti toliau:


Y916 – šis sertifikato kodas reiškia, kad eksportuojamai cheminei medžiagai
netaikomos Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo nuostatos (dėl eksporto
apribojimų). Jokių apribojimų netaikoma. Atminkite, jog šis sertifikato kodas
naudojamas tik tada, kai eksportuojamos medžiagos KN kodas yra tas pats kaip į
I priedą įtrauktos medžiagos, tačiau tai nėra ta pati cheminė medžiaga, kuri įtraukta į
šį priedą;



Y917 – šis sertifikato kodas reiškia, kad eksportuojamai cheminei medžiagai
netaikomos Reglamento (ES) Nr. 649/2012 V priedo nuostatos (dėl tam tikrų cheminių
medžiagų eksporto uždraudimo). Jokių apribojimų netaikoma. Atminkite, jog šis
sertifikato kodas naudojamas tik tada, kai eksportuojamos medžiagos KN kodas yra tas
pats kaip į V priedą įtrauktos medžiagos, tačiau tai nėra ta pati cheminė medžiaga, kuri
įtraukta į šį priedą;



Y919 – šis sertifikato kodas reiškia, kad eksportuojamai cheminei medžiagai taikomos
Reglamento (ES) Nr. 649/2012 2 straipsnio 3 dalies nuostatos, pagal kurias
eksportuojant atleidžiama nuo visų nuostatų laikymosi su sąlyga, kad ta cheminė
medžiaga būtų eksportuojama mokslinių tyrimų arba analizės tikslais ne didesniais kaip
10 kg kiekiais. Jeigu pateikiamas kodas Y919, kartu turėtų būti pateiktas „specialusis
NIN“ (žr. šio rekomendacinio dokumento 4.2.9 poskirsnį).

Jeigu 44 laukelyje yra pateiktas NIN, muitinės pareigūnai gali pasinaudoti muitinei skirta e. IPS
sąsaja ir patikrinti eksporto statusą.
Muitinės pareigūnai, naudodamiesi e. IPS taikomąja programa (jeigu pavyksta susieti NIN su
atitinkama valstybe), gali gauti informaciją apie:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

NIN rūšį (pranešimas apie eksportą / prašymas išduoti specialųjį NIN);
NIN galiojimo laikotarpį;
cheminės medžiagos, mišinio arba gaminio pavadinimą;
CAS numerį;
EB numerį;
CUS numerį;
KN kodą;
eksportuojančią valstybę narę;
eksportuotojo pavadinimą ir duomenis;
importuojančią valstybę.

Kartu su šiais duomenimis muitinės galės gauti išsamų IPS cheminių medžiagų sąrašą ir visų
ES PNI kontaktinius duomenis. Teikiant bendrus prašymus išduoti specialųjį NIN, didžioji
minėtos informacijos dalis bus pateikiama priedo faile.
Tuo atveju, jeigu NIN ir importuojančios valstybės duomenys nesutaps (arba nebus NIN),
jokios informacijos nebus pateikta, tačiau bus pateiktas pranešimas, kad įvyko klaida.

Atminkite, jog TARIC nurodoma ne tik tai, kad taikomas IPS reglamentas, bet ir Sąjungos kodai, kurie turi būti
naudojami nurodant NIN ar specialųjį NIN muitinės deklaracijoje arba pareiškiant, kad prekės atitinka tam tikrus
reikalavimus. Muitinė neturi leisti eksportuoti prekių, jeigu nėra atitinkamo TARIC sertifikato kodo kartu su NIN arba,
kai tinka, specialiuoju NIN.

49
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Jeigu atitinkamo eksporto NIN yra galiojantis, eksportuoti galima. Kai muitinei kyla abejonių
arba ji nustato kokią nors neatitikties IPS reglamentui problemą muitinės deklaracijoje,
eksportuoti neturėtų būti leidžiama ir apie tai turėtų būti tinkamai pranešta eksportuotojo
valstybės PNI. Jeigu šių abejonių nepavyktų išsklaidyti, eksportuotojas galiausiai turėtų
susigrąžinti savo cheminę medžiagą.
Toliau pateiktu kontroliniu sąrašu muitinė gali remtis sudarydama savo sąrašą, į kokius
dalykus reikėtų atsižvelgti vykdant eksporto kontrolę.
•
•
•
•
•

•
•

Ar tai cheminei medžiagai taikomas IPS reglamentas?
Ar tą cheminę medžiagą draudžiama eksportuoti (t. y. ji įtraukta į IPS reglamento
V priedą)?
Ar 44 laukelyje pateiktas galiojantis NIN?
Ar cheminė medžiaga ir importuojanti valstybė atitinka pranešime apie eksportą pateiktą
informaciją?
Ar pakuotė ir ženklinimas atitinka reikiamas 14 straipsnio 10 dalies, 14 straipsnio
11 dalies ir 17 straipsnio nuostatas (dėl pavojų piktogramų, atsargumo frazių,
kalbos ir kt.)?
Ar prie siuntos pridedamas SDL, parengtas importuojančioje valstybėje įprastai
suprantama kalba?
Ar tuo atveju, jeigu pateiktas specialusis NIN, neviršijama 10 kg kiekio riba?

Teisinis pagrindas: IPS reglamento 19 straipsnio 1 dalis.

6.9 Informacija apie gabenimą tranzitu
Tuo atveju, kai Konvencijos šalis reikalauja pateikti informaciją apie cheminės medžiagos,
kuriai taikoma IPS tvarka, gabenimą tranzitu, eksportuotojas, kiek įmanoma, savo PNI pateikia
Reglamento (ES) Nr. 649/2012 VI priede nurodytą informaciją likus 30 dienų iki pirmojo
gabenimo tranzitu ir likus bent 8 dienoms iki kiekvieno vėlesnio gabenimo tranzitu.
Eksportuotojo valstybės narės PNI šią informaciją kartu su bet kokia turima papildoma
informacija nusiųs Komisijai (kartu su kopija, skirta ECHA), kuri likus ne mažiau kaip 15 dienų
iki pirmojo gabenimo tranzitu ir prieš kiekvieną vėlesnį gabenimą tranzitu ją persiųs jos
prašančios importuojančios Konvencijos šalies PNI. Pažymėtina, jog tuo metu, kai buvo
rengiamos šios rekomendacijos, dar nė viena Konvencijos šalis nebuvo pranešusi, kad jai
reikia tokios informacijos.
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Gabenimo tranzitu ryšys su eksporto ir importo sąvokomis pagal IPS reglamentą
Eksporto arba reeksporto atveju 16 straipsnio nuostatos turėtų būti suprantamos kaip
įsipareigojimai trečiosioms valstybėms, per kurių teritorijas prekės gabenamos iš išsiuntimo
valstybės į paskirties valstybę.
Pažymėtina, kad į eksporto apibrėžtį (3 straipsnio 16 dalis) ir importo apibrėžtį (3 straipsnio
17 dalis) neįeina Sąjungos išorinis tranzitas, o ne Sąjungos vidaus tranzitas. Tai praktiškai
reiškia, kad per Sąjungos muitų teritoriją išoriniu tranzitu gabenamos cheminės medžiagos,
kurios siunčiamos iš A trečiosios valstybės į B trečiąją valstybę, neturėtų būti laikomos
importuojamomis ir reeksportuojamomis.
Kita vertus, cheminių medžiagų gabenimas vidaus tranzitu iš vienos Sąjungos muitų
teritorijos vietos į kitą Sąjungos muitų teritorijos vietą per trečiųjų valstybių teritorijas įeina į
IPS reglamente pateiktas eksporto ir importo apibrėžtis. Tokiais atvejais taikomos su
eksportu ir importų susijusios pareigos pagal IPS reglamentą. Informacijos apie chemines
medžiagas, kurioms taikoma IPS tvarka, perdavimas trečiajai valstybei turėtų vykti pagal
16 straipsnio nuostatas.

Teisinis pagrindas: IPS reglamento 16 straipsnis.

6.10 Kartu su eksportuojamomis cheminėmis medžiagomis
pateikiama informacija
Visos eksportuoti skirtos cheminės medžiagos turi būti pakuojamos ir ženklinamos taip, tarsi
būtų skirtos parduoti Europos Sąjungoje, nebent importuojanti valstybė keltų savo specialius
reikalavimus; reikėtų atsižvelgti ir į taikytinus tarptautinius standartus.
Atitinkamos ES taisyklės nustatytos šiuose teisės aktuose:
− KŽP reglamente (2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006);
− Biocidinių produktų reglamente (2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo);
− Augalų apsaugos produktų reglamente (2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką).
Be to, eksportuojant pavojingas chemines medžiagas kartu privaloma pateikti saugos
duomenų lapą pagal REACH reglamento 31 straipsnį ir II priedą. Eksportuodamas cheminę
medžiagą eksportuotojas turi nusiųsti tokį SDL kiekvienam importuotojui. Taip pat žr. šio
rekomendacinio dokumento 6.10.4 poskirsnį.

6.10.1 Etiketės turinys
Pagal KŽP reglamento 17 straipsnį medžiagos arba mišiniai, kurie klasifikuojami kaip pavojingi
ir pateikiami pakuotėse, turi būti paženklinti etikete, kurioje pateikiama tokia informacija:
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–

tiekėjo (-ų) 50 pavadinimas, adresas ir telefono numeris;

–

medžiagos arba mišinio nominalus kiekis pakuotėje, kurioje ta medžiaga arba
mišinys tiekiamas plačiajai visuomenei, jeigu šis kiekis nėra nurodytas kitoje
pakuotės vietoje;

–

medžiagos arba mišinio produkto identifikatoriai, kaip nurodyta KŽP reglamento
18 straipsnio 2 arba 3 dalyje; pagal bendrą taisyklę tas pats produkto identifikatorius
arba identifikatoriai, kuriuos pasirinkta nurodyti etiketėje, turi būti naudojami ir tos
medžiagos arba mišinio SDL;

–

kai tinka:
o

pavojų piktogramos, t. y. iliustracijomis perduodama informacija apie
atitinkamą pavojų (taip pat žr. jų apibrėžtį KŽP reglamento 2 straipsnio
3 dalyje);

o

signaliniai žodžiai, reiškiantys santykinį tam tikro pavojaus dydį (taip pat
žr. KŽP reglamento 20 straipsnį);

o

pavojingumo frazės, kuriomis apibūdinamas su medžiaga arba mišiniu siejamų
pavojų pobūdis ir dydis (žr. KŽP reglamento 21 straipsnį);

o

atsargumo frazės, kuriomis patariama dėl priemonių, kuriomis galima išvengti
neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai dėl medžiagos ar mišinio
keliamų pavojų arba jį sumažinti (žr. KŽP reglamento 22 straipsnį);

o

į papildomai informacijai skirtą skyrelį galima įtraukti papildomos ženklinimo
informacijos – daugiau negu tai, kas išvardyta KŽP reglamento 17 straipsnio a–
g punktuose.

