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Sąjungos rekomendacijos dėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011
dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto
produktais, susijusios su informacija tiekimo grandinėje

Šiame dokumente pateikiama techninių ekspertų darbo grupės ir vyriausybių ekspertų darbo grupės išvada dėl su
maistu besiliečiančių medžiagų.
Šios rekomendacijos pateiktos valstybėms narėms, ir valstybės narės pritarė šioms rekomendacijoms 2013 m.
lapkričio 28 d. nuolatinio komiteto Maisto grandinės toksikologinės saugos skyriuje.
Rekomendacijos yra skirtos Europos profesinėms organizacijoms ir valstybių narių kompetentingoms
institucijoms, nagrinėjančioms klausimus dėl tam tikrų atitikties deklaracijos aspektų aiškinimo ir įgyvendinimo
ir dėl pakankamos informacijos plastikų tiekimo grandinėje. Šis dokumentas bus tobulinamas ir tikslinamas,
siekiant išsamiau paaiškinti aspektus, susijusius su šio teisės akto įgyvendinimu.
Šį dokumentą galima rasti SANCO GD interneto svetainėje apie su maistu besiliečiančias medžiagas:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/documents_en.htm
Įspėjimas: šis dokumentas, kurį paruošė Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas, nėra privalomas
Europos Komisijai kaip institucijai. Prašome atkreipti dėmesį, kad šiame dokumente negali būti pateikiamas
oficialus Europos Sąjungos teisės aiškinimas, susijęs su konkrečiais atvejais. Dokumente taip pat nepateikiamos
teisinės konsultacijos nacionalinės teisės klausimais.
Jei turite klausimų dėl šio dokumento, prašome kreiptis SANCO-FCM@ec.europa.eu

Note to the reader
For translation purposes we removed the textboxes and saved them in a separate document
naming them consecutively as they appear in the English version.
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1

Įžanga

Šis rekomendacinis dokumentas yra dokumentų, teikiančių rekomendacijas dėl Reglamento (ES)
Nr. 10/20111 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, (toliau – Plastikų
reglamentas) taikymo, dalis. Šiuose dokumentuose pateikiamos bendro pobūdžio rekomendacijos,
rekomendacijos dėl išsiskyrimo tyrimo, rekomendacijos dėl išsiskyrimo modeliavimo ir šios rekomendacijos
dėl informacijos tiekimo grandinėje.
Šiame rekomendaciniame dokumente aptariama informacija, kuri turi būti paruošiama ir kuria turi būti
keičiamasi tiekimo grandinėje, laikantis Plastikų reglamento reikalavimų.
Šiame rekomendaciniame dokumente aptariama:

-

atitikties deklaracijos (toliau – AD) tikslas;
plastikinių medžiagų ir gaminių, jų gamybos tarpinių produktų ir šioms medžiagoms ar gaminiams
gaminti skirtų cheminių medžiagų AD, nustatyta Plastikų reglamento 15 straipsnyje ir IV priede;
tinkama informacija apie dangas, klijus ir rašalą (toliau – neplastikinės tarpinės medžiagos), naudojamus
plastikinėse medžiagose ir gaminiuose (toliau – tinkama informacija). Plastikų reglamento
30 konstatuojamojoje dalyje tinkama informacija aiškinama taip: „... apie dangas, spausdinimo rašalą ir
klijus, naudojamus plastikinėse medžiagose ir gaminiuose, gatavo gaminio gamintojui turėtų būti
pateikta tinkama informacija, kad jis galėtų užtikrinti medžiagų, kurioms šiuo reglamentu nustatomos
išsiskyrimo ribinės vertės, atitiktį.“ Todėl rekomendaciniame dokumente pateikiamos rekomendacijos dėl
šios teiktinos informacijos, net jei tai nėra suderinta ES lygiu.

Šis rekomendacinis dokumentas taip pat paaiškina AD ryšį su Reglamentu (EB) Nr. 1935/20042 dėl žaliavų ir
gaminių, skirtų liestis su maistu, (toliau – Pagrindų reglamentas) ir Reglamentu (EB) Nr. 2023/20063 dėl
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (toliau – GGP reglamentas).
Šio rekomendacinio dokumento pagrindą sudaro dabartinis Komisijos tarnybų susitarimas, kad AD turi būti
pateikta visais prekybos etapais, išskyrus pardavimą galutiniam vartotojui, kaip numatyta Plastikų reglamento
15 straipsnio 1 dalyje. Jei Plastikų reglamento nuostatos yra iš dalies keičiamos, rekomendacinis dokumentas
atnaujinamas, siekiant geresnio aiškumo, nuoseklumo ir taikymo.
Reikia pažymėti, kad šiame rekomendaciniame dokumente neaptariama medžiagų ir gaminių, kurie jau
liečiasi su maistu, pvz., pakuočių, AD.
Tam tikrais atvejais šiame rekomendaciniame dokumente minima tam tikra informacija, susijusi su
patvirtinamaisiais dokumentais, Pagrindų reglamento nuostatomis dėl ženklinimo arba GGP reikalavimais
dokumentams. Tačiau nesiekiama išsamiai išnagrinėti šių klausimų (žr. langelį 6 puslapyje). Valstybių narių
kompetentingos institucijos taip pat gali pareikalauti dokumentų apie supakuoto maisto su maistu
besiliečiančias medžiagas, remdamosi Reglamento (EB) Nr. 882/20044 dėl oficialios kontrolės, kuri
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės
aktų, (toliau – Kontrolės reglamentas) 10 straipsniu.

1

2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su
maisto produktais (OL L 12, 2011 1 15, p. 1).
2
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir
panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).
3
2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto
produktais, geros gamybos praktikos (OL L 384, 2006 12 29, p. 75).
4
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 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 (OL L 191, 2004 5 28, p. 1).
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Kai kurios valstybės narės nustatė nacionalinius reikalavimus kitų medžiagų AD. Jie nėra šio rekomendacinio
dokumento objektas, tačiau į juos reikia atsižvelgti tuomet, kai yra taikoma nacionalinė teisė.

2

AD tikslas

Gatavų plastikinių medžiagų ir gaminių atitiktis ES nuostatoms gali būti užtikrinama tik tuomet, jei tiekimo
grandinėje tiekėjas ir klientas keičiasi atitinkama informacija.
AD – tai dokumentas, kurį tiekėjas pateikia savo klientui prekybos etapais, išskyrus pardavimą galutiniam
vartotojui. AD turi du pagrindinius tikslus:



ji klientui patvirtina, kad produktas atitinka Plastikų reglamento ir Pagrindų reglamento atitinkamus
reikalavimus;
ji klientui suteikia atitinkamą informaciją, kurios reikia tam, kad būtų nustatyta arba patikrinta
produkto atitiktis atitinkamiems teisės aktams.

Tam, kad būtų galima keistis atitinkama informacija, Plastikų reglamento IV priede standartine forma yra
nurodoma informacija, kuri turi būti pateikiama AD. Šiame rekomendaciniame dokumente nurodoma išsami
informacija, kuri turi būti pateikiama įvairiais plastikų gamybos ir prekybos etapais, kad būtų įvykdyti
Plastikų reglamento reikalavimai.
Rekomenduojama AD ir tinkamą informaciją pateikti viena ar keliomis ES kalbomis, kurias ir tiekėjas, ir
klientas galėtų lengvai suprasti. Pateikiama informacija turi būti aiški ir suprantama. Informacija turėtų būti
susijusi su faktine medžiagos sudėtimi. Vienoje AD negali būti pateikiama informacija apie kelias medžiagas
su skirtinga sudėtimi, lemiančia didelius nurodomų cheminių medžiagų skirtumus. Vykdymo užtikrinimo
institucijoms paprašius, AD turi būti joms pateikiama nedelsiant. Turi būti laikomasi kalbai taikomų
reikalavimų, kuriuos nustato oficialios kontrolės įgyvendinimo nacionalinės priemonės.
Vienoje AD gali būti keli medžiagos arba gaminio variantai, besiskiriantys dydžiu, forma, storiu arba spalva,
arba vieno ar kelių komponentų tiekimo šaltiniu, kas lemia ribotą nurodomų cheminių medžiagų variantų
skaičių, su sąlyga, kad išvardijamos visos cheminės medžiagos. Šiuo atveju turi būti atliekamas visų variantų
atitikties vertinimas. Dokumente turi būti įvardijami produktų šeimos, kuriai taikomas šis dokumentas,
gaminiai, taip pat nurodomas produktas, kuriuo remiasi AD. Turi būti pateikiami patvirtinamieji dokumentai,
pagrindžiantys pasirinkimą. Turi būti nurodomi pranešamų cheminių medžiagų skirtumai (atitinkamas
chemines medžiagas pažymint žvaigždute), kuriuos lemia skirtingi tiekimo šaltiniai. Daugiau informacijos
apie pranešamas atskiros medžiagos arba gaminio chemines medžiagas turi būti pateikiama kliento arba
kompetentingų institucijų prašymu. Teikiama informacija neturėtų būti klaidinanti ar negalutinė. Tokias
pačias nuostatas rekomenduojama taikyti tinkamai informacijai.
Jei AD yra pateikiamas bendras įspėjimas, jis negali panaikinti pačioje AD esančio atitikties pareiškimo
galiojimo.
AD yra svarbi priemonė gatavo plastikinio gaminio atitikčiai Plastikų reglamento ir Pagrindų reglamento
reikalavimams nustatyti. AD gali būti pateikiama tik remiantis informacija apie produktą, su kuriuo tokia
pateikiama deklaracija yra susijusi. Ši informacija apima visą darbą atitikčiai nustatyti, kurį atliko AD
pateikiantis verslo subjektas, ir yra vadinama patvirtinamuoju dokumentu (Plastikų reglamento 16 straipsnis).
Patvirtinamuosius dokumentus sudaro ir saugo AD pateikiantis verslo subjektas. Jie neturėtų būti perduodami
tiekimo grandinėje, tačiau turėtų būti pateikiami kompetentingoms institucijoms prašant. AD, kurią verslo
subjektas gauna iš tiekėjo, kartu su kita informacija, pvz., šio produkto tyrimo rezultatais, tampa jo darbo
atitikčiai nustatyti dalimi.
Gatavos plastikinės medžiagos arba gaminio gamintojas turi pateikti savo produkto, kurį gali sudaryti
plastikiniai sluoksniai ir ne plastikai, pvz., klijai, spausdinimo rašalas ir dangos, atitikties deklaraciją. Jis gaus
atitikties deklaracijas už visus plastikinių sluoksnių komponentus. Plastikų reglamentas nenumato prievolės
pateikti AD, susijusios su neplastikinėmis dalimis. Tačiau Plastikų reglamentas reikalauja, kad leidžiamų
naudoti cheminių medžiagų ir tam tikrų kitų cheminių medžiagų išsiskyrimas neviršytų nustatytų išsiskyrimo
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ribinių verčių, todėl rekomenduojama klijų, spausdinimo rašalo ir dangų gamintojams pateikti tinkamą
informaciją, kad gatavų plastikinių gaminių gamintojai galėtų nustatyti šių cheminių medžiagų atitiktį
Plastikų reglamentui. Šiame rekomendaciniame dokumente teikiamos rekomendacijos kaip klijų,
spausdinimo rašalų ir dangų gamintojai galėtų pateikti tinkama laikomą informaciją plastiko taros
gamintojams.
AD ir tinkama informacija – tai darbo atitikčiai nustatyti, kurį atliko dokumentus pateikiantis verslo
subjektas, patvirtinimas. Darbas atitikčiai nustatyti apima rizikos vertinimą, įskaitant pridedamų, susidarančių
ar medžiagoje esančių cheminių medžiagų keliamo pavojaus bei galimo išsiskyrimo į maistą vertinimą.
Darbas atitikčiai nustatyti, kuris gali būti atliekamas, priklauso nuo verslo subjekto padėties tiekimo
grandinėje ir nuo verslo subjekto turimos informacijos. Įvairių verslo subjektų vaidmenys ir pareigos,
susijusios su AD pateikimu, aiškinamos šio rekomendacinio dokumento 3 skirsnyje. Šio rekomendacinio
dokumento 4 skirsnyje aiškinama, kokia informacija turi būti pateikiama AD, atsižvelgiant į verslo subjekto
padėtį tiekimo grandinėje.
Sudėtingų gamybos procesų pagrindinė problema yra ta, kad paprastai visas darbas atitikčiai nustatyti negali
būti atliekamas viename etape, kadangi kiekviename tiekimo grandinės žingsnyje nežinoma visa informacija
apie cheminę sudėtį, netyčia patekusių medžiagų (pvz., priemaišų ir skilimo produktų) buvimą, plastiko
perdirbimo sąlygas, maisto sudėtį, laikymo ir sąlyčio sąlygas. Todėl, siekiant užtikrinti gatavo gaminio
atitiktį, labai svarbus yra optimizuotas keitimasis informacija. Kitaip tariant, informacijos perdavimas tiekimo
grandinėje iš tiekėjų klientams ir atvirkščiai gali padėti nustatyti atitinkamą informaciją, kuri padėtų
tiekėjams ir klientams tinkamai atlikti savo darbą atitikčiai nustatyti. Tai taip pat padeda užtikrinti
pasitikėjimą, o tai yra svarbu, kadangi AD nepateikiama informacijos, esančios tiekėjo patvirtinamuosiuose
dokumentuose.
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3

Vaidmenys ir pareigos tiekimo grandinėje

Verslo subjektų pareigos, susijusios su informacija tiekimo grandinėje, priklauso nuo šių dalykų:
-

tiesioginiam klientui pristatomo produkto tipo (cheminės medžiagos, tarpinės medžiagos, gatavos su
maistu besiliečiančios medžiagos arba fasuoti maisto produktai),
verslo subjekto vaidmens ir
verslo subjekto padėties tiekimo grandinėje.

Toliau bus pateikiamas šių aspektų paaiškinimas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad toliau nurodomi medžiagų tipų
ir perdirbimo arba gamybos veiksmų pavyzdžiai yra pateikiami tik paaiškinimo tikslais ir neatspindi visų
galimų atvejų.
3.1

Tiesioginiam klientui pristatomo produkto tipas

Skiriami šie keturi atveji pagal tai, ar produktas yra:

a) cheminė medžiaga, pvz., monomeras ar kita pradinė medžiaga, įskaitant Plastikų reglamento
6 straipsnio 3 dalies d punkte5 nurodytas medžiagas, priedas, tirpiklis, polimerizacijos pagalbinė
medžiaga, polimerų gamybos pagalbinė medžiaga arba kita perdirbimo medžiaga, dažiklis, užpildas ir
pan., taip pat mišiniai, gauti maišant šias chemines medžiagas nesant komponentų cheminės reakcijos,
kaip nurodyta Plastikų reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punkte. Trumpai tariant, tai yra bet kuris
bazinis cheminis komponentas, naudojamas gaminant medžiagas, kurios toliau bus naudojamos
gaminant plastikines medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu. Tačiau tai nėra preparatai ar
pusgaminiai, nustatyti toliau pateikiamame b punkte.

b) Plastikinė tarpinė medžiaga, kuri Plastikų reglamento 15 straipsnyje minima kaip „gamybos tarpinis
produktas“, pvz., plastiko milteliai, granulės arba dribsniai (įskaitant „pradinį mišinį“6), ikipolimerinė
medžiaga, išskyrus Plastikų reglamento 6 straipsnio 3 dalies d punktą, pusiau pagamintos medžiagos
ir gaminiai, pvz., plėvelės, lapai, laminatai ir pan., kuriuos dar reikia perdirbti arba pakeisti jų sudėtį,
kad jie taptų gatava medžiaga arba gaminiu. Trumpai tariant, tai bet kuris produktas, kuris nėra bazinė
cheminė medžiaga ir dar nėra gatava plastikinė medžiaga ar gaminys. Šiame dokumente plastikiniai
sluoksniai, skirti naudoti daugiasluoksniuose kompozituose, tačiau dar nesudarantys jų dalies, yra
laikomi tarpinėmis medžiagomis. Medžiaga arba gaminys, kuris jau yra gatavas preparatas7, tačiau
kurio forma dar turi būti pakeičiama mechaniškai kaitinant8, kad įgautų galutinio gaminio formą (pvz.,
termiškai formuojami lapai arba butelių ruošiniai), yra laikomas tarpine medžiaga. To priežastis –
sudėtis9 dėl reakcijos bei skilimo gali pasikeisti.

c) Neplastikinė tarpinė medžiaga – tai rašalas, danga arba klijų preparatas, naudojamas plastikiniams
gaminiams spausdinti ar padengti arba plastikiniams sluoksniams jungti. Ji vis tiek turi būti dedama
ant plastiko; gali reikėti ją išdžiovinti ir apdoroti. Sudėtis dėl reakcijos bei skilimo gali pasikeisti.

d) Gatava plastikinė medžiaga arba gaminys, kuris jau paruoštas liestis su maisto produktais10, tačiau
su jais dar nesiliečia. Tai gali būti:

5

Naudojamos kaip monomerai ar kitos pradinės medžiagos, ikipolimerinės ir natūralios ar sintetinės makromolekulinės
medžiagos, taip pat jų mišiniai, išskyrus mikrobinės fermentacijos būdu gautas makromolekules, jeigu jų sintezei
reikalingi monomerai ar pradinės medžiagos įrašytos į Sąjungos sąrašą. Turi būti nurodomos jų cheminės savybės.
6
Pradinis mišinys – tai vieno ar kelių polimerų pusgaminis, kuriame yra didelė komponentų, pvz., dažiklių, užpildų,
pluoštų, stabilizatorių ir pan., darančių įtaką gatavo pusgaminio fizinėms savybėms, koncentracija. Pradinis mišinys yra
skirtas sumaišyti su polimeru, tačiau jis nėra naudojamas gaminiui gaminti.
7
Preparatas reiškia specialiai dedamas medžiagas.
8
Tai nereiškia terminio sandarinimo; medžiagos yra laikomos gatavais gaminiais prieš tai, kai jos yra termiškai
užsandarinamos.
9
Sudėtis reiškia faktiškai esančias chemines medžiagas, įskaitant reakcijos bei skilimo produktus.
10
Įskaitant nefasuotus maisto produktus arba maisto ingredientus ar tarpinius maisto produktus.
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i.

gatava plastikinė su maistu besiliečianti medžiaga arba gaminys (pvz., pakavimo medžiaga,
indai maistui, nefasuotiems maisto produktams ar maisto ingredientams laikyti, butelis,
padėklas, virtuvės reikmenys ar indai, maisto perdirbimo mašinos plastikinė dalis, paviršius,
skirtas maistui ruošti);

gatavo daugiasluoksnio kompozito viduje esantys plastikiniai sluoksniai (žr. toliau pateiktą
langelį);
iii.
gatavos su maistu besiliečiančios medžiagos ar gaminio gatavi komponentai, kurie pakavimo
arba užpildymo metu turi būti sujungiami arba surenkami, kad būtų gaunamas gatavas
gaminys (pvz., butelis ir dangtelis, padėklas ir dangtis, virtuvės reikmenų arba maisto
perdirbimo mašinos dalys).
Apibendrinant, tai yra bet kuri medžiaga ar gaminys, kuris jau paruoštas liestis su maisto produktais ir
nereikia atlikti jokių medžiagos ar gaminio sudėties pakeitimų. Tačiau su maistu besiliečiančių
medžiagų sudėtis dar gali pasikeisti dėl skilimo arba sąveikos su maistu.

ii.