Išsamūs medžiagų ir mišinių ženklinimo teisiniai reikalavimai pateikti KŽP reglamento
III antraštinėje dalyje. Taip pat rekomenduojama remtis ECHA svetainėje paskelbtomis
Ženklinimo ir pakavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 gairėmis.
Be to, pagal IPS reglamento 17 straipsnį pateikiant informaciją etiketėje, kai tinka, reikia
nurodyti ir medžiagos galiojimo pabaigos datą (jei būtina, galiojimo įvairiose klimato zonose
pabaigos datas), ir pagaminimo datą.

6.10.2 Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo ir KŽP pavojų ženklų atnaujinimo
terminai
KŽP reglamentas buvo laipsniškai pradėtas taikyti keliais etapais, o visapusiškai taikomas nuo
2015 m. birželio 1 d. Tuo pereinamuoju laikotarpiu buvo vienu metu taikomos kai kurios tiek
KŽP reglamento, tiek ankstesnių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo teisės aktų,
t. y. Pavojingų medžiagų direktyvos ir Pavojingų preparatų direktyvos, taisyklės.
Pareigą klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti medžiagas pagal KŽP reglamentą privaloma vykdyti jau
nuo 2010 m. gruodžio 1 d. Ta pati pareiga nuo 2015 m. birželio 1 d. taikoma ir mišiniams.
Taigi, nuo 2015 m. birželio 1 d. tiek medžiagos, tiek mišiniai turi būti klasifikuojami,
ženklinami ir pakuojami tik pagal KŽP reglamento nuostatas. Šis klasifikavimas turi būti
nurodytas medžiagų ir mišinių SDL. Jau nebereikia SDL nurodyti pavienių ar mišinių sudėtyje
Pagal KŽP reglamento 2 straipsnio 26 dalį tiekėjas yra „gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas arba
platintojas, kuris tiekia rinkai cheminę medžiagą – atskirą ar esančią mišinio sudėtyje, arba mišinį“.
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esančių medžiagų klasifikacijos pagal PMD arba mišinių klasifikacijos pagal PPD, reikia pateikti
tik atitinkamą informaciją pagal KŽP reglamentą (taip pat žr. ECHA Rekomendacijas, kaip
pildyti saugos duomenų lapus).
Kai mišinys jau klasifikuojamas, ženklinamas ir pakuojamas pagal PPD taisykles ir yra
pateiktas rinkai iki 2015 m. birželio 1 d., t. y. pateko į tiekimo grandinę dar iki tos datos, jo
gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas arba platintojas gali atidėti jo ženklinimo
pakeitimą ir perpakavimą pagal KŽP taisykles iki 2017 m. birželio 1 d. Tai reiškia, kad mišinį
galima toliau parduoti tiekimo grandinėje su PPD etikete iki 2017 m. birželio 1 d.
Teisinis pagrindas: KŽP reglamento 61 straipsnis.

6.10.3 ES naudojamos pavojų piktogramos
Toliau pateiktos pavojų piktogramos, naudojamos pagal KŽP reglamentą, kuriuo įdiegta
Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS):
FIZINIAI PAVOJAI:

GHS01

GHS02

GHS03

GHS04

GHS05

PAVOJAI SVEIKATAI IR APLINKAI:

GHS05

GHS06

GHS07

GHS08

GHS09

KŽP (GHS) pavojų piktogramų pagal kiekvieną pavojingumo klasę ir pavojingumo kategoriją
išsamus sąrašas pateiktas KŽP reglamento V priede. GHS piktogramas galima nemokamai
parsisiųsti iš Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) svetainės:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.

6.10.4 Saugos duomenų lapas (SDL)
REACH reglamento 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos arba mišinio tiekėjas
privalo pateikti SDL visada, kai:
medžiaga arba mišinys:
− atitinka kriterijus, kad būtų klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP reglamentą);
arba
− yra patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas (PBT) arba labai patvarus ir didelės
bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priedą; arba
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− yra įtrauktas į autorizuotinų medžiagų kandidatinį sąrašą.
Pagal IPS reglamentą eksportuojant pavojingas chemines medžiagas kartu privaloma pateikti
pagal REACH reglamento II priedą parengtus saugos duomenų lapus. Eksportuotojas turi
nusiųsti SDL kartu su chemine medžiaga kiekvienam importuotojui. Informacija etiketėje ir
saugos duomenų lape turi būti, kiek įmanoma, pateikiama paskirties valstybės arba regiono,
kuriame numatoma naudoti tą medžiagą, valstybine kalba arba viena ar daugiau iš pagrindinių
vartojamų kalbų (žr. šio rekomendacinio dokumento 4 priedėlį).
Išsamesnės informacijos rasite ECHA svetainėje pateiktose Rekomendacijose, kaip pildyti
saugos duomenų lapus.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 17 straipsnis.

6.11 Valstybių narių institucijų eksporto kontrolės pareigos
Valstybės narės privalo paskirti institucijas, kaip antai muitines, kurios kontroliuotų į I priedą
įtrauktų cheminių medžiagų importą ir eksportą. Daugiau informacijos apie importo kontrolę
pateikta toliau 6.2.1 skirsnyje.
Kartu su Komisija, kuriai padeda ECHA, valstybės narės turi koordinuoti savo veiklą, kuria
užtikrina, kad eksportuotojai vykdytų reikalavimus, ir stebėti, kaip eksportuotojai laikosi IPS
reglamento. Yra numatyta, kad valstybės narės, Komisija ir ECHA turėtų veikti darniai ir
tikslingai.
ECHA siekia palengvinti šį darbą teikdama rekomendacijas dėl IPS reglamento, taip pat
rengdama IT naudojimo vadovus, internetinius seminarus ir mokymo naudotis e. IPS kursus.
PNI ir kitų už reikalavimų vykdymo užtikrinimą atsakingų institucijų tinklą koordinuoja ECHA
Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumas.
Toliau pateiktu kontroliniu sąrašu reikalavimų vykdymą užtikrinančios institucijos gali remtis
sudarydamos savo sąrašą, į kokius dalykus reikėtų atsižvelgti vykdant eksporto kontrolę.
•

Ar cheminę medžiagą draudžiama eksportuoti (t. y. ji įtraukta į IPS reglamento
V priedą)?

•

Ar eksportuojant cheminę medžiagą reikia pateikti pranešimą apie eksportą (tai yra
I priede konkrečiai nurodyta arba į I priedą įtrauktai bendrai grupei priskiriama
medžiaga)?

•

Ar eksportuotojas pateikė kasmetinį pranešimą apie eksportą ir PNI jį priėmė?

•

Ar cheminė medžiaga įtraukta į I priedo 3 dalį (Cheminių medžiagų, kurioms pagal
Roterdamo konvenciją taikoma IPS tvarka, sąrašas)? Ar naujausiame IPS aplinkraštyje
pateiktas importuojančios valstybės sutikimas arba yra kitokių aiškaus sutikimo davimo
įrodymų?

•

Ar cheminė medžiaga įtraukta į I priedo 2 dalį (Cheminių medžiagų, atitinkančių IPS
pranešimo taikymo kriterijus, sąrašas)? Ar yra įrodymų, kad importuojanti valstybė yra
davusi aiškų sutikimą importuoti?

•

Ar pakuotė ir ženklinimas atitinka reikiamas 14 straipsnio 10 dalies, 14 straipsnio
11 dalies ir 17 straipsnio nuostatas (dėl pavojų piktogramų, atsargumo frazių,
kalbos ir kt.)?

•

Ar prie siuntos pridedamas saugos duomenų lapas (SDL), parengtas importuojančioje
valstybėje įprastai suprantama kalba?
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Valstybės narės taip pat privalo pranešti apie savo reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiklą
reguliariai pagal IPS reglamento 22 straipsnio 1 dalį teikiamose procedūrų eigos ataskaitose.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 18 straipsnis.

6.12 Keitimasis informacija
Komisija, padedama ECHA, ir valstybės narės turi palengvinti informacijos teikimą kitoms
valstybėms apie chemines medžiagas, kurioms taikomas IPS reglamentas. Reglamente
pripažįstamas poreikis imtis tam tikrų konfidencialumo apsaugos priemonių, tačiau, kaip ir
pagal Konvenciją, IPS reglamento 20 straipsnio 3 dalyje yra apibrėžta, kokia informacija
nelaikoma konfidencialia. Tai tokia informacija:
− informacija, kuri nurodyta II priede (Pranešimas apie eksportą) ir IV priede (Pranešimas
Konvencijos sekretoriatui apie uždraustą arba griežtai ribojamą medžiagą);
− SDL pateikta informacija;
− cheminės medžiagos galiojimo pabaigos data;
− cheminės medžiagos pagaminimo data;
− informacija apie atsargumo priemones, įskaitant pavojingumo klasifikaciją, rizikos
pobūdį ir atitinkamas saugos rekomendacijas;
− toksikologinių ir ekotoksikologinių tyrimų rezultatų santrauka;
− informacija apie likusių pakuočių, iš kurių išimtos cheminės medžiagos, tvarkymą.
ECHA kas dvejus metus turi parengti perduotos informacijos sąvadą. Konkrečių eksportuotojų
ir importuotojų pavadinimai neminimi (nors ši informacija, žinoma, pateikiama pranešimuose
apie eksportą, kurie teikiami importuojančioms valstybėms). Taip pat ir ECHA pagal 10 ir 22
straipsnius rengiamose suvestinėse ataskaitose bus pateikiama apibendrinta informacija, kad
iš jos nebūtų įmanoma sužinoti konkrečių importuotojų tapatybės.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 20 straipsnis.

6.13 Techninė pagalba
Komisija, valstybės narės ir ECHA turi bendradarbiauti teikdamos techninę pagalbą, visų pirma
siekdamos padėti besivystančioms ir pereinamosios ekonomikos valstybėms įgyvendinti
Konvenciją.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 21 straipsnis.

6.14 Stebėsena ir ataskaitų teikimas
IPS reglamento 22 straipsnyje (Stebėsena ir ataskaitų rengimas) numatyta stebėti reglamento
veikimą ir jo įgyvendinimą, vykdomą valstybių narių, Europos Komisijos ir ECHA, ir apie tai
pranešti ataskaitose.
Įgyvendinant reglamentą vykstančius procesus stebės ir valstybės narės, ir Komisija. Valstybės
narės ir ECHA turi reguliariai (kas trejus metus) siųsti Komisijai informaciją apie įvairių
procedūrų eigą. Į šias ataskaitas įtraukiami tokie dalykai kaip:
− tvarkytų pranešimų apie eksportą skaičius;
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− prašymų duoti aiškų sutikimą skaičius ir jų rezultatai;
− kontrolės ir tikrinimų, problemų ir pažeidimų pobūdis ir mastas;
− pateikti įspėjimai ir taikytos sankcijos;
− kitos taikytos priemonės ir t. t.
Remdamasi šia pateikta informacija Komisija savo ruožtu parengia ataskaitą, kurioje pateikia
suvestinę valstybių narių ir ECHA ataskaitų informaciją. Tada tokią suvestinę bendro
reglamento veikimo ataskaitą Komisija nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai. Šiuo atveju
taip pat esama tam tikrų konfidencialumo ir duomenų nuosavybės apsaugos nuostatų
(žr. 22 straipsnio 3 dalį).

6.15 Priedų atnaujinimas
Pagal IPS reglamento 23 straipsnio 1 dalį Komisija bent kartą per metus privalo peržiūrėti IPS
reglamento I priedo cheminių medžiagų sąrašą atsižvelgdama į ES teisės ir su Konvencija
susijusias permainas.
Keisdama I priedą Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo į šį priedą įtraukiama daugiau
cheminių medžiagų arba pakeičiami esami jo įrašai. Įgaliojimą priimti deleguotuosius aktus
Komisijai penkeriems metams (nuo 2014 m. kovo 1 d.) suteikė Europos Parlamentas ir Taryba.
Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuosis dėl pakeitimo projekto su
suinteresuotaisiais subjektais, kuriems tai svarbu, ir baigdama rengti tą I priedo pakeitimą
atsižvelgs į jų pastabas. Kai į atitinkamas I priedo dalis įtraukiama naujų cheminių medžiagų,
atitinkamai pradedami taikyti reikalavimai pranešti apie eksportą, GRP pranešimų teikimas,
reikalavimai eksportuojant gauti aiškų sutikimą ir pareiga gerbti kitų valstybių sprendimus dėl
cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, importo.
Ta pačia tvarka turi būti patvirtinamos ir šios priedų atnaujinimo priemonės:
− cheminės medžiagos įtraukimas į I priedo 1 arba 2 dalį pagal 23 straipsnio 2 dalį po
galutinės reguliavimo priemonės patvirtinimo ES lygmeniu ir kiti I priedo pakeitimai,
įskaitant esamų įrašų keitimus;
− cheminės medžiagos, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 51 dėl patvariųjų
organinių teršalų, įtraukimas į V priedo 1 dalį;
− cheminės medžiagos, kurios eksporto draudimas jau nustatytas ES lygmeniu,
įtraukimas į V priedo 2 dalį;
− esamų V priedo įrašų pakeitimai;
− II, III, IV ir VI priedų pakeitimai.
Norint įtraukti į V priedo 2 dalį chemines medžiagas arba gaminius, kurių dar neuždrausta
eksportuoti (tai būtų jų eksporto uždraudimas), bendrą sprendimą dėl Komisijos pasiūlymo turi
priimti Europos Parlamentas ir Taryba.
Teisinis pagrindas: IPS reglamento 23 straipsnis.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių
teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB; OL L 158, 2004 4 30, p. 7.
51
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7. INFORMACIJAI TEIKTI SKIRTA IT TAIKOMOJI PROGRAMA
e. IPS
Daugelis su kasdieniu IPS reglamento įgyvendinimu susijusių užduočių atliekamos naudojant
IT taikomąją programą, kuri vadinama e. IPS ir yra svarbi su IPS susijusių pareigų vykdymo ir
keitimosi informacija IT priemonė. Taikomąja programa e. IPS naudojasi atitinkamoje veikloje
dalyvaujantys Europos suinteresuotieji subjektai. Be to, tam tikra iš e. IPS gauta informacija
bus skelbiama tam skirtoje ECHA svetainės dalyje, taigi bus prieinama suinteresuotiesiems
subjektams ne ES valstybėse.
Taikomoji programa e. IPS sukurta siekiant ja pakeisti ankstesnę duomenų teikimo sistemą
EDEXIM (Europos pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo duomenų bazę), nes
nuolat didėjo nagrinėjamų pranešimų skaičius ir poreikis papildomomis funkcijomis palengvinti
kasdienį suinteresuotųjų subjektų darbą.
Keturios atskiros e. IPS sąsajos sukurtos įvairių naudotojų grupių poreikiams tenkinti:
i)

PNI sąsaja skirta naudotis valstybėms narėms valdant reglamento įgyvendinimą, visų
pirma pranešimus apie eksportą (8 straipsnis), prašymus duoti aiškų sutikimą
(14 straipsnis), prašymus išduoti specialųjį NIN (19 straipsnio 2 dalis), atleidimus nuo
pareigų (14 straipsnio 6 ir 7 dalys) ir ataskaitų teikimą pagal 10 straipsnį;

ii) naudodamiesi pramonei skirta sąsaja ES eksportuotojai praneša apie planuojamą
eksportą (ir imasi reikiamų tolesnių veiksmų), teikia prašymus išduoti specialiuosius
NIN, teikia prašymus atleisti nuo pareigų, teikia ataskaitas pagal 10 straipsnį ir reikiamą
informaciją pagal teisinius reglamento reikalavimus;
iii) muitinės sąsaja skirta padėti muitinėms kontroliuoti prekybą pavojingomis cheminėmis
medžiagomis;
iv) administracinė sąsaja (naudojama ECHA) skirta pranešimams apie importą arba
eksportą nagrinėti ir saugoti ir naudojama vykdant visą susijusią veiklą (įskaitant
ataskaitų teikimą pagal 10 straipsnį).

Pagrindinė e. IPS paskirtis – būti platforma, naudojama atliekant pareigas ir teikiant
naudotojams informaciją apie IPS reglamento įgyvendinimą Europos Sąjungoje, susijusią su:
− pranešimais apie į reglamento I priedą įtrauktų cheminių medžiagų eksportą;
− aiškiais sutikimais importuoti į reglamento I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktas chemines
medžiagas, kuriuos prašomos duoda importuojančios valstybės;
− (informacija, gaunama netiesiogiai, tik per nuorodą į Konvencijos svetainę) valstybių,
dalyvaujančių taikant tarptautinę IPS tvarką pagal Konvenciją, priimtais sprendimais dėl
į reglamento I priedo 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų importo; ir
− pranešimais apie faktinį cheminių medžiagų eksportą ir importą pagal reglamentą
ankstesniais kalendoriniais metais.
Naudodamiesi pramonei skirta sistemos sąsaja eksportuotojai gali savo PNI tiesiogiai internetu
pranešti apie planuojamą į I priedą įtrauktų cheminių medžiagų eksportą. Eksportuotojui
parengus ir išsaugojus pranešimą apie eksportą, tam eksportui suteikiamas dar nepatvirtintas
NIN.
Eksportuotojui pateikus pranešimą apie eksportą, PNI, stengdamasi nepagrįstai nedelsti, jį
peržiūri ir, jeigu jis išsamus ir tikslus, nusiunčia jį ECHA. Laukdamas, kol PNI ir ECHA
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išnagrinės pranešimą apie eksportą, eksportuotojas turi galimybę stebėti savo pranešimo apie
eksportą būklę. Eksportuotojui per e. IPS taip pat pranešama apie galutinį jo pranešimo
patvirtinimą, įskaitant to pranešimo galiojimo trukmę. Medžiagų, kurioms eksportuoti nereikia
aiškaus sutikimo, NIN galios (t. y. eksportuoti bus leidžiama) nuo eksportuotojo nurodytos
eksporto datos arba nuo anksčiausios įmanomos datos pagal reglamente nustatytus terminus.
Eksporto, kuriam vykdyti reikalingas aiškus sutikimas, NIN bus patvirtintas tik tuomet, jei bus
tenkinamos atitinkamos sąlygos.
Taikomojoje programoje e. IPS kiekvienam aiškiam sutikimui taip pat priskiriamas
identifikacinis numeris vidaus reikmėms, kuris susiejamas su pranešimu apie eksportą jo
tvarkymo metu. PNI ir Komisija gali gauti duotų aiškių sutikimų sąrašą. Jeigu aiškus sutikimo
neduota, eksportuotojas per e. IPS informuojamas, kad eksportuoti dar neleidžiama.
Iš e. IPS gauta ir tam skirtoje ECHA svetainės dalyje paskelbta informacija bus prieinama
plačiajai visuomenei. Naudojantis šia informacija galima atlikti tokius veiksmus:
-

tikrinti, ar nėra pranešimų apie pirmąjį tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų
eksportą į paskirties valstybę tais metais;

-

pateikti informaciją apie duotą tinkamą aiškų sutikimą arba atleidimą nuo pareigos jį
gauti eksportuojant į IPS reglamento I priedo 2 dalį įtrauktas chemines medžiagas;

-

pateikti informaciją apie trečiųjų valstybių sprendimus dėl į IPS reglamento I priedo
3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų importo;

-

pateikti registruotų pranešimų apie eksportą iš Europos Sąjungos statistinius
duomenis; ir

-

paskelbti nekonfidencialią ES cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas,
eksporto ir importo ataskaitą.

Kad procedūros būtų paprastesnės eksportuotojui, e. IPS veikimas pagrįstas vienu bendru
nuorodos identifikacijos numeriu, kuris gaunamas pateikus pranešimą apie eksportą arba
prašymą išduoti specialųjį NIN. Pranešimą apie eksportą privaloma pateikti norint eksportuoti
I priedo 1 ir 2 dalių chemines medžiagas ir I priedo 3 dalies chemines medžiagas, dėl kurių
importo sprendimo dar nepriimta.
Eksportuojant į I priedo 3 dalį įtrauktas chemines medžiagas, dėl kurių importo teigiamas
sprendimas paskelbtas IPS aplinkraštyje, muitinės deklaracijoje privalomo pateikti NIN gavimo
procedūra vadinama „prašymu išduoti specialųjį NIN“. Prašymą išduoti specialųjį NIN taip pat
reikėtų pateikti visada, kai eksportui taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 3 dalį, t. y. kai
cheminės medžiagos eksportuojamos mokslinių tyrimų arba analizės tikslais 10 kg ar dar
mažesniais kiekiais iš kiekvieno eksportuotojo į kiekvieną importuojančią valstybę per
kalendorinius metus.
Kai kuriais atvejais nuorodos identifikacijos numerių naudojimas ir susijusi terminija e. IPS
taikomojoje programoje dėl praktinių priežasčių skiriasi nuo IPS reglamento. Tvarka yra tokia:
•

reglamente minimas nuorodos identifikacijos numeris įprastai vadinamas NIN ir
gaunamas pateikus pranešimą apie eksportą arba prašymą išduoti specialųjį NIN;

•

reglamente minimas aiškaus sutikimo arba atleidimo nuo pareigos jį gauti nuorodos
identifikacijos numeris yra unikalus identifikacinis numeris, naudojamas e. IPS
kiekvienam aiškiam sutikimui ir atleidimui nuo pareigos gauti sutikimą identifikuoti. Šio
numerio muitinės deklaracijoje pateikti nereikia.
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8. PAVYZDŽIAI
Šiame skirsnyje pateikta praktinių pavyzdžių, kokių veiksmų turi imtis eksportuotojai pagal
įvairius galimus scenarijus.
1 pavyzdyje išdėstyti keli informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir PNI reikalavimai,
taip pat pakavimo ir ženklinimo pareigos, kurias visada privaloma vykdyti eksportuojant į I
priedą įtrauktas chemines medžiagas. Siekiant nekartoti šių reikalavimų, tolesniuose
pavyzdžiuose po 1 pavyzdžio jie išsamiai nebedėstomi, o tik nurodomi.
Visų pirma, į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos eksportuotojui per e. IPS bus suteiktas
NIN ir jis turės pateikti šį numerį savo muitinės deklaracijoje. Antra, per pirmą kitų metų
ketvirtį eksportuotojas savo PNI turės pranešti:
•