3.2

Verslo subjekto vaidmuo

Pagrindų reglamento 2 straipsnyje „verslo subjektas“ apibūdinamas kaip „fiziniai arba juridiniai asmenys,
atsakingi už tai, kad jų kontroliuojamame versle būtų garantuojamas šio reglamento reikalavimų laikymasis“.
Svarbu atsižvelgti į subjekto atliekamus su tuo susijusius veiksmus arba veiklą ir subjektui priskirti vieną arba
kelis toliau nurodytus vaidmenis, kurie vėliau apibrėš jo prievoles:

a) cheminės medžiagos gamintojas – bet kuris subjektas, gaminantis cheminę medžiagą, kurios
apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio dokumento 3.1 dalies a punkte.

b) Plastikinių tarpinių medžiagų gamintojas – bet kuris subjektas, naudojantis chemines medžiagas,
kurių apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio dokumento 3.1 dalies a punkte, arba jų mišinius ir
juos perdirbantis į tarpinius produktus, kurių apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio dokumento
3.1 dalies b punkte. Šiuo atveju perdirbimas – tai bet kuri cheminė reakcija, įskaitant polimerizaciją,
taip pat ir fiziniai procesai, pvz., jungimas, džiovinimas, maišymas ir pan., jei dėl to susidaro tarpinės
medžiagos, kurios apibūdinamos šio rekomendacinio dokumento 3.1 dalies b punkte. Taip pat
įtraukiama plėvelių, lapų, laminatų, ruošinių ir pan., kurie nėra gatava plastikinė medžiaga ar
gaminys, gamyba išspaudimo, laminavimo, slėginio liejimo būdu.
c) Neplastikinių tarpinių medžiagų gamintojas – bet kuris subjektas, naudojantis chemines
medžiagas, kurių apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio dokumento 3.1 dalies a punkte, arba jų
mišinius ir juos perdirbantis į tarpinius produktus, kurių apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio
dokumento 3.1 dalies c punkte.

d) Gatavų medžiagų ir gaminių gamintojas – bet kuris subjektas, naudojantis chemines medžiagas,
kurių apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio dokumento 3.1 dalies a punkte, ir (arba) tarpines
medžiagas, kurių apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio dokumento 3.1 dalies b ir c punktuose,
gatavoms medžiagoms arba gaminiams, kurių apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio dokumento
3.1 punkto d papunktyje, gaminti. Šiuo etapu vykstantys gamybos procesai yra labai įvairūs, į juos
įeina cheminiai procesai (pvz., reaguojančių ingredientų maišymas) ir fiziniai procesai, pvz.,
išspaudimas, laminavimas, pučiamasis formavimas, slėginis liejimas, spausdinimas, dengimas,
kalandravimas, šiluminis formavimas ir butelių pūtimas.

e) Su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių naudotojas – bet kuris subjektas arba asmuo,
atliekantis veiksmus, dėl kurių maistas arba maisto ingredientai ar tarpiniai maisto produktai susiliečia
su gatava medžiaga arba gaminiu, kurio apibrėžtis pateikiama šio rekomendacinio dokumento
3.1 dalies d punkte. Į šią grupę įtraukiami maisto pramonės produktų ir jų ingredientų tiekėjai,
mažmenininkai, kurie taip pat yra ir naudotojai, ir maisto pardavėjai (aprūpinimo maistu ir gėrimais
įstaigos, restoranai, valgyklos, kepyklos ir mėsinės, kitos maisto parduotuvės).
Taip pat įtraukiami subjektai, kurie prieš atlikdami veiksmus, dėl kurių medžiaga arba gaminys
susiliečia su maistu, arba minėtų veiksmų atlikimo metu atlieka šio rekomendacinio dokumento
3.1 dalies d punkto iii papunktyje nustatytus veiksmus, ir kitus procesus, kurių reikia pakavimui
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(užpildymui) atlikti, pvz., sandarinimas, kodavimas, ženklinimas, butelio užkimšimas, pakuojamo
maisto pasterizavimas arba sterilizavimas ir pan.
Su maistu besiliečiančių medžiagų naudotojai, parduodantys maistą vartotojams, taip pat yra ir
mažmenininkai.

f) Platintojas – bet kuris subjektas, verslo subjektui tiekiantis kuriuos nors šio rekomendacinio
dokumento 3.1 dalies a, b, c arba d punkte apibrėžtus produktus, kurių jis pats negamino. Tačiau jei
subjektas parduoda produktus vartotojams, jis yra mažmenininkas. Mažmenininkais vadinami ir
prekybos centruose esantys platinimo terminalai bei didmeninės prekybos punktai.
Atsižvelgdamas į parduodamų produktų kilmės šalį, platintojas taip pat gali būti ir importuotojas (žr.
toliau esantį punktą).

g) Importuotojas – bet kuris verslo subjektas, išleidžiantis arba ketinantis išleisti į laisvą apyvartą ES
prekes, apibrėžtas šio rekomendacinio dokumento 3.1 dalies a, b, c arba d punkte, iš valstybių arba
teritorijų, kurios nėra ES muitų teritoriją11 dalis. Jei yra perkama iš ES muitų teritorijoje esančio
trečiosios šalies pardavėjo atstovo, tai nėra laikoma importu; šiuo atveju atstovas yra importuotojas.
Jei yra perkama iš pardavėjo, esančio kitoje šalyje, kuri priklauso ES muitų teritorijai, tai nėra
laikoma importu; šiuo atveju, atsižvelgiant į jo veiklą, pirkėjas gali būti laikomas platintoju arba kuo
nors kitu.

h) Mažmenininkas – verslo subjektas, kuris gatavas plastikines medžiagas ir gaminius (su maistu arba
be jo) parduoda tik galutiniam vartotojui. Ši sąvoka taip pat taikoma ir prekybos centruose esantiems
platinimo terminalams bei didmeninės prekybos punktams. Jei subjektas minėtas medžiagas ir
gaminius parduoda verslo subjektams, jis yra platintojas.

i) Galutinis vartotojas – ne verslo subjektas, o fizinis asmuo, kuris iš mažmenininko arba naudotojo
perka maistą arba su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, arba su maistu besiliečiančias
medžiagas ir gaminius kartu su maistu (supakuotus maisto produktus). Vartotojas turėtų laikytis
naudojimo instrukcijų.
Verslo subjektas, atliekantis daugiau kaip vieną vaidmenį, susijusį su atitinkamu produktu, turėtų įvykdyti
visas prievoles, kylančias iš minėtų vaidmenų atlikimo.

3.3

Prievolės, susijusios su įvairiais subjekto vaidmenimis

Plastikų reglamento 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendra prievolė, kad AD privalo būti pateikta visais
tiekimo grandinės prekybos etapais, išskyrus pardavimą galutiniam vartotojui.
Be to, tiekėjas, tiekiantis tarpines medžiagas, kurios yra ne plastikas, o rašalas, danga arba klijai, neprivalo
pateikti AD (išskyrus tuos atvejus, kada to reikalauja nacionaliniai teisės aktai, kadangi nėra bendro ES
lygmens reikalavimo), tačiau jam rekomenduojama savo klientui pateikti tinkamą informaciją.
AD neprivalo būti pridėta prie prekių ir neturi būti kiekvieną kartą siunčiama klientui kartu su pakartotinu tų
pačių prekių užsakymu. Tačiau ji turi būti pateikiama klientui popierinėje ar elektroninėje laikmenoje arba,
jei taip susitariama su klientu, parsisiunčiant iš interneto svetainės12. AD turi būti atnaujinama tuo atveju, jei
padaromi atitinkami teisės aktų pakeitimai ir (arba) pasikeičia cheminių medžiagų arba medžiagų sudėtis arba
grynumas ir tai turi poveikį AD, kuri buvo pateikta pagal šio skyriaus reikalavimus. Tiekėjas turi pranešti
klientui apie tokius atnaujinimus. Klientas nėra teisiškai įpareigotas prašyti atnaujinti AD tuo atveju, jei
keičiasi teisės aktai, tačiau tą daryti yra pageidautina. Tokias pačias nuostatas rekomenduojama taikyti
tinkamai informacijai apie neplastikines tarpines medžiagas.
Vykdymo užtikrinimo institucijoms paprašius, AD turi būti joms pateikiama nedelsiant.