į I priedą įtrauktų cheminių medžiagų kiekius,

•

tam tikrų mišinių, kurių sudėtyje yra į I priedą įtrauktų medžiagų, kiekius,

•

tam tikrų gaminių, kurių sudėtyje yra į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktų medžiagų, kiekius,

kuriuos eksportuojanti įmonė išsiuntė pagal IPS reglamentą. Be to, eksportuotojas turi pranešti
kiekvieno importuotojo, kuriam skirta tokia siunta, pavadinimą ir adresą.
Galiausiai visų cheminių medžiagų eksportuotojai turi pakuoti ir ženklinti savo produktus pagal
ES teisės aktus, nebent tos ES nuostatos prieštarautų kokiems nors konkretiems
importuojančios valstybės reikalavimams.
Taip pat privaloma nusiųsti SDL kiekvienam importuotojui. Informacija SDL turi būti (kiek
įmanoma) pateikta paskirties valstybės arba regiono, kuriame numatoma naudoti tą medžiagą,
valstybine kalba ar kalbomis arba viena ar daugiau iš pagrindinių vartojamų kalbų (žr. šio
rekomendacinio dokumento 4 priedėlyje pateiktą kai kurių valstybių valstybinių ir kitų
pagrindinių kalbų ir eksportuojamų prekių ženklinimo nuostatų sąrašą). Taip pat eksportuotojui
labai rekomenduojama pridėti SDL anglų kalba (jeigu yra) prie savo rengiamo pranešimo apie
eksportą, kad ECHA jo pranešimą nagrinėti būtų lengviau.

1 pavyzdys
Vienoje iš ES valstybių narių įsisteigęs eksportuotojas ketina pirmą kartą į A valstybę
eksportuoti heksachloretaną.
Heksachloretanas yra įtrauktas į IPS reglamento I priedo 1 dalį, nes jo naudojimas pramonėje
griežtai ribojamas.
–

Eksportuotojas parengia ir per e. IPS pateikia pranešimą apie eksportą, savo PNI
pateikdamas reglamento II priede nurodytą informaciją iki eksporto likus ne mažiau
kaip 35 dienoms, o e. IPS sistemoje jo pranešimui apie eksportą priskiriamas dar
nepatvirtintas NIN.

–

Prie rengiamo pranešimo apie eksportą eksportuotojas prideda SDL anglų kalba, kad
ECHA ir PNI būtų lengviau nagrinėti jo pranešimą.

–

PNI patikrina gautą pranešimą apie eksportą. Jeigu PNI laiko šį pranešimą išsamiu, ji
nusiunčia jį ECHA toliau nagrinėti ir, tikėtina, patvirtinti.

–

Įsitikinusi, kad tais kalendoriniais metais dar nepateikta ES pranešimo apie eksportą,
ECHA nusiunčia šį pranešimą A valstybei.
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–

Eksportuotojui per e. IPS pranešama, kad jo pranešimas apie eksportą yra
išnagrinėtas ir kad NIN bus patvirtintas (t. y. bus leidžiama eksportuoti) nuo
numatomos eksporto datos, kuri nurodyta pranešime apie eksportą. Šis NIN turi būti
pateiktas muitinės deklaracijoje kartu su atitinkamu TARIC sertifikato kodu.

–

Cheminė medžiaga supakuojama ir paženklinama taip, tarsi būtų skirta parduoti ES
rinkoje, nes yra žinoma, kad importuojanti valstybė savo konkrečių reikalavimų
nekelia. Eksportuotojas importuotojui nusiunčia SDL, parengtą A valstybės (kurios
valstybinė kalba yra ne anglų) valstybine kalba.

–

Informacija etiketėje taip pat pateikiama A valstybės valstybine kalba
(žr. 4 priedėlyje pateiktas tolesnes kalbų vartojimo gaires).

–

Cheminės medžiagos galiojimo pabaigos ir pagaminimo datos nurodomos etiketėje,
kurioje taip pat turi būti pateikta konkreti informacija apie jos laikymo sąlygas ir
stabilumą A valstybės klimato sąlygomis. Cheminė medžiaga nebeeksportuojama
likus mažiau negu šešiems mėnesiams iki jos galiojimo pabaigos.

–

Per pirmąjį kitų metų ketvirtį eksportuotojas savo PNI praneša apie tos cheminės
medžiagos kiekius, išsiųstus į A valstybę praėjusiais metais.

2 pavyzdys
Bendrovė „Chemoproducts“ nori eksportuoti boro trichloridą į B valstybę.
Boro trichloridas nėra įtrauktas į reglamento I priedą, tačiau klasifikuojamas kaip pavojinga
medžiaga pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP reglamento) VI priedą.
–

Eksportuotojui nereikia savo PNI pateikti jokios informacijos. Norint eksportuoti
nereikia pateikti pranešimo apie eksportą ar gauti importuojančios valstybės
sutikimo.

–

Eksportuojamų cheminių medžiagų pakavimo ir ženklinimo, galiojimo pabaigos datos
ir SDL pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie cheminės medžiagos kiekius,
siųstus į B valstybę praėjusiais metais, taikomi kaip išdėstyta 1 pavyzdyje.

3 pavyzdys

Bendrovė „ABC Chemicals“ ketina eksportuoti chloroformą į C valstybę.
Chloroformas yra įtrauktas į IPS reglamento I priedo 1 dalį ir tais metais jau buvo kitos įmonės
eksportuotas į C valstybę, tačiau „ABC Chemicals“ jo dar nė karto neeksportavo.
–

Eksportuotojas, likus ne mažiau kaip 35 dienoms iki eksporto, savo PNI turi pateikti
pranešimą apie eksportą su reglamento II priede nurodyta informacija.

–

Išsaugojęs ir pateikęs pranešimą apie eksportą eksportuotojas gauna NIN, kuris tuo
metu dar nėra patvirtintas.

–

Įsitikinusi, kad pranešimas apie eksportą yra išsamus ir tikslus, PNI jį nusiunčia
toliau nagrinėti ECHA. ECHA patikrina ir patvirtina gautą pranešimą, taip
patvirtindama eksporto NIN, galiosiantį nuo numatytos eksporto datos. Kadangi ES
pranešimas apie eksportą jau buvo pateiktas tais kalendoriniais metais, naujasis
pranešimas apie eksportą saugomas e. IPS ir importuojančiai valstybei nesiunčiamas.

–

Informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir atitinkamai PNI, taip pat
eksportuojamos medžiagos pakavimo ir ženklinimo, galiojimo pabaigos datos ir SDL
pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie cheminės medžiagos kiekius, siųstus
į C valstybę praėjusiais metais, taikomi kaip išdėstyta 1 pavyzdyje.
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4 pavyzdys
Bendrovė „LongShip“ ketina eksportuoti polichlorintuosius terfenilus (PCT) į D valstybę, kuri
yra Konvencijos šalis.
PCT pagal Roterdamo konvenciją taikoma IPS tvarka, todėl jie įtraukti į reglamento I priedo 1
ir 3 dalis. D valstybė yra pranešusi apie sprendimą dėl importo, kuriuo davė sutikimą
importuoti, ir jis paskelbtas naujausiame IPS aplinkraštyje.
–

Eksportuotojui nereikia pateikti pranešimo apie eksportą ir jis gali eksportuoti šią
medžiagą su sąlyga, kad numatomas jos naudojimo būdas importuojančioje
valstybėje atitiktų Konvencijos III priede nurodytą šios medžiagos kategoriją.

–

Eksportuotojas turi pateikti savo PNI prašymą išduoti specialųjį NIN. Kai jis bus
patvirtintas, eksportuotojui bus suteiktas NIN, kurį jis galės įtraukti į savo muitinės
deklaraciją.

–

Informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir atitinkamai PNI, taip pat
eksportuojamos medžiagos pakavimo ir ženklinimo, galiojimo pabaigos datos ir SDL
pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie cheminės medžiagos kiekius, siųstus
į D valstybę praėjusiais metais, taikomi kaip išdėstyta 1 pavyzdyje.

5 pavyzdys
Vienoje iš ES valstybių narių įsikūrusi bendrovė „KillingPest“ ketina importuoti parationą iš
E valstybės norėdama gaminti pesticidą, o tada eksportuoti pagamintą mišinį į F valstybę.
ES yra uždrausta parationą naudoti kaip pesticidą (tiek kaip augalų apsaugos produktą, tiek
kaip biocidą). Ši medžiaga įtraukta į IPS reglamento I priedo 1 dalį, taip pat 3 dalį (IPS tvarka
jai taikoma kaip pesticidų kategorijos medžiagai). Naujausiame IPS aplinkraštyje paskelbtas ES
sprendimas dėl importo yra „sutikimas neduotas“ (no consent) pesticidų naudojimo
kategorijoje, o F valstybės sprendimas dėl importo – „sutikimas duotas“ (consent).
–

Nepaisant ES priimto sprendimo dėl importo, bendrovė gali importuoti šią medžiagą
pramoniniam perdirbimui gaminant pesticidą, nes jis nebus parduodamas ES.

–

Kadangi F valstybė yra davusi sutikimą importuoti, į ją eksportuoti leidžiama.
Pranešimo apie eksportą pateikti nereikia.

–

Eksportuotojas turi pateikti savo PNI prašymą išduoti specialųjį NIN. Kai jis bus
patvirtintas, eksportuotojui bus suteiktas NIN, kurį jis galės įtraukti į savo muitinės
deklaraciją.

–

Informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir atitinkamai PNI, taip pat
eksportuojamos medžiagos pakavimo ir ženklinimo, galiojimo pabaigos datos ir SDL
pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie cheminės medžiagos kiekius, siųstus
į F valstybę praėjusiais metais, taikomi kaip išdėstyta 1 pavyzdyje. Be to, bendrovė
turi pranešti apie importuotos cheminės medžiagos kiekį.

–

Siekiant kuo labiau sumažinti pasenusių atsargų kaupimo riziką, talpų dydis ir
pakavimas turi būti optimalūs.

6 pavyzdys
Eksportuotojas nori pirmą kartą eksportuoti chlordimeformą į G valstybę, kuri yra Konvencijos
šalis.
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Chlordimeformas yra įtrauktas į IPS reglamento I priedo 1 ir 3 dalis, nes jam kaip pesticidų
kategorijos medžiagai taikoma IPS tvarka. G valstybės sprendimo dėl importo nėra
naujausiame IPS aplinkraštyje.
–

Eksportuotojas, likus ne mažiau kaip 35 dienoms iki eksporto, savo PNI turi pateikti
pranešimą apie eksportą su reglamento II priede nurodyta informacija.

–

Išsaugojęs ir pateikęs pranešimą apie eksportą eksportuotojas gauna NIN, kuris tuo
metu dar nėra patvirtintas.

–

Tačiau eksportas negali vykti, jei G valstybės PNI nėra davusi aiškaus sutikimo
importuoti chlordimeformą. Eksportuotojo PNI iš e. IPS sužino, kad tokio sutikimo
dar negauta. Eksportuotojo PNI turi prašyti G valstybės PNI duoti šį sutikimą
(Komisija yra pasirengusi, jei reikės, jai padėti).

–

Atsakymo negavus per 30 dienų, ECHA nusiunčia priminimą. Kai atsakymo
negaunama dar 30 dienų, ECHA nusiunčia antrą priminimą.

–

Nepaisant visų pagrįstų pastangų, atsakymo negaunama per 60 dienų.

–

Eksportuotojo PNI konsultuodamasi su Komisija, kuriai padeda ECHA, nusprendžia,
kad eksportas gali vykti, nes iš oficialių šaltinių negauta įrodymų, kad G valstybėje
galutine reguliavimo priemone būtų uždraustas ar griežtai apribotas chlordimeformo
naudojimas, ir tenkinama viena iš šių sąlygų:
a) yra dokumentinių įrodymų, kad chlordimeformas yra licencijuotas, užregistruotas
arba autorizuotas G valstybėje naudoti kaip pesticidas; arba
b) numatomas jo naudojimo būdas, eksportuotojo nurodytas pranešime apie
eksportą ir G valstybės importuotojo patvirtintas raštu, neatitinka kategorijos,
kuriai chlordimeformas priskirtas I priedo 2 arba 3 dalyje, ir yra iš oficialių
šaltinių gautų įrodymų, kad per paskutinius penkerius metus chlordimeformas
buvo naudojamas G valstybėje arba į ją importuojamas.

–

Kadangi leidimas eksportuoti gali būti suteiktas ne ilgesniam negu 12 mėnesių
laikotarpiui, jam pasibaigus vėl reikės prašyti G valstybės aiškaus sutikimo
importuoti. Šioje pastraipoje nurodytos sąlygos taikomos ir tolesniame 7 pavyzdyje
aprašytu atveju.

–

Priklausomai nuo galutinio rezultato, gauto per aiškaus sutikimo prašymo procedūrą,
eksportas gali būti leidžiamas ir ECHA gali patvirtinti NIN. Priešingu atveju NIN liks
negaliojantis.

–

Eksportuotojas ir toliau turės teikti pranešimą apie eksportą kiekvienais metais, net
jei gautų aiškų sutikimą, nebent G valstybė atsisakytų teisės gauti tokius
pranešimus.

–

Jeigu būtų eksportuojama gavus aiškų sutikimą arba atleidimą nuo pareigos jį gauti,
informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir atitinkamai PNI, taip pat
eksportuojamos medžiagos pakavimo ir ženklinimo, galiojimo pabaigos datos ir SDL
pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie cheminės medžiagos kiekius, siųstus
į G valstybę praėjusiais metais, būtų taikomi kaip išdėstyta 1 pavyzdyje.
–

Siekiant kuo labiau sumažinti pasenusių atsargų kaupimo riziką, talpų dydis ir
pakavimas turi būti optimalūs.

7 pavyzdys
Bendrovė „Buy and Sell“ nori pirmą kartą eksportuoti pesticidą, kurio sudėtyje yra nitrofeno, į
H valstybę.
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Nitrofenas yra į reglamento I priedo 1 ir 2 dalis įtraukta medžiaga. ES uždrausta jį naudoti
augalų apsaugai, o apie atitinkamą jo reguliavimo priemonę pranešta IPS sekretoriatui.
H valstybė yra Konvencijos šalis, tačiau kadangi šiai cheminei medžiagai IPS tvarka netaikoma,
nepriimta ir jokio sprendimo dėl jos importo.
–

Eksportuotojas, likus ne mažiau kaip 35 dienoms iki eksporto, savo PNI turi pateikti
pranešimą apie eksportą su reglamento II priede nurodyta informacija.

–

Išsaugojęs ir pateikęs pranešimą apie eksportą eksportuotojas gauna NIN, kuris tuo
metu dar nėra patvirtintas.

–

Kaip ir 6 pavyzdyje aprašytu atveju, eksportas negali vykti, jeigu H valstybės PNI
nėra davusi aiškaus sutikimo importuoti nitrofeną. Šis atvejis nuo pirmiau aprašyto
skiriasi tuo, kad šiai cheminei medžiagai netaikoma IPS tvarka, todėl naujausiame
IPS aplinkraštyje tikrai nėra sprendimo dėl jos importo. Taikomos tos pačios sąlygos,
kurios nurodytos 6 pavyzdyje, įskaitant reikalavimą gauti aiškų sutikimą, galimybę
prašyti laikinai atleisti nuo reikalavimo jį gauti ir būtinybę gauti aiškų sutikimą vėliau.

–

Priklausomai nuo galutinio rezultato, gauto per aiškaus sutikimo prašymo procedūrą,
eksportas gali būti leidžiamas ir ECHA gali patvirtinti NIN. Priešingu atveju NIN liks
negaliojantis.

–

Jeigu eksportuoti būtų leidžiama, informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir
atitinkamai PNI, taip pat eksportuojamos medžiagos pakavimo ir ženklinimo,
galiojimo pabaigos datos ir SDL pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie
cheminės medžiagos kiekius, siųstus į H valstybę praėjusiais metais, būtų taikomi
kaip išdėstyta 1 pavyzdyje.
–

Siekiant kuo labiau sumažinti pasenusių atsargų kaupimo riziką, talpų dydis ir
pakavimas turi būti optimalūs.

–

Eksportuotojas ir toliau turės teikti pranešimą apie eksportą kiekvienais metais, net
jei gautų aiškų sutikimą, nebent H valstybė atsisakytų teisės gauti tokius
pranešimus.

8 pavyzdys
Bendrovė „Exterminator“ nori eksportuoti dimetenamidą į M valstybę, kuri yra EBPO valstybė.
ES yra uždrausta dimetenamidą naudoti kaip pesticidą. Jis įtrauktas į reglamento I priedo 1 ir
2 dalis, todėl įprastai reikia gauti aiškų importuojančios valstybės sutikimą jį importuoti.
Kadangi šiai cheminei medžiagai IPS tvarka netaikoma, nėra ir jokio sprendimo dėl jos
importo.
–

Eksportuotojas, likus ne mažiau kaip 35 dienoms iki eksporto, savo PNI turi pateikti
pranešimą apie eksportą su reglamento II priede nurodyta informacija.

–

Išsaugojęs ir pateikęs PNI pranešimą apie eksportą eksportuotojas gauna NIN, kuris
tuo metu dar nėra patvirtintas.

–

Kadangi PNI pripažįsta jo pranešimą apie eksportą išsamiu ir tiksliu, jis nusiunčiamas
ECHA toliau nagrinėti ir (galiausiai) patvirtinti. Jeigu pranešimas yra tinkamas ir ES
pranešimo apie eksportą dar nepateikta tais kalendoriniais metais, ECHA nusiunčia šį
pranešimą M valstybei. Jeigu pranešimas apie eksportą tais metais jau pateiktas,
naujasis pranešimas niekur nesiunčiamas ir saugomas e. IPS.

–

Dimetenamidas yra įtrauktas į I priedo 2 dalį, todėl jo eksportuoti negalima, jeigu
nėra prašyta ir gauta aiškaus sutikimo jį importuoti.
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–

Tačiau kadangi M valstybė yra EBPO valstybė, eksportuotojas gali svarstyti galimybę
prašyti atleisti jį nuo pareigos gauti sutikimą ir šiuo tikslu gali pateikti dokumentinių
įrodymų, kad ta medžiaga M valstybėje yra licencijuota, užregistruota arba
autorizuota.

–

Jei pateikiama tokių įrodymų, pasikonsultavusi su Komisija PNI gali nuspręsti, kad
eksportas gali vykti ir be aiškaus importuojančios valstybės sutikimo.

–

Tačiau jeigu PNI pasikonsultavusi su Komisija nusprendžia, kad reikalingas aiškus
sutikimas importuoti, tokiu atveju būtina jį gauti iš M valstybės PNI kaip ir pirmiau
7 pavyzdyje aprašytu atveju.

–

Priklausomai nuo galutinio rezultato, gauto per aiškaus sutikimo prašymo procedūrą,
eksportuoti gali būti leidžiama ir ECHA gali patvirtinti NIN. Priešingu atveju, negavus
atsakymo, NIN liks negaliojantis.

–

Informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir atitinkamai PNI, taip pat
eksportuojamos medžiagos pakavimo ir ženklinimo, galiojimo pabaigos datos ir SDL
pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie cheminės medžiagos kiekius, siųstus
į M valstybę praėjusiais metais, taikomi kaip išdėstyta 1 pavyzdyje.
–

Siekiant kuo labiau sumažinti pasenusių atsargų kaupimo riziką, talpų dydis ir
pakavimas turi būti optimalūs.

–

Eksportuotojas ir toliau turės teikti pranešimą apie eksportą kiekvienais metais, net
jei gautų aiškų sutikimą, nebent M valstybė atsisakytų savo teisės gauti tokius
pranešimus.

9 pavyzdys
Bendrovė XYZ ketina į J valstybę eksportuoti 1,2-dibrometaną (EDB) pramoniniam naudojimui.
EDB yra įtrauktas į reglamento I priedo 1 ir 3 dalis. ES uždrausta jį naudoti augalų apsaugai ir
jam kaip pesticidų kategorijos medžiagai taikoma IPS tvarka. Naujausiame IPS aplinkraštyje
J valstybės sprendimas dėl šios medžiagos, naudojamos kaip pesticidas, importo yra
„sutikimas duotas“.
–

–

Kadangi šiai medžiaga IPS tvarka taikoma tada, kai ji naudojama kaip pesticidas, bet
ne tada, kai ji naudojama pramonės reikmėms, J valstybė nėra priėmusi sprendimo
duoti sutikimą importuoti EDB pramoniniam naudojimui. Todėl eksportuotojas turi
pateikti pranešimą apie eksportą ir privalo gauti aiškų sutikimą, kad ši medžiaga
būtų importuojama pramoniniam naudojimui. Tai reikėtų daryti ta pačia tvarka, kaip
aprašyta 6 arba 7 pavyzdyje.
Informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir atitinkamai PNI, taip pat
eksportuojamos medžiagos pakavimo ir ženklinimo, galiojimo pabaigos datos ir SDL
pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie cheminės medžiagos kiekius, siųstus
į J valstybę praėjusiais metais, taikomi kaip išdėstyta 1 pavyzdyje.