11

Priklauso ES, EEE šalys, taip pat visos šalys, kurioms įsteigta muitų sąjunga, skirta su maistu besiliečiančioms
medžiagoms.
12
Tiekėjas turi pranešti savo klientui, iš kokios interneto svetainės jis galėtų parsisiųsti dokumentą.
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Šio rekomendacinio dokumento 4 skirsnyje išsamiau paaiškinama, kurios Plastikų reglamento IV priede
pateiktos AD dalys yra svarbios, taip pat pateikiama išsami informacija apie kiekvienos tokios dalies turinį,
atsižvelgiant į verslo subjekto vaidmenį.
Kitos prievolės, susijusios su informacija tiekimo grandinėje, nustatytos Pagrindų reglamento 15 straipsnyje.
Jos nėra išsamiai aptariamos šiame rekomendaciniame dokumente, tačiau kartais gali būti minimos, kai
manoma, jog tai yra naudinga.
Išsami informacija apie su kiekvienu subjekto vaidmeniu susijusias prievoles:
a) cheminių medžiagų gamintojas nėra įtrauktas į GGP reglamento taikymo sritį, tačiau turėtų pateikti
informaciją apie cheminės medžiagos (medžiagų) tinkamumą liestis su maistu ir pateikti AD toliau
nurodytuose i–iii papunkčiuose nustatytais atvejais, o iv papunktyje nustatytu atveju jam
rekomenduojama parengti ir suteikti tinkamą informaciją.
Turi būti skiriami šie atvejai:
leidžiamos naudoti cheminės medžiagos, nurodytos Plastikų reglamento I priede ir
naudojamos plastikams gaminti;
(ii)
cheminės medžiagos, kurioms netaikomas leidimo naudoti ir nurodymo Plastikų reglamente
reikalavimas, tačiau kurios naudojamos plastikams, nurodytiems Plastikų reglamento
6 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje, 4 dalies b punkte arba 5 dalyje, gaminti;
(iii)
cheminės medžiagos, skirtos naudoti šiapus funkcinio barjero, todėl joms netaikomas leidimo
naudoti ir įrašymo į sąrašą reikalavimas pagal Plastikų reglamento 13 straipsnio 2 dalies
b punktą arba 14 straipsnio 2 punktą;
(iv)
cheminės medžiagos, naudojamos klijams, dangoms arba rašalams gaminti.
Su šiais atvejais susiję reikalavimai informacijai aiškinami šio rekomendacinio dokumento 4.2 dalyje.
b) Plastikinių tarpinių medžiagų gamintojas visuomet turi pateikti AD savo tiesioginiam klientui. Su
šiuo atveju susiję reikalavimai informacijai aiškinami šio rekomendacinio dokumento 4.3.1 dalyje.
(i)

c) Neplastikinių tarpinių medžiagų gamintojui rekomenduojama savo tiesioginiam klientui visuomet
suteikti tinkamą informaciją. Su šiuo atveju susijusi rekomenduojama informacija aiškinama šio
rekomendacinio dokumento 4.3.2 dalyje.

d) Gatavų medžiagų ir gaminių gamintojas visuomet turi pateikti AD savo tiesioginiam klientui. Su
šiais atvejais susiję reikalavimai informacijai aiškinami šio rekomendacinio dokumento 4.4 dalyje. Jei
tiesioginis klientas yra galutinis vartotojas arba mažmenininkas, neatliekantis jokio kito vaidmens (žr.
šio rekomendacinio dokumento 3.2 dalies h punktą), taikoma išimtis. Šiuo atveju ypatingas dėmesys
turėtų būti skiriamas ženklinimo reikalavimams, nustatytiems Pagrindų reglamento 15 straipsnio 1
dalies b punkte.
Jei verslo subjektas savo patalpose ne tik gamina, bet ir naudoja plastikinę su maistu besiliečiančią
medžiagą, nebūtina kitoms verslo subjekto patalpoms pateikti AD (žr. 11 puslapyje esančiame
langelyje pateiktą pavyzdį apie nealkoholinių gėrimų gamintoją). Tačiau verslo subjektas turi saugoti
patvirtinamuosius dokumentus.

e) Su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių naudotojas ypatingą dėmesį turi skirti vartotojų
informavimui tinkamai ženklindamas produktą, kad su supakuotu maistu būtų saugiai ir tinkamai
elgiamasi. Tai ypač taikoma esant kokiems nors laikymo sąlygų (temperatūros, lietimosi laiko ir pan.)
apribojimams ir, jei taikoma, pakartotinam šildymui.
„Naudotojas“ turi saugoti patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie atliktą
darbą atitikčiai nustatyti ir tinkamai įrodomas su maistu besiliečiančios medžiagos ar gaminio
saugumas, susijęs su konkrečiu maistu, su kuriuo tokia medžiaga ar gaminys yra naudojamas (taip pat
žr. langelį 12 puslapyje).

f) Platintojas turi pateikti AD savo tiesioginiam klientui; platintojui rekomenduojama suteikti tinkamą
informaciją apie jo parduodamą produktą (žr. šio rekomendacinio dokumento 3.2 dalies a, b ir c
punktus). Su šiais atvejais susiję reikalavimai informacijai aiškinami šio rekomendacinio dokumento
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4.2, 4.3 ir 4.4 dalyse. Jei klientas yra mažmenininkas, neatliekantis jokio kito vaidmens (žr. šio
rekomendacinio dokumento 3.2 dalies h punktą), taikoma išimtis. Išimties taikymo atveju ypatingas
dėmesys turėtų būti skiriamas ženklinimo reikalavimams, nustatytiems Pagrindų reglamento 15
straipsnio 1 dalies b punkte. Privalo būti pateikiami aiškūs ir lengvai suprantami nurodymai,
užtikrinantys saugų ir tinkamą produkto naudojimą. Taip pat paaiškinami taikomi naudojimo
apribojimai. Kalbant apie AD ir tinkamą informaciją, platintojas gali pasirinkti, ar savo klientui
perduoti tiekėjo dokumentą (kartu su pridedamu pranešimu, kuriame nurodomas jo vaidmuo tiekimo
grandinėje), ar pateikti savo dokumentą, kuriame būtų nurodoma atitinkama informacija, esanti jo
tiekėjo dokumente.
g) Cheminių medžiagų, tarpinių medžiagų ir su maistu dar nesiliečiančių medžiagų importuotojas, kuris
taip pat parduoda savo produktus kitiems verslo subjektams, išskyrus mažmenininkus, savo
tiesioginiam klientui visuomet turi pateikti AD; jam taip pat rekomenduojama parengti ir suteikti
tinkamą informaciją apie jo importuojamą produktą.
Su maistu dar nesiliečiančių medžiagų ir gaminių importuotojas, kuris taip pat parduoda savo
produktus vartotojams arba mažmenininkui, neatliekančiam jokio kito vaidmens (žr. šio
rekomendacinio dokumento 3.2 dalies g punktą), neprivalo pateikti AD. Šiuo atveju ypatingas
dėmesys turėtų būti skiriamas ženklinimo reikalavimams, nustatytiems Pagrindų reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punkte.
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4

Atitikties deklaracijos turinys ir tinkama informacija tiekimo grandinėje

4.1

Šio skyriaus tikslas ir bendrieji aspektai

Šio skyriaus tikslas – nustatyti, kokia informacija turėtų būti nurodoma AD, kad būtų įvykdyti Plastikų
reglamento reikalavimai, arba ką rekomenduojama nurodyti teikiant tinkamą informaciją apie neplastikines
medžiagas.
Jei padaromi kokie nors teisės aktų pakeitimai ir (arba) pasikeičia cheminių medžiagų arba medžiagos sudėtis
arba grynumas ir tai turi poveikį atitikties pareiškimui, kuris buvo padarytas pagal šio skyriaus reikalavimus,
AD turi būti atnaujinama; taip pat rekomenduojama tokius pakeitimus ir (arba) pokyčius atspindėti tinkamoje
informacijoje apie neplastikines medžiagas.
AD nurodoma verslo subjekto tapatybė turėtų būti oficialiai įregistruotas bendrovės pavadinimas.
AD nurodomas verslo subjekto adresas turėtų būti bendrovės fizinis adresas, kuris gali būti papildomas
interneto svetainės adresu. Jei AD pateikiantis verslo subjektas yra tas pats verslo subjektas, kuris gamina arba
importuoja, ir jei tai aiškiai matoma dokumente, AD 1 ir 2 punktai gali būti sujungiami ir užpildomi vieną
kartą.
Jei kelios gamybos operacijos atliekamos skirtingose fizinėse vietose, kurios yra ES teritorijoje ir priklauso
vienai bendrovei, visų bendrovės gamybos operacijų atitikties deklaraciją gali pateikti vienas atsakingas
skyrius. Šiuo atveju AD 1 ir 2 punktai taip pat gali būti sujungiami ir užpildomi vieną kartą.
Toliau kiekviename AD nurodyti numeriai atitinka aspektus, pažymėtus tais pačiais numeriais Plastikų
reglamento IV priede. Rekomenduojama tą pačią tvarką taikyti ir tinkamos informacijos atveju.
4.2

Cheminių medžiagų gamintojai, platintojai arba importuotojai

Verslo subjektai, kurie yra cheminių medžiagų gamintojai, platintojai arba importuotojai, turėtų pateikti AD,
jei cheminės medžiagos skirtos naudoti su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose ir gaminiuose.
Verslo subjektams, kurie gamina, platina arba importuoja chemines medžiagas, naudojamas gaminant klijus,
spausdinimo rašalą arba dangas, skirtas naudoti su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose ir
gaminiuose, rekomenduojama suteikti tinkamą informaciją apie Plastikų reglamente numatytas chemines
medžiagas.
4.2.1

Cheminės medžiagos, skirtos plastikams gaminti

Toliau pateikta AD atspindi informaciją, kuri turi būti pateikiama atskirų cheminių medžiagų atveju.
Cheminių medžiagų mišinių atveju AD turi būti pateikiama reikiama informacija apie kiekvieną mišinyje
esančią cheminę medžiagą. Jei mišinyje yra cheminės medžiagos, kurios priklauso ir A, ir B kategorijoms, A
ir B punktuose pateikta informacija turėtų būti sujungiama.
Turi būti pranešama tokia informacija:
A) Leidžiamų naudoti cheminių medžiagų, nurodytų Plastikų reglamento I priede ir naudojamų
plastikams gaminti, AD
1. Deklaraciją pateikusio verslo subjekto tapatybė ir adresas.
2. Verslo subjekto, kuris gamina ar importuoja cheminę medžiagą, tapatybės patvirtinimas ir adresas.
3. Cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas. Turi būti nurodomas bent vienas iš šių duomenų:
prekių ženklas, cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje numeris, nuorodos
numeris, CAS numeris arba cheminis medžiagos pavadinimas, nurodytas Plastikų reglamento I priedo
1 lentelėje (toliau – Sąjungos sąrašas). Jei tai yra dvigubos paskirties priedas (priedai), taip pat turi
būti nurodomas maisto priedo E numeris arba kvapiosios medžiagos FL numeris.
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4.
5.

6.

7.
8.

9.

Jei cheminėms medžiagoms taikomi Plastikų reglamento I priede nustatyti apribojimai arba jei vėliau
naudojančiam subjektui pranešama, kad vėliau naudojantys subjektai turi nustatyti kitas naudojimo
specifikacijas, turėtų būti nurodomas nors cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje
numeris ir, pasirinktinai, CAS numeris, nuorodos numeris arba cheminis pavadinimas, nurodytas
Sąjungos sąraše.
Deklaracijos pateikimo data.
5.
a. Patvirtinimas, kad Plastikų reglamentas leidžia naudoti cheminę medžiagą, taip pat naudoti
polimere (Sąjungos sąrašo 5 ir 6 skiltyse nurodomas monomeras ir (arba) priedas, ir (arba)
polimerų gamybos pagalbinė medžiaga, papildomai pateikiant Sąjungos sąrašo 10 skiltyje esančią
atitinkamą informaciją).
b. Patvirtinimas, kad cheminė medžiaga yra tokios techninės kokybės ir grynumo, kad ją galima
naudoti pagal paskirtį numatytomis sąlygomis, ir kad priemaišos buvo įvertintos pagal Plastikų
reglamento 19 straipsnio nuostatas, arba kad informacija pateikiama vėlesniam naudotojui, kuris
gali įvertinti cheminės medžiagos tinkamumą naudoti pagal paskirtį.
6.
a. Atitinkami apribojimai pagal Plastikų reglamento I ir II priedus, pvz., SML, SML (T), QM, arba
patvirtinimas, kad netaikomi jokie apribojimai.
b. Patvirtinimas, kad įvykdyti Sąjungos sąrašo 10 skiltyje nurodyti sudėties arba grynumo
specifikacijų reikalavimai, arba patvirtinimas, kad netaikomi jokie specifikacijų reikalavimai.
Jei tai yra dvigubos paskirties priedas (priedai), tam tikrais atvejais, patvirtinimas, kad cheminė
medžiaga atitinka maisto priedams taikomus grynumo kriterijus.
Gatavo gaminio naudojimo specifikacija, kaip nurodyta Sąjungos sąrašo 10 skiltyje. Nurodymas, ar
reikia laikytis kurios nors kitos naudojimo specifikacijos13, arba nurodymas, kad, jei reikia, vėlesni
naudotojai turi nustatyti papildomas naudojimo specifikacijas.
i.
Naudojimo specifikacijos, susijusios su maisto produkto rūšimi ar rūšimis.
ii.
Apdorojimo laiko ir temperatūros bei laikymo, kuomet liečiamasi su maistu, specifikacijos.
iii.
Kiti naudojimo apribojimai.
Netaikoma, įtraukta į C punktą.

B) Cheminių medžiagų, nurodytų Plastikų reglamento 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 4 dalies
b punkte ir 5 dalyje, neįtrauktų į Sąjungos sąrašą, tačiau naudojamų plastikams gaminti, AD
1. Deklaraciją pateikusio verslo subjekto tapatybė ir adresas.
2. Verslo subjekto, kuris gamina ar importuoja cheminę medžiagą, tapatybės patvirtinimas ir adresas.
3. Cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas: Turi būti nurodomas bent vienas iš šių duomenų:
prekių ženklas, cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje numeris, nuorodos
numeris, CAS numeris arba cheminis medžiagos pavadinimas.
Jei cheminėms medžiagoms taikomi Sąjungos sąraše arba nacionaliniuose teisės aktuose14 nustatyti
apribojimai arba jei vėliau naudojančiam subjektui pranešama, kad vėliau naudojantys subjektai turi
nustatyti kitas naudojimo specifikacijas, turėtų būti nurodomas nors CAS numeris, cheminės
medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje numeris, nuorodos numeris arba cheminis
pavadinimas.
Jei tai yra dvigubos paskirties priedas (priedai), taip pat turi būti nurodomas maisto priedo E numeris
arba kvapiosios medžiagos FL numeris.
4. Deklaracijos pateikimo data.

5. 5.
a.

i.

Vienas iš trijų toliau pateiktų duomenų
Cheminėms medžiagoms, nurodytoms Plastikų reglamento 6 straipsnio 3 dalyje:
Patvirtinimas, kad cheminė medžiaga, taip pat jos naudojimas (Sąjungos sąrašo 5 ir 6 skiltyse
nurodomas monomeras ir (arba) priedas, ir (arba) polimerų gamybos pagalbinė medžiaga,

13

Cheminių medžiagų etapu naudojimo specifikacijos, išskyrus nurodytąsias Plastikų reglamente, paprastai dar negali
būti nustatomos, todėl tai yra svarbiausia prievolė, kuri turi būti įvykdoma vėlesniais gamybos etapais. Tačiau šiuo
etapu klientas ir tiekėjas gali susitarti dėl papildomų naudojimo specifikacijų, kurios turėtų būti nurodomos AD.
14
Atitinkamai valstybių narių arba EEE šalių nacionaliniai teisės aktai.
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ii.

iii.

b.

papildomai pateikiant Sąjungos sąrašo 10 skiltyje esančią atitinkamą informaciją15) yra
leidžiamas Plastikų reglamente (net jei aiškiai nenurodyta Sąjungos sąraše).
Be to, turi būti pateikiamas cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje numerio
tapatybės patvirtinimas.
Ypač polimerinių priedų, nustatytų 6 straipsnio 3 dalies c punkte, ir ikipolimerinių medžiagų,
nustatytų 6 straipsnio 3 dalies d punkte, atveju turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad visi
cheminių medžiagų gamyboje naudojami monomerai yra įtraukti į Sąjungos sąrašą, taip pat
turėtų būti nurodomi leidžiamų naudoti monomerų su maistu besiliečiančioje medžiagoje,
kuriems taikomi apribojimai, numeriai.
Cheminėms medžiagoms, nurodytoms Plastikų reglamento 6 straipsnio 1 arba 2 dalyje, 4 dalies
b punkte arba 5 dalyje
Turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad nacionaliniais teisės aktais cheminę medžiagą naudoti
leidžiama ir leidžiamos jos naudojimo sąlygos. Turi būti pateikiamos nacionalinių teisės aktų
nuorodos. Arba alternatyviai:
cheminėms medžiagoms, nurodytoms Plastikų reglamento 6 straipsnio 1 arba 2 dalyje, 4 dalies
b punkte arba 5 dalyje:
Turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad pagal Plastikų reglamento 19 straipsnio nuostatas buvo
įvertinta cheminės medžiagos rizika, arba turi būti pateikiama atitinkama informacija,
patvirtinanti, kad vėliau naudojantis subjektas, remdamasis naudojimo sąlygomis, atliko rizikos
vertinimą pagal Plastikų reglamento 19 straipsnio nuostatas.
Patvirtinimas, kad cheminė medžiaga yra tokios techninės kokybės ir grynumo, kad ją galima
naudoti pagal paskirtį numatytomis sąlygomis, ir kad priemaišos buvo įvertintos pagal Plastikų
reglamento 19 straipsnio nuostatas, arba kad informacija pateikiama vėlesniam naudotojui,
kuris gali įvertinti cheminės medžiagos tinkamumą naudoti pagal paskirtį kaip monomeras ar
kita pradinė medžiaga, priedas ar polimerų gamybos pagalbinė medžiaga.