10 pavyzdys
Bendrovė „Pest Products“ ketina eksportuoti X fungicidą – fungicido mišinį, kurio sudėtyje yra
pentachlorfenolio (60 proc. veikliosios medžiagos) – į K valstybę.
Pentachlorfenolis yra įtrauktas į IPS reglamento I priedo 1 ir 3 dalis, nes jam kaip pesticidų
kategorijos medžiagai taikoma IPS tvarka. K valstybė nėra Konvencijos šalis, todėl IPS
aplinkraštyje neskelbiami šios valstybės sprendimai dėl importo. Anksčiau tais metais kita ES
įmonė jau eksportavo kitą mišinį (su 30 proc. pentachlorfenolio), per savo PNI gavusi
K valstybės institucijų aiškų sutikimą jį importuoti. Šis aiškus sutikimas gautas ne dėl visų
mišinių, kurių sudėtyje yra pentachlorfenolio, o tik dėl to konkretaus mišinio.
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–

Eksportuotojas, likus ne mažiau kaip 35 dienoms iki eksporto, savo PNI turi pateikti
pranešimą apie eksportą su reglamento II priede nurodyta informacija. Šis
pranešimas bus nusiųstas ECHA, kuri jį pateiks kaip ES pranešimą apie eksportą.

–

Tačiau eksportuoti negalima, kol K valstybės atitinkamos institucijos nėra davusios
aiškaus sutikimo importuoti X fungicidą, nes pirmesnis aiškus sutikimas duotas dėl
kito preparato importo. Tokį sutikimą reikėtų gauti ta pačia tvarka, kaip aprašyta 6
arba 7 pavyzdyje.

–

Informacijos pateikimo muitinės deklaracijose ir atitinkamai PNI, taip pat
eksportuojamos medžiagos pakavimo ir ženklinimo, galiojimo pabaigos datos ir SDL
pateikimo reikalavimai bei pareiga pranešti apie cheminės medžiagos kiekius, siųstus
į K valstybę praėjusiais metais, taikomi kaip išdėstyta 1 pavyzdyje.
–

Siekiant kuo labiau sumažinti pasenusių atsargų kaupimo riziką, talpų dydis ir
pakavimas turi būti optimalūs.

11 pavyzdys
Bendrovė „Laboratory Analysis Products“ ketina eksportuoti 100 g nitrofeno į L valstybę
naudoti analizės reikmėms laboratorijoje.
Nitrofenas yra įtrauktas į reglamento I priedo 1 ir 2 dalis, todėl įprastai reikėtų gauti aiškų
importuojančios valstybės sutikimą jį importuoti. Kadangi per 2015 m. į L valstybę numatomas
eksportuoti nitrofeno kiekis yra mažesnis negu 10 kg ir nemanoma, kad jis galėtų pakenkti
sveikatai ar aplinkai, nes naudojamas analizei laboratorinėmis sąlygomis, jo eksportui taikoma
IPS reglamento 2 straipsnio 3 dalis, todėl kitos reglamento nuostatos netaikomos.
Tačiau privaloma pateikti prašymą gauti specialųjį NIN, kuris bus naudojamas atliekant muitinį
įforminimą.
–

Eksportuotojas iki eksporto pateikia (per e. IPS) savo PNI prašymą išduoti specialųjį
NIN.

–

PNI patvirtinus jo prašymą, eksportuotojui suteikiamas galiojantis NIN.

–

Eksportuotojas šį NIN pateikia savo muitinės deklaracijoje.
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1 priedėlis. Reglamento (ES) Nr. 649/2012 V priedas
CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA EKSPORTUOTI
(nurodyti 15 straipsnyje)
V priedo 1 dalis. Patvarieji organiniai teršalai (POT), įtraukti į Stokholmo konvencijos dėl
patvariųjų organinių teršalų A ir B priedus pagal joje pateiktas nuostatas.
Dabartinį jų sąrašą žr. šiame ECHA svetainės puslapyje:
http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/pic/chemicals
(pažymėkite langelį „Annex I Part 1“ ir patvirtinkite, kad perskaitėte teisinį pranešimą)

V priedo 2 dalis. Kitos nei patvarieji organiniai teršalai cheminės medžiagos, įtrauktos į
Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A ir B priedus pagal joje pateiktas
nuostatas.
Dabartinį jų sąrašą žr. šiame ECHA svetainės puslapyje:
http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/pic/annex-v-part-2
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2 priedėlis. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012
eksportuotojų atliekamų pagrindinių užduočių apžvalga
1.

Apie eksportą pranešti savo PNI (t. y. atitinkamai valstybės narės, kurioje įsisteigęs
eksportuotojas, PNI) likus ne mažiau kaip 35 dienoms iki pirmojo bet kurios į I priedo
1 dalį įtrauktos cheminės medžiagos (grynos arba mišinio sudėtyje) eksporto; taip pat
pranešti likus ne mažiau kaip 35 dienoms iki pirmo eksporto kiekvienais paskesniais
kalendoriniais metais (8 straipsnis), nebent būtų tenkinamos atleidimo nuo šios pareigos
sąlygos.

2.

Laikantis tų pačių terminų, pranešti savo PNI prieš pirmąjį bet kokio gaminio, kurio
sudėtyje yra į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktos nesureagavusios cheminės medžiagos,
eksportą ir pirmąjį eksportą kiekvienais paskesniais kalendoriniais metais (15 straipsnio
1 dalis ir 8 straipsnis), nebent būtų tenkinamos atleidimo nuo šios pareigos sąlygos.

3.

Atsižvelgti į importuojančių valstybių atsakymus dėl į I priedo 3 dalį įtrauktų cheminių
medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, importo (14 straipsnio 4 dalis).

4.

Neeksportuoti į V priedą įtrauktų cheminių medžiagų ir gaminių (15 straipsnio 2 dalis),
nebent tokioms cheminėms medžiagoms būtų taikomos IPS reglamento 2 straipsnio
3 dalies nuostatos (cheminės medžiagos eksportuojamos mokslinių tyrimų arba analizės
tikslais tokiais kiekiais, kurie neturėtų pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai ir bet kokiu
atveju neviršytų 10 kg per kalendorinius metus iš kiekvieno eksportuotojo į kiekvieną
importuojančią valstybę). Taip pat reikia pabrėžti, kad kai kurios į V priedo 2 dalį įtrauktos
cheminės medžiagos gali būti eksportuojamos specialiomis sąlygomis, kurios priklauso nuo
jų naudojimo būdo arba kiekio.

5.

Neeksportuoti į I priedo 2 arba 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų (grynų arba mišinių
sudėtyje) negavus savo PNI leidimo. Šis leidimas gali būti duotas remiantis
importuojančios valstybės PNI ar kitos atitinkamos institucijos aiškiu sutikimu arba
atleidimu nuo pareigos gauti sutikimą pagal Reglamento (ES) Nr. 649/2012 14 straipsnį.

6.

Įrašyti atitinkamą (t. y. standartinį arba specialų) nuorodos identifikacijos numerį (RIN) į
eksporto muitinės deklaraciją – bendrojo administracinio dokumento 44 laukelį arba
atitinkamą elektroninės eksporto deklaracijos duomenų skiltį (19 straipsnio 1 dalis).

7.

Muitinės deklaracijose nurodyti atitinkamą CUS numerį (Muitų sąjungos ir statistikos
numerį, Europos cheminių medžiagų muitų registro identifikacinį numerį) ir
Kombinuotosios nomenklatūros kodą.

8.

Savo PNI pateikti bet kokią importuojančios Konvencijos šalies reikalaujamą informaciją
likus ne mažiau kaip 30 dienų iki pirmojo į I priedo 3 dalį įtrauktos cheminės medžiagos
gabenimo tranzitu ir ne mažiau kaip aštuonioms dienoms iki kiekvieno paskesnio
gabenimo tranzitu (16 straipsnis).

9.

Užtikrinti, kad visos eksportuojamos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai būtų
pakuojami ir ženklinami pagal pakavimo ir ženklinimo nuostatas, nustatytas KŽP
reglamente, REACH reglamente, Biocidinių produktų reglamente arba pagal šiuos
reglamentus ar bet kokius kitus taikytinus ES teisės aktus (17 straipsnio 1 dalis).

10. Kai tinka, etiketėje nurodyti cheminės medžiagos galiojimo pabaigos ir pagaminimo datas
(17 straipsnio 2 dalis).
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11. Kiek įmanoma, užtikrinti, kad informacija etiketėje ir saugos duomenų lape (SDL) būtų
pateikiama importuojančios valstybės valstybine kalba ar kalbomis arba viena ar daugiau
iš pagrindinių joje vartojamų kalbų (17 straipsnio 4 dalis).
12. Kiekvienam importuotojui pateikti SDL (17 straipsnio 3 dalis). Informacija SDL, kiek
įmanoma, turėtų būti pateikta importuojančios valstybės valstybine ar kita pagrindine
kalba arba kalbomis.
13. Neeksportuoti cheminių medžiagų likus mažiau negu šešiems mėnesiams iki jų galiojimo
pabaigos datos (kai taikoma). Pesticidų atveju, siekiant kuo labiau sumažinti riziką, kad
bus kaupiamos pasenusios atsargos, užtikrinti tinkamą talpų dydį ir pakavimą, taip pat
etiketėje pateikti tinkamą informaciją apie jų laikymo sąlygas ir stabilumą. Privaloma
laikytis ES teisės aktuose nustatytų grynumo specifikacijų (14 straipsnio 10 dalis ir
14 straipsnio 11 dalis).
14. Importuojančių valstybių prašymu pateikti joms turimą papildomą informaciją apie
eksportuojamas chemines medžiagas (8 straipsnio 7 dalis).
15. Iki kiekvienų metų kovo 31 d. savo PNI pateikti metinę ataskaitą, kurioje būtų nurodyti per
praėjusius metus iš tos valstybės narės eksportuoti į I priedą įtrauktų cheminių medžiagų
kiekiai (yra nustatyta ir panaši importuotojų pareiga dėl importo). Atskirai turi būti
nurodytas eksportas, vykdytas pasinaudojus atleidimu nuo reikalavimo gauti sutikimą
pagal 14 straipsnio 7 dalį. Taip pat reikia pateikti bet kokią reikalingą papildomą
informaciją, kai to prašoma (10 straipsnis).
16. Kai cheminė medžiaga atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijų, tačiau nepakanka
informacijos, kad būtų tenkinami IV priedo reikalavimai, Komisijos prašymu pateikti jai
visą turimą reikiamą informaciją per 60 dienų po prašymo gavimo (panaši pareiga
nustatyta ir importuotojams) (11 straipsnio 4 dalis).
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3 priedėlis. Įrodymų, kuriais galima pagrįsti atleidimą nuo
reikalavimo gauti aiškų sutikimą, pavyzdžiai
14 straipsnio 7 dalyje numatytas atleidimas nuo reikalavimo gauti aiškų sutikimą importuoti
tais atvejais, kai nepaisant visų pagrįstų pastangų, atsakymo į prašymą duoti aiškų sutikimą
negaunama per 60 dienų. Sprendimas taikyti tokį atleidimą turi būti pagrįstas įrodymais, kad
ta cheminė medžiaga yra licencijuota, užregistruota arba autorizuota kaip tinkama naudoti toje
importuojančioje valstybėje. Siekiant pateikti gairių dėl to, kokių rūšių įrodymais galima
remtis, toliau pateikiama iš patirties ir ligšiolinės praktikos gautų pavyzdžių.
1.