6. 6.
a.

Atitinkami apribojimai pagal Plastikų reglamento I ir II priedus, pvz., SML, SML(T), QM16
(taikomi cheminėms medžiagoms, nurodytoms šio rekomendacinio dokumento 3.3 dalies a
punkto i papunktyje, įrašytoms į Sąjungos sąrašą), arba pagal nacionalinius teisės aktus (šiuo
atveju turi būti pateikiama teisės akto nuoroda), arba patvirtinimas, kad netaikomi jokie
apribojimai.
b.
Patvirtinimas, kad įvykdyti sudėties arba grynumo specifikacijų reikalavimai17, nurodyti
Sąjungos sąrašo 10 skiltyje (taikomi cheminėms medžiagoms, nurodytoms šio rekomendacinio
dokumento 3.3 dalies a punkto i papunktyje) arba nacionaliniuose teisės aktuose (šiuo atveju
turi būti pateikiama teisės akto nuoroda), arba patvirtinimas, kad netaikomi jokie specifikacijų
reikalavimai.
7. Jei tai yra dvigubos paskirties priedas (priedai), tam tikrais atvejais, patvirtinimas, kad cheminė
medžiaga atitinka maisto priedams taikomus grynumo kriterijus.
8. Gatavo gaminio naudojimo specifikacija18 arba nurodymas, ar reikia laikytis kurios nors kitos
naudojimo specifikacijos, ar nurodymas, kad, jei reikia, vėlesni naudotojai turi nustatyti papildomas
naudojimo specifikacijas.
a.
Sąjungos sąrašo 10 skiltyje esančios naudojimo specifikacijos, susijusios su maisto produkto
rūšimi ar rūšimis19.
b.
Sąjungos sąrašo 10 skiltyje esančios apdorojimo laiko ir temperatūros bei laikymo, kuomet
liečiamasi su maistu, specifikacijos.
c.
Kiti naudojimo apribojimai.
9. Netaikoma.

15

Žr. šiame puslapyje esantį langelį „Cheminės medžiagos naudojimo specifikacijų pavyzdžiai“.
Žr. langelį „QM apribojimų pavyzdžiai“.
17
Žr. langelį „Grynumo arba sudėties specifikacijos“.
18
Žr. langelį „Medžiagų naudojimo specifikacijų pavyzdžiai“.
19
Žr. langelį „Maisto produkto rūšių pavyzdžiai“.
16
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C) Cheminių medžiagų, kurioms taikomas Plastikų reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punktas20
arba 14 straipsnio 2 dalis, kurios skirtos naudoti šiapus funkcinio barjero ir kurioms dėl to
netaikomas leidimo naudoti ir įrašymo į Sąjungos sąrašą reikalavimas, AD
1. Deklaraciją pateikusio verslo subjekto tapatybė ir adresas.
2. Verslo subjekto, kuris gamina ar importuoja cheminę medžiagą, tapatybės patvirtinimas ir adresas.
3. Cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas: cheminis medžiagos pavadinimas arba CAS
numeris.
4. Deklaracijos pateikimo data.

5. 5.
a.

b.

6.
7.
8.
9.

4.2.2

Patvirtinimas, kad cheminė medžiaga neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1272/200821 dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – KŽP
reglamentas) I priedo 3.5, 3.6 ir 3.7 dalyse nustatytų kriterijų, kad būtų klasifikuojama kaip
turinti „mutageninį“, „kancerogeninį“ arba „toksinį poveikį reprodukcijai“.
Patvirtinimas, kad cheminė medžiaga nėra nanomedžiagos formos, kaip apibrėžta 2011 m.
spalio 18 d. Komisijos rekomendacijoje dėl nanomedžiagos apibrėžties (2011/696/ES)22 (toliau
– Rekomendacija dėl nanomedžiagos).

Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Informacija, kad cheminė medžiaga gali būti naudojama tik šiapus funkcinio barjero ir kad cheminių
medžiagų išsiskyrimas į maisto produktą ar maisto modelinį tirpalą neturi būti aptinkamas, kai
aptikimo riba 0,01 mg/kg.
Cheminės medžiagos, skirtos neplastikinėms tarpinėms medžiagoms – klijams,
dangoms arba spausdinimo rašalui – gaminti

Rekomendacija dėl tinkamos informacijos apie chemines medžiagas, išvardytas Plastikų reglamento
I arba II priede, nurodant SML arba SML(T), naudojamas klijams, dangoms arba spausdinimo
rašalui gaminti
ES lygmens teisiniai reikalavimai plastikinių medžiagų atitikties deklaracijai netaikomi cheminėms
medžiagoms, kurios naudojamos tarpinėms medžiagoms, išskyrus plastikines medžiagas, gaminti.
Tačiau rekomenduojama suteikti tinkamą informaciją apie chemines medžiagas, išvardytas Plastikų
reglamento I arba II priede, nurodant SML arba SML(T), ir chemines medžiagas, priskiriamas šioms
kategorijoms:
-

leidžiamų rūgščių druskos, fenoliai arba alkoholiai, remiantis Plastikų reglamento 6 straipsnio 3
dalies a punktu,
mišiniai, remiantis Plastikų reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punktu,
polimeriniai priedai, remiantis Plastikų reglamento 6 straipsnio 3 dalies c punktu,
polimerinės pradinės medžiagos, remiantis Plastikų reglamento 6 straipsnio 3 dalies d punktu,

jei siejamų cheminių medžiagų apribojimai yra išvardyti Plastikų reglamento I arba II priede.
Toliau pateikta informacija yra laikoma tinkama, informuojant apie gatavoje plastikinėje medžiagoje arba
gaminyje esančias chemines medžiagas, kurioms taikomi apribojimai:
1. Už tinkamos informacijos suteikimą atsakingo verslo subjekto tapatybė ir adresas.
20

Cheminėms medžiagoms, įtrauktoms į Plastikų reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punktą, taikomas pirma pateiktas
A punktas.
21
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, OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
22
2011 m. spalio 18 d. Komisijos rekomendacija dėl nanomedžiagos apibrėžties (2011/696/ES), OL L 275, 2011 10 20,
p. 38.
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2. Netaikoma.
3. Cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas: turėtų būti nurodomas CAS numeris, cheminės
medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje numeris, nuorodos numeris arba cheminis
pavadinimas. Jei tai yra dvigubos paskirties priedas (priedai),23 turi būti nurodomas maisto priedo E
numeris arba kvapiosios medžiagos FL numeris. Jei cheminėms medžiagoms taikomos Plastikų
reglamento 6 straipsnio 3 dalies nuostatos, turėtų būti nurodoma cheminės medžiagos, kuriai
nustatytas apribojimas, tapatybė.
4. Dokumento pateikimo data.
5. Patvirtinimas, kad cheminę medžiagą leidžiama naudoti pagal Plastikų reglamentą.
6. Atitinkami apribojimai pagal Plastikų reglamento I ir II priedus, pvz., SML, SML (T), QM.24
7. Netaikoma.
8. Informacija, patvirtinanti rizikos vertinimą pagal Plastikų reglamento 19 straipsnio nuostatas, kurį
atliks vėlesnis naudotojas, remdamasis naudojimo sąlygomis.
Prireikus, nurodoma maisto produkto rūšis ar rūšys25 arba apdorojimo laiko ir temperatūros bei
laikymo, kuomet liečiamasi su maistu, specifikacijos26.
9. Netaikoma.

4.3
4.3.1

Tarpinių medžiagų gamintojai, platintojai arba importuotojai
Plastikinių tarpinių medžiagų gamintojai, platintojai ir importuotojai

Plastikinės tarpinės medžiagos, taip pat ir plastikinių sluoksnių, skirtų naudoti DK, tačiau dar
nesudarančių jų dalies, AD
1. Deklaraciją pateikusio verslo subjekto tapatybė ir adresas.
2. Verslo subjekto, kuris gamina ar importuoja plastikines tarpines medžiagas, tapatybės patvirtinimas ir
adresas.
3. Plastikinės tarpinės medžiagos tapatybės patvirtinimas (prekių ženklas ir polimero rūšis27).
4. Deklaracijos pateikimo data.
5. Patvirtinimas, kad plastikinė tarpinė medžiaga atitinka toliau nurodytuosius Plastikų reglamento ir
Pagrindų reglamento atitinkamus reikalavimus:
a.
patvirtinimas, kad tarpinė medžiaga pagaminta tik iš monomerų, kitų pradinių medžiagų ir
priedų, kuriuos leidžiama naudoti pagal Plastikų reglamentą28.
b. Patvirtinimas, kad specialiai dedamos medžiagos, kurios neturi būti įtraukiamos į Sąjungos
sąrašą, atitinka Pagrindų reglamento atitinkamus reikalavimus ir kad buvo atliktas rizikos
vertinimas pagal Plastikų reglamento 19 straipsnį. Jei pagal Plastikų reglamento 19 straipsnio
nuostatas atliekamo rizikos vertinimo kitus etapus turi atlikti vėliau naudojantis subjektas, turi
būti pateikiamas cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas (cheminis pavadinimas ir CAS
numeris) ir atitinkama informacija, kurios reikia rizikai įvertinti29.
c.
Patvirtinimas, kad reakcijų tarpinės medžiagos, irimo ar reakcijos produktai atitinka Pagrindų
reglamento atitinkamus reikalavimus ir kad buvo atliktas rizikos vertinimas pagal Plastikų
reglamento 19 straipsnį. Jei pagal Plastikų reglamento 19 straipsnio nuostatas atliekamo rizikos
vertinimo kitus etapus turi atlikti vėliau naudojantis subjektas, turi būti pateikiamas cheminės

23

Žr. langelį „Dvigubos paskirties priedai“.
Žr. langelį „QM apribojimų pavyzdžiai“.
25
Žr. langelį „Maisto produkto rūšių pavyzdžiai“.
26
Žr. lentelę „Medžiagų naudojimo specifikacijų pavyzdžiai“.
27
Žr. langelį „Polimero rūšių pavyzdžiai“.
28
AD 5 punkto a papunktis netaikomas plastikinėms medžiagoms, skirtoms naudoti šiapus funkcinio barjero.
29
Atitinkama informacija – tai esančios cheminės medžiagos kiekis arba tinkama informacija, kuri leistų įvertinti
poveikį; taip pat gali būti pateikiama toksikologinė informacija apie cheminę medžiagą.
24
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medžiagos tapatybės patvirtinimas (cheminis pavadinimas ir CAS numeris) ir atitinkama
informacija, kurios reikia rizikai įvertinti30.
6. Informacija apie chemines medžiagas, kurioms taikomi apribojimai pagal Plastikų reglamento I arba
II priedą31 ir apie specialiai dedamas medžiagas, kurioms taikomi apribojimai pagal nacionalinius
teisės aktus3233.
a.
Jei cheminėms medžiagoms taikomi tik nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti apribojimai,
turėtų būti pateikiamos nacionalinių teisės aktų nuorodos34.
b. Turėtų būti pateikiamas cheminių medžiagų tapatybės patvirtinimas (bent cheminės medžiagos
su maistu besiliečiančioje medžiagoje numeris, nuorodos numeris, CAS numeris arba cheminis
pavadinimas). Toliau pateiktais atvejais nurodyti tik cheminės medžiagos tapatybę AD
nebūtina, jei klientui pranešta, kad sudėtyje yra nenurodytų cheminių medžiagų35:
i. verslo subjektas patvirtina, kad cheminė medžiaga neišsiskiria tokiais kiekiais, kurie gali
būti aptinkami (ir nurodo aptikimo ribą36), jei medžiaga naudojama laikantis naudojimo
sąlygų, kurios yra aiškiai nurodytos AD 8 punkte.
ii. Verslo subjektas patvirtina, kad iki nustatyto medžiagos storio arba medžiagos
koncentracijos mišinyje negali būti viršijama viena dešimtoji ribinės vertės37, jei 8 punkte
aiškiai nurodytos naudojimo sąlygos, kuriomis remiantis buvo apskaičiuota arba tiriama
atitiktis.
iii. Verslo subjektas patvirtina, kad likučių koncentracija tokia nedidelė, jog neviršijama viena
dešimtoji ribinės vertės, remiantis blogiausio atvejo apskaičiavimu, modeliavimu arba
išsiskyrimo duomenimis.
Atsižvelgiant į atitinkamą verslo subjekto ir kliento bendravimo lygį, gali būti patikslinami i, ii
ir iii papunkčiai, klientui leidžiant įrodyti (remiantis gauta informacija apie kitas medžiagas,
kurias tiekia tie patys arba kiti tiekėjai), kad SML negali būti viršyta (pavyzdžiai pateikiami
dokumento pabaigoje).
c.
Cheminių medžiagų apribojimai (SML, SML(T) QM) arba patvirtinimas, kad nenaudojamos
jokios Plastikų reglamento I priede nurodytos cheminės medžiagos, kurioms taikomi
apribojimai. Ši informacija yra privaloma net ir tuo atveju, jei cheminių medžiagų tapatybė
nenurodoma, kaip numatyta 6 dalies b punkto i papunktyje38. Jei cheminė medžiaga turi
unikalią SML ir cheminės medžiagos nurodymas reikštų konfidencialios informacijos
atskleidimą, turi būti patvirtinama nors tai, kad yra taikomas apribojimas39.
d.
Jei yra cheminių medžiagų, išvardytų Plastikų reglamento II priedo 1 punkte, patvirtinimas, kad
šių cheminių medžiagų išsiskyrimo ribinė vertė negali viršyti nurodytosios, arba nurodymas
vėliau naudojančiam subjektui patikrinti minėtąsias chemines medžiagas.
e.
Jei iš plastikinių medžiagų ir gaminių gali išsiskirti Plastikų reglamento II priedo 2 punkte
numatyti pirminiai aromatiniai aminai (toliau – PAA) arba jei sudėtyje yra cheminių medžiagų,
30

Atitinkama informacija – tai esančios cheminės medžiagos kiekis arba tinkama informacija, kuri leistų įvertinti
poveikį; taip pat gali būti pateikiama toksikologinė informacija apie cheminę medžiagą.
31
Tokia informacija turėtų būti pateikiama ir apie plastikines medžiagas, skirtas naudoti daugiasluoksniuose
kompozituose.
32
Valstybių narių arba EEE šalių nacionaliniai teisės aktai, kai taikoma.
33
Turi būti patikrinami nacionaliniai teisės aktai. Daugiasluoksniuose kompozituose naudojamų plastikinių medžiagų
atveju turi būti patikrinama, ar nacionaliniai teisės aktai numato daugiasluoksniams kompozitams taikomus
reikalavimus.
34
Tai taikoma dažikliams, polimerų gamybos pagalbinėms medžiagoms, į laikiną sąrašą įrašytoms cheminėms
medžiagoms.
35
Atsižvelgiant į skaidrią komunikaciją tiekimo grandinėje, cheminės medžiagos tapatybės nurodymas AD turėtų būti
išimtis, o dėl jos tapatybės nurodymo verslo subjektai turėtų susitarti tarpusavyje.
36
Aptikimo riba gali būti eksperimento rezultatas arba ribinė vertė, gauta modeliuojant arba apskaičiuojant blogiausią
atvejį. Analizės metodu gauta aptikimo riba turi būti žemesnė už atitinkamai cheminei medžiagai taikomą apribojimą.
37
Daroma prielaida, kad medžiaga gali turėti ne daugiau kaip 10 sluoksnių, kuriuose būtų ta pati cheminė medžiaga.
38
Net jei cheminės medžiagos tapatybė nenurodoma, turi būti pateikiamas cheminei medžiagai taikomas apribojimas,
pvz., paminint, kad „sudėtyje yra nenurodytos cheminės medžiagos, kurios išsiskyrimo ribinė vertė yra 0,05 mg/kg“.
39
Atsižvelgiant į skaidrią komunikaciją tiekimo grandinėje, cheminės medžiagos tapatybės nurodymas AD turėtų būti
išimtis, o dėl jos tapatybės nurodymo verslo subjektai turėtų susitarti tarpusavyje.
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galinčių generuoti Plastikų reglamento II priedo 2 punkte numatytus PAA, patvirtinimas, kad
išsiskyrę PAA negali viršyti aptikimo ribos. Arba vėliau naudojančiam subjektui turi būti
pranešama, kokie PAA turi būti tikrinami.
f.
Jei vėliau naudojantis subjektas turi atlikti tolesnę veiklą, susijusią su darbu atitikčiai nustatyti,
turi būti pateikiamas cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas (cheminis pavadinimas ir
CAS numeris) ir suteikiama atitinkama informacija.
7. Informacija apie dvigubos paskirties priedus.
Cheminės medžiagos tapatybė s patvirtinimas (cheminės medžiagos pavadinimas ir E arba FL
numeris), kaip nurodoma Europos teisės aktuose dėl priedų ar kvapiųjų medžiagų (Reglamentas (EB)
Nr. 1333/200840 dėl maisto priedų arba Reglamentas (EB) Nr. 1334/200841 dėl kvapiųjų medžiagų).
8. Informacija, susijusi su medžiagos arba gaminio galutiniu naudojimu.
Nurodomi visi naudojimo sąlygoms taikomi apribojimai ir ribojimai, ypač susiję su naudojamų
cheminių medžiagų apribojimais ir (arba) specifikacijomis, nurodytomis Sąjungos sąrašo 10 skiltyje.
a.
Sąjungos sąrašo 10 skiltyje esančios naudojimo specifikacijos, susijusios su maisto produkto
rūšimi ar rūšimis.
b. Apdorojimo laiko ir temperatūros bei laikymo, kuomet liečiamasi su maistu, specifikacijos.
c.
Besiliečiančio su maisto produktu paviršiaus ploto ir kiekio santykis.
9. Plastikinėms medžiagoms, kurios bus naudojamos šiapus funkcinio barjero.
a.
Nurodymas, kad medžiaga gali būti naudojama tik šiapus funkcinio barjero.
b. Patvirtinimas, kad į sąrašą neįtraukti priedai ir monomerai
i.
neatitinka KŽP reglamento I priedo 3.5, 3.6 ir 3.7 dalyse nustatytų kriterijų, kad būtų
klasifikuojami kaip turintys „mutageninį“, „kancerogeninį“ arba „toksinį poveikį
reprodukcijai“,
ii.
nėra nanomedžiagos formos, kaip apibrėžta Rekomendacijoje dėl nanomedžiagos.
c.
Nurodomos tinkamos medžiagos ir sąlygos, kurioms esant medžiaga tampa funkciniu barjeru
aptariamai cheminei medžiagai.
Jei tai negali būti nurodoma, turi būti pateikiamas cheminių medžiagų tapatybės patvirtinimas
(cheminis pavadinimas arba CAS numeris), kad vėlesnis naudotojas galėtų nustatyti funkcinius
barjerus ir patikrinti, ar cheminės medžiagos neišsiskiria aptinkamais kiekiais.
4.3.2

Neplastikinių tarpinių medžiagų gamintojai, platintojai ir importuotojai

Rekomendacija dėl tinkamos informacijos apie neplastikinę tarpinę medžiagą (rašalą,
klijus, dangas)
1.
2.
3.
4.
5.

Už tinkamos informacijos suteikimą atsakingo verslo subjekto tapatybė ir adresas.
Netaikoma.
Neplastikinės tarpinės medžiagos tapatybės patvirtinimas.
Dokumento pateikimo data.
Patvirtinimas, kad tarpinė medžiaga atitinka Pagrindų direktyvos42 atitinkamus reikalavimus ir
sudarys galimybę gatavai medžiagai ar gaminiui atitikti Pagrindų reglamento nuostatas, jei bus
43
naudojama pagal GGP ir atsižvelgiant į informaciją, kurią pateikė tarpinės medžiagos tiekėjas.

40

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354,
2008 12 31, p. 16).
41
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir
aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų, iš dalies keičiantis
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB
(OL L 354, 2008 12 31, p. 34).
42
Pagrindų reglamento atitinkami reikalavimai – tai GGP ir atsekamumas.
43
Jei neplastikinė tarpinė medžiaga yra parduodama valstybėje narėje ir jai taikomi nacionaliniai teisės aktai (ES ir EEE
šalių), rekomenduojama pateikti taikomų nacionalinių teisės aktų nuorodą ir atitikties atitinkamiems nacionaliniams
teisės aktams patvirtinimą, taip pat ir informaciją apie apribojimus arba specifikacijas, jei taikoma.
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6. Informacija apie Plastikų reglamento I arba II priede nurodytas chemines medžiagas, kurioms taikomi
apribojimai, ir apie specialiai dedamas medžiagas, kurioms taikomi nacionaliniuose teisės aktuose44
numatyti apribojimai.
a. Cheminėms medžiagoms, kurioms taikomi tik nacionaliniuose teisės aktuose numatyti
apribojimai, taikomų nacionalinių teisės aktų nuoroda.
b. Cheminių medžiagų tapatybės patvirtinimas (nors cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje
medžiagoje numeris, nuorodos numeris, CAS numeris arba cheminis pavadinimas). Toliau
pateiktais atvejais, kuomet tinkamoje informacijoje nenurodoma cheminės medžiagos tapatybė,
rekomenduojama klientui pranešti nors tai, kad sudėtyje yra nenurodytų cheminių medžiagų45:
i. verslo subjektas patvirtina, kad cheminė medžiaga neišsiskiria tokiais kiekiais, kurie gali būti
aptinkami (ir nurodo aptikimo ribą46), jei medžiaga naudojama laikantis aiškiai nustatytų
naudojimo sąlygų.
ii. Verslo subjektas patvirtina, kad negali būti viršijama ribinė vertė, jei aiškiai nurodytos
naudojimo sąlygos, kuriomis remiantis patvirtinta atitiktis.
c. Cheminių medžiagų apribojimas (SML, SML(T) QM). Rekomenduojama pateikti šią informaciją
net ir tuo atveju, jei cheminių medžiagų tapatybė nenurodoma, kaip numatyta anksčiau
pateiktuose 6 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose. Jei cheminė medžiaga turi unikalią SML ir
cheminės medžiagos nurodymas reikštų konfidencialios informacijos atskleidimą,
rekomenduojama patvirtinti nors tai, kad yra taikomas apribojimas.
d. Jei yra cheminių medžiagų, išvardytų Plastikų reglamento II priedo 1 punkte, patvirtinimas, kad
šių cheminių medžiagų išsiskyrimo ribinė vertė negali viršyti nurodytosios, arba nurodymas
vėliau naudojančiam subjektui patikrinti minėtąsias chemines medžiagas.
e. Jei iš plastikinių medžiagų ir gaminių gali išsiskirti Plastikų reglamento II priedo 2 punkte
numatyti PAA arba jei sudėtyje yra cheminių medžiagų, galinčių generuoti Plastikų reglamento II
priedo 2 punkte numatytus PAA, patvirtinimas, kad išsiskyrę PAA negali viršyti aptikimo ribos.
Arba vėliau naudojančiam subjektui turi būti pranešama, kokie PAA turi būti tikrinami.
f. Jei vėliau naudojantis subjektas turi atlikti tolesnę veiklą, susijusią su darbu atitikčiai nustatyti,
turi būti nurodoma cheminės medžiagos tapatybė (cheminis pavadinimas ir CAS numeris) ir
suteikiama atitinkama informacija.
7. Informacija apie neplastikinėje tarpinėje medžiagoje esančius dvigubos paskirties priedus: Cheminės
medžiagos tapatybės patvirtinimas, kaip nurodoma Europos teisės aktuose dėl priedų ar kvapiųjų
medžiagų (Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008, Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008) (cheminės
medžiagos pavadinimas ir E arba FL numeris).
8. Informacija, patvirtinanti rizikos vertinimą pagal Plastikų reglamento 19 straipsnio nuostatas, kurį
atliks vėlesnis naudotojas, remdamasis naudojimo sąlygomis. Prireikus, nurodoma maisto produkto
rūšis ar rūšys, apdorojimo laiko ir temperatūros bei laikymo, kuomet liečiamasi su maistu,
specifikacijos arba funkcinio barjero būtinybė.
9. Netaikoma.
4.4

Gatavų medžiagų ir gaminių gamintojai, platintojai arba importuotojai47

Šiame skirsnyje minimos gatavos medžiagos ir gaminiai – tai plastikinės medžiagos ir gaminiai, kurių
apibrėžtis pateikiama Plastikų reglamento 2 straipsnio 1 dalyje. Šio rekomendacinio dokumento 4.4
skirsnio A dalyje aiškinami reikalavimai, taikomi Plastikų reglamento 2 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d
punktuose nustatytų plastikinių medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijai. Šio rekomendacinio
dokumento 4.4 skirsnio B dalyje aiškinami reikalavimai, taikomi Plastikų reglamento 2 straipsnio 1 dalies
44

Toje valstybėje narėje esantiems gamintojams ir importuotojams iš trečiųjų šalių rekomenduojama susipažinti su
nacionaliniais teisės aktais.
45
Atsižvelgiant į skaidrią komunikaciją tiekimo grandinėje, cheminės medžiagos tapatybės nurodymas teikiant tinkamą
informaciją turėtų būti išimtis; verslo subjektams rekomenduojama tarpusavyje susitarti dėl šios cheminės medžiagos
tapatybės nurodymo.
46
Aptikimo riba gali būti eksperimento rezultatas arba ribinė vertė, gauta modeliuojant arba apskaičiuojant blogiausią
atvejį.
47
Šio rekomendacinio dokumento 3.3 dalies f ir g punktuose aiškinami atvejai, kuomet platintojas arba importuotojas
privalo pateikti AD.
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e punkte numatytų gatavų DK plastikinių sluoksnių atitikties deklaracijai. Nereikalaujama pateikti viso
DK atitikties deklaracijos.48
A) Informacija, pateikiama apie plastikinę gatavą medžiagą arba gaminį
1. Deklaraciją pateikusio verslo subjekto tapatybė ir adresas.
2. Verslo subjekto, kuris gamina ar importuoja plastikinę medžiagą arba gaminį, tapatybės patvirtinimas
ir adresas.
3. Plastikinės medžiagos arba gaminio tapatybės patvirtinimas (prekių ženklas ir medžiagų rūšys49).
4. Deklaracijos pateikimo data.
5. Patvirtinimas, kad plastikinė medžiaga ar gaminys atitinka toliau nurodytuosius Pagrindų reglamento
ir Plastikų reglamento atitinkamus reikalavimus:
a. patvirtinimas, kad plastikai, kurie nėra atskirti nuo maisto funkciniu barjeru, yra pagaminti
naudojant tik monomerus, kitas pradines medžiagas ir priedus, kuriuos leidžiama naudoti
pagal Plastikų reglamentą.
b. Patvirtinimas, kad medžiagos, kurių specialiai dedama į plastikus ir kurios neturi būti
įtraukiamos į Sąjungos sąrašą50, atitinka Pagrindų reglamento atitinkamus reikalavimus ir kad
buvo atliktas rizikos vertinimas