Registracijos pažyma, kuria patvirtinama cheminės medžiagos autorizacija
importuojančioje valstybėje
Šios pažymos paprastai išduodamos dėl pesticidų. Pagal šį pavyzdį galimi įvairūs variantai,
nes registracijos pažymose gali būti nustatytų įvairių sąlygų. Visada registruojama konkreti
veiklioji medžiaga arba mišinys, gautas iš identifikuotos įmonės, tačiau kartais pažyma
išduodama tik vietos gamintojo vardu. Kitais atvejais joje gali būti įvardytas ne tik
konkretus gamintojas iš užsienio, bet ir konkreti kilmės valstybė. Iki šiol būta įvairios
praktikos dėl to, kaip tokia registracija turėtų būti vertinama siekiant gauti aiškų sutikimą
dėl importo.
Viena valstybė narė konkretaus mišinio arba įvardyto užsienio gamintojo registraciją buvo
pripažinusi aiškiu sutikimu importuoti ir paskelbusi šią informaciją duomenų bazėje kaip
sutikimą be jokių išlygų importuoti tą mišinį (ir atitinkamą į I priedą įtrauktos medžiagos
kiekį). Kita valstybė narė laikėsi požiūrio, kad tokia registracija yra tinkama importui tik iš
konkretaus tiekėjo; nors ji galėjo būti pripažinta aiškiu sutikimu importuoti iš to tiekėjo,
tokia informacija nebuvo įtraukta į duomenų bazę ir atitinkami prašymai nebuvo įrašyti
visiškai arba jų statusas buvo „laukiama“.
Pastarąjį požiūrį galima laikyti stokojančiu skaidrumo ir klaidingai nušviečiančiu padėtį. PNI
susitarė, kad tokie atvejai turėtų būti įtraukiami į sąrašus (prireikus apsaugant
eksportuotojo tapatybę ir mišinio pavadinimą nuo atskleidimo, kai būtina išlaikyti
komercinį konfidencialumą). Tokių įtraukimų į sąrašus jau pasitaiko ir kitais panašiais
atvejais, kai duoti „sutikimo“ apskritai netinka, kaip antai tada, kai sutikimas reikalingas
tik dėl konkrečios siuntos importo. PNI taip pat susitarė, kad kai registracijos pažyma
išduodama konkrečiai įmonei, tai turėtų būti aiškiai nurodyta duomenų bazės sąraše, kad
visiems būtų aišku, jog duotas sutikimas negalioja kitiems eksportuotojams.
Kad tokias pažymas būtų galima laikyti tinkamu pagrindimu atleidimui nuo reikalavimo
gauti aiškų sutikimą, į I priedą įtraukta cheminė medžiaga arba medžiagos, dėl kurių
teikiamas prašymas duoti aiškų sutikimą, turėtų būti aiškiai nurodytos registracijos
dokumente arba pažymoje. Kitu atveju, jei taip nėra (pvz., nes atitinkama cheminė
medžiaga nėra veiklioji medžiaga), iš eksportuotojo arba importuotojo turėtų būti gauta
įrodymų, jog tą mišinį užregistravusi institucija žinojo arba buvo tinkamai informuota, kad
jo sudėtyje yra į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos arba medžiagų (pvz., tai nurodyta
pateiktoje registracijos paraiškoje ir patvirtinamuosiuose dokumentuose, kaip antai
atitinkamuose SDL, ir kt.).
Šiuo atžvilgiu ypač apdairiai reikėtų vertinti vadinamuosius higienos sertifikatus, kartais
išduodamus importuojančių valstybių sveikatos apsaugos institucijų, nes šiais higienos
sertifikatais galima tik patvirtinti, kad gamybos procesas arba produktas atitinka tam
tikrus sanitarijos reikalavimus, tačiau juos išduodant netikrinama, ar produkto sudėtyje
esančios cheminės medžiagos yra identifikuotos ir autorizuotos.
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Importo leidimas, išduodamas dėl konkrečios cheminės medžiagos arba mišinio
Viena valstybė narė pranešė apie atvejį, turėjusį daug bendrų bruožų su registracijos
pažymų naudojimu. Kadangi importo leidime buvo konkrečiai nurodyta tiekėjo tapatybė, ji
nusprendė pripažinti šį leidimą įrodymu, kad ta cheminė medžiaga naudojama
importuojančioje valstybėje, tačiau neskelbti šios informacijos duomenų bazėje. Šiuo
atveju požiūris turėtų būti toks pats kaip ir į registracijos pažymas, t. y. tokie atvejai
turėtų būti įtraukiami į duomenų bazę, o tais atvejais, kai leidimas išduotas konkrečiai
įmonei, šis faktas turėtų būti aiškiai nurodytas duomenų bazės sąraše, kad visiems būtų
aišku, jog šis sutikimas neskirtas kitiems eksportuotojams.
Spręsdamos, ar reikėtų laikyti tokius importo leidimus įrodymais, tinkamais pagrįsti
sprendimui atleisti nuo reikalavimo gauti aiškų sutikimą, PNI turėtų vadovautis tokiu pačiu
požiūriu, kaip pirmiau aprašyta registracijos pažymų pavyzdyje.

3.

Importuojančios valstybės pareiškimas, kad cheminei medžiagai netaikoma IPS
tvarka, todėl sutikimo duoti nereikia
Tais atvejais, kai atsakydama į prašymą duoti sutikimą importuojanti valstybė nusprendžia
nesinaudoti savo galimybe atsisakyti importuoti ar nustatyti bet kokias sąlygas, tačiau
paprasčiausiai atsako, kad sutikimo duoti nereikia, nes tai cheminei medžiagai netaikoma
IPS tvarka, tai galima laikyti aiškiu sutikimu importuoti, jeigu toks pareiškimas padarytas
raštu.

4.

Importuojančios valstybės pareiškimas, kad cheminei medžiagai netaikomi jokie
apribojimai, todėl ją galima importuoti be jokių reikalavimų
Tais atvejais, kai atsakydama į prašymą duoti sutikimą importuojanti valstybė nusprendžia
nesinaudoti savo galimybe atsisakyti importuoti ar nustatyti bet kokias sąlygas, tačiau
paprasčiausiai atsako, kad tos cheminės medžiagos naudojimas importuojančioje
valstybėje nėra niekaip ribojamas, taigi galima ją importuoti be jokių reikalavimų ir
atliekant tik muitinės formalumus, tai galima laikyti aiškiu sutikimu importuoti, jeigu toks
pareiškimas padarytas raštu.

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo įgyvendinimo rekomendacijos
74

1.1 redakcija, 2015 m. liepos mėn.

4 priedėlis. Valstybinių ir kitų pagrindinių kalbų, kurias
reikėtų vartoti SDL ir etiketėse eksportuojant prekes į kai
kurias valstybes, sąrašas

Valstybė

Valstybinė kalba

Kitos pagrindinės
palaikant tarptautinius
ryšius vartojamos kalbos

Afganistanas

puštūnų, Afganistano persų, dari

anglų

Albanija

albanų

anglų

Alžyras

arabų

prancūzų

Andora

katalonų

ispanų, prancūzų, portugalų

Angola

portugalų

prancūzų

Antigva ir Barbuda

anglų

Argentina

ispanų

anglų, italų, vokiečių, prancūzų

Armėnija

armėnų

anglų, rusų

Australija (ir išorės
teritorijos)

anglų

Azerbaidžanas

azerbaidžaniečių (azerų)

Bahamos

anglų

Bahreinas

arabų

anglų

Bangladešas

bengalų

anglų

Barbadosas

anglų

Baltarusija

baltarusių, rusų

anglų, lenkų

Belizas

anglų

ispanų

Beninas

prancūzų

Butanas

botijų

anglų

Bolivija

ispanų, kečujų, aimarų

anglų

Bosnija ir Hercegovina

bosnių, kroatų, serbų

Botsvana

anglų

anglų, rusų
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Brazilija

portugalų

anglų, ispanų

Brunėjaus Darusalamas

malajų

anglų

Burkina Fasas

prancūzų

Burundis

prancūzų, kirundi

Kambodža

khmerų

Kamerūnas

anglų, prancūzų

Kanada

anglų, prancūzų

Žaliojo Kyšulio Respublika

portugalų

Centrinės Afrikos Respublika

prancūzų

Seuta, Melilja

ispanų

Čadas

prancūzų, arabų

Čilė

ispanų

anglų, vokiečių

Kinijos Liaudies Respublika

bendrinė kinų mandarinų

anglų

Kolumbija

ispanų

anglų

Komorai

arabų, prancūzų

Kongo Respublika

prancūzų

Kuko Salos

anglų, Kuko Salų maorių
(rarotonga)

Kosta Rika

ispanų

Dramblio Kaulo Krantas

prancūzų

Kuba

ispanų

Kiurasao

papiamento, olandų

Korėjos Liaudies Demokratinė
Respublika

korėjiečių

Kongo Demokratinė
Respublika

prancūzų

Džibutis

prancūzų, arabų

Dominika

anglų

Dominikos Respublika

ispanų

anglų

Ekvadoras

ispanų

anglų

anglų, prancūzų

prancūzų

anglų

anglų

anglų
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Egiptas

arabų

anglų, prancūzų

Salvadoras

ispanų

anglų

Pusiaujo Gvinėja

ispanų

prancūzų

Eritrėja

arabų, tigrajų, anglų

Etiopija

amharų, arabų, anglų

Mikronezijos Federacinės
Valstijos

anglų

Folklando Salos

anglų

Farerų Salos

farerų, danų

Fidžis

anglų, fidžių

Prancūzijos Polinezija

polineziečių, prancūzų

Gabonas

prancūzų

Gambija

anglų

Gruzija

gruzinų

Gana

anglų

Grenlandija

grenlandų (Rytų inuitų), danų

Grenada

anglų

Gvatemala

ispanų

Gvinėja

prancūzų

Gvinėja Bisau

portugalų

Gajana

anglų

Haitis

prancūzų, kreolų

anglų

Hondūras

ispanų

anglų

Honkongas

Kantono kinų, anglų

Islandija

islandų

Indija

hindi, anglų

Indonezija

indoneziečių

anglų, olandų

Iranas

persų

anglų, prancūzų

prancūzų

anglų, rusų

anglų

anglų

prancūzų

anglų
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Irakas

arabų, kurdų

anglų

Izraelis

hebrajų

anglų

Jamaika

anglų

Japonija

japonų

anglų

Jordanija

arabų

anglų

Kazachstanas

kazachų, rusų

anglų

Kenija

suahilių, anglų

Kiribatis

anglų

Korėjos Liaudies Demokratinė
Respublika

korėjiečių

Korėjos Respublika

korėjiečių

anglų

Kosovas (pagal JT ST
rezoliuciją Nr. 1244/99)

albanų, serbų

anglų

Kuveitas

arabų

anglų

Kirgizija

kirgizų, rusų

anglų

Laosas

lao

anglų, prancūzų

Libanas

arabų

prancūzų, anglų

Lesotas

sesoto, anglų

Liberija

anglų

Libija

arabų

anglų

Lichtenšteinas

vokiečių

prancūzų

Makedonija

makedonų, albanų

anglų

Madagaskaras

prancūzų, malagasių

anglų

Malavis

anglų, čevų

Malaizija

malajų

anglų

Maldyvai

maldyvų (divehi)

anglų

Malis

prancūzų

Maršalo Salos

maršaliečių, anglų

Mauritanija

arabų

prancūzų
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Mauricijus

anglų

Meksika

ispanų

anglų

Moldovos Respublika

moldavų

anglų, rusų

Monakas

prancūzų

anglų, italų

Mongolija

mongolų

anglų, rusų

Juodkalnija

juodkalniečių

anglų

Marokas

arabų, berberų (tamazigtų)

prancūzų

Mozambikas

portugalų

anglų

Mianmaras

birmiečių

anglų

Namibija

anglų

vokiečių

Nauru

nauriečių

anglų

Nepalas

nepalų

anglų

Naujoji Kaledonija

prancūzų

Naujoji Zelandija (ir
asocijuotos teritorijos)

anglų, maorių, Naujosios
Zelandijos gestų kalba

Nikaragva

ispanų

Nigeris

prancūzų

Nigerija

anglų

Norvegija (ir priklausomos
teritorijos)

norvegų

anglų

Omanas

arabų

anglų

Pakistanas

urdu, anglų

Palestina

arabų

anglų

Panama

ispanų

anglų

Papua Naujoji Gvinėja

Papua pidžinų, Hiri motu

anglų

Paragvajus

ispanų, gvaranių

anglų

Peru

ispanų, kečujų, aimarų

anglų

Filipinų Respublika

tagalų (filipinų), anglų

Puerto Rikas

ispanų, anglų

anglų
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Kataras

arabų

anglų

Rusijos Federacija

rusų

anglų

Ruanda

kinjaruanda, prancūzų, anglų

Sent Kitsas ir Nevis

anglų

Sent Lusija

anglų

Sent Vinsentas ir
Grenadinai

anglų

Samoa

samoa

anglų

San Marinas

italų

prancūzų, anglų

San Tomė ir Prinsipė

portugalų

prancūzų

Saudo Arabija

arabų

anglų

Senegalas

prancūzų

Serbija

serbų

Seišeliai

anglų, kreolų, prancūzų

Siera Leonė

anglų

Singapūras

mandarinų, malajų, tamilų, anglų

Sint Martenas

olandų, anglų

Saliamono Salos

Melanezijos pidžinų

Somalis

somalių, arabų

Pietų Afrika

zulų, afrikanų, anglų

Šri Lanka

sinhalų

Sudanas

arabų, anglų

Surinamas

olandų

Svazilandas

svazių, anglų

Šveicarija

prancūzų, vokiečių, italų

anglų, portugalų, ispanų

Sirijos Arabų Respublika

arabų

anglų, prancūzų

Taivanas

kinų mandarinų

anglų

Tadžikistanas

tadžikų

anglų, rusų

anglų

prancūzų, ispanų

anglų, italų

anglų

anglų
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Tanzanijos Jungtinė
Respublika

svahilių, anglų

Tailandas

tajų

Togas

prancūzų

Tonga

tongiečių, anglų

Trinidadas ir Tobagas

anglų

prancūzų, ispanų

Tunisas

arabų

prancūzų

Turkija

turkų

anglų

Turkmėnistanas

turkmėnų

anglų, rusų

Tuvalu

tuvaliečių, anglų

Uganda

anglų

Ukraina

ukrainiečių

anglų, lenkų, rusų

Jungtiniai Arabų Emyratai

arabų

anglų

Jungtinės Amerikos Valstijos
(ir išorės teritorijos)

anglų

Urugvajus

ispanų

anglų

Uzbekistanas

uzbekų

anglų, rusų

Vanuatu

bislama, anglų, prancūzų

Vatikano Miesto Valstybė
(Šventasis Sostas)

italų, lotynų

Venesuelos Bolivaro
Respublika

ispanų

anglų

Vietnamas

vietnamiečių

anglų, prancūzų

Volisas ir Futūna

prancūzų

Jemenas

arabų

Zambija

bemba, anglų

Zimbabvė

anglų

anglų

anglų

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo įgyvendinimo rekomendacijos
1.1 redakcija, 2015 m. liepos mėn.

81

5 priedėlis. Sąjungos muitų teritorija 52
Teritorija, kuriai taikomas IPS reglamentas, yra Europos Sąjungos teritorija, tačiau importo ir
eksporto sąvokos bei tolesnės pareigos siejamos su Sąjungos muitų teritorija.
Sąjungos muitų teritorija apima Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos
muitinės kodeksą, 3 straipsnyje išvardytas teritorijas:
1) Sąjungos muitų teritorijai priklauso toliau išvardytos teritorijos, įskaitant jų teritorinius
vandenis, vidaus vandenis ir oro erdvę:
•

Belgijos Karalystės teritorija,

•

Bulgarijos Respublikos teritorija,

•

Čekijos Respublikos teritorija,

•

Danijos Karalystės teritorija, išskyrus Farerų Salas ir Grenlandiją,

•

Vokietijos Federacinės Respublikos teritorija, išskyrus Helgolando salą ir Biuzingeno
teritoriją (1964 m. lapkričio 23 d. Vokietijos Federacinės Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos sutartis),

•

Estijos Respublikos teritorija,

•

Airijos teritorija,

•

Graikijos Respublikos teritorija,

•

Ispanijos Karalystės teritorija, išskyrus Seutą ir Melilją,

•

Prancūzijos Respublikos teritorija, išskyrus Prancūzijos užjūrio šalis ir teritorijas,
kurioms taikomos SESV ketvirtosios dalies nuostatos,

•

Kroatijos Respublikos teritorija,

•

Italijos Respublikos teritorija, išskyrus Livinjo ir Kampionės savivaldybes bei Lugano
ežero nacionalinius vandenis tarp kranto ir zonos, esančios tarp Ponte Tresa ir Porto
Ceresio, politinės sienos,

•

Kipro Respublikos teritorija pagal 2003 m. Stojimo akto nuostatas,

•

Latvijos Respublikos teritorija,

•

Lietuvos Respublikos teritorija,

•

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teritorija,

•

Vengrijos teritorija,

•

Maltos teritorija,

Žr. ES sutarties 52 straipsnį, SESV 355 straipsnį ir Bendrijos muitinės kodekso 3 straipsnį. Taip pat žr. Sąjungos
muitinės kodekso, įsigaliosiančio 2016 m. gegužės 1 d. (Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (OL L 269, 2013 10 10),
4 straipsnį.
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•

Nyderlandų Karalystės teritorija Europoje,

•

Austrijos Respublikos teritorija,

•

Lenkijos Respublikos teritorija,

•

Portugalijos Respublikos teritorija,

•

Rumunijos teritorija,

•

Slovėnijos Respublikos teritorija,

•

Slovakijos Respublikos teritorija,

•

Suomijos Respublikos teritorija,

•

Švedijos Karalystės teritorija, ir

•

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Normandijos salų bei Meno
salos teritorija.

2) Toliau išvardytos teritorijos, įskaitant jų teritorinius vandenis, vidaus vandenis ir oro erdvę,
esančios už valstybių narių teritorijos ribų, atsižvelgiant į joms taikomas konvencijas ir
sutartis, laikomos Sąjungos muitų teritorijos dalimi:
a) PRANCŪZIJA
Monako teritorija, kaip apibrėžta 1963 m. gegužės 18 d. Paryžiuje pasirašytoje Muitinės
konvencijoje (1963 m. rugsėjo 27 d. Journal officiel de la République française
(Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys), p. 8679);
b) KIPRAS
Jungtinės Karalystės Akrotirio ir Dekelijos suverenių bazių teritorijų teritorija, kaip
apibrėžta 1960 m. rugpjūčio 16 d. Nikosijoje pasirašytoje Sutartyje dėl Kipro
Respublikos sukūrimo (United Kingdom Treaty Series Nr. 4 (1961). Cmnd. 1252).
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6 priedėlis. Žodynėlis ir santrumpų sąrašas
BPR

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (Biocidinių produktų
reglamentas)

KŽ

klasifikavimas ir ženklinimas

CAS

Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registras

CUS numeris

Muitų sąjungos ir statistikos numeris, identifikacinis
numeris Europos cheminių medžiagų muitų registro
(ECICS) duomenų bazėje

KN

Kombinuotoji nomenklatūra

KŽP reglamentas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

CMR

kancerogeninė, mutageninė ar toksiška reprodukcijai
medžiaga arba mišinys

Konvencija

Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį
pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms
pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams
tarptautinėje prekyboje

ŠK

Roterdamo konvencijos šalių konferencija

ChMKK

Roterdamo konvencijos Cheminių medžiagų kontrolės
komitetas

SPRD

sprendimo priėmimo rekomendacinis dokumentas

PNI

paskirtoji nacionalinė institucija

PPD

Pavojingų preparatų direktyva (1999/45/EB)

PMD

Pavojingų medžiagų direktyva (67/548/EEB)

EB

Europos bendrija

ECHA

Europos cheminių medžiagų agentūra

ECICS

Europos cheminių medžiagų muitų registras

EEB

Europos ekonominė bendrija

e. IPS

IPS reglamento teisinių reikalavimų tvarkymo ir
valdymo IT taikomoji programa
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ES

Europos Sąjunga

FAO

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija

Forumas

Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo
užtikrinimą forumas, įsteigtas Reglamentu (EB)
Nr. 1907/2006

GHS

Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir
ženklinimo sistema

Pavojingumo frazė

tam tikrai pavojingumo klasei ir kategorijai priskirta
frazė, kuria apibūdinamas pavojingos cheminės
medžiagos ar mišinio pavojingumo pobūdis, įskaitant,
kai tinka, pavojaus dydį

VNKI

valstybės narės kompetentinga institucija

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

PBT

patvarios, bioakumuliacinės, toksiškos medžiagos

PCB

polichlorintieji bifenilai

PCT

polichlorintieji terfenilai

IPS

išankstinis pranešimas apie sutikimą

POT

patvarieji organiniai teršalai

AAP

augalų apsaugos produktas

Atsargumo frazė

frazė (pagal KŽP reglamentą), kuria apibūdinama (-os)
rekomenduojama (-os) priemonė (-ės), skirta (-os)
neigiamam poveikiui, atsirandančiam dėl sąlyčio su
naudojama ar šalinama pavojinga medžiaga arba
mišiniu, kuo labiau sumažinti arba visiškai išvengti

REACH

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimų

NIN

nuorodos identifikacijos numeris

SDL

saugos duomenų lapas

LPPP

labai pavojingas pesticidų preparatas

TARIC

Bendrijos (Europos Sąjungos) integruotasis tarifas
(pranc. Tarif Intégré de la Communauté)

JT EEK

Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija

UNEP

Jungtinių Tautų aplinkos programa

vPvB

labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos medžiagos
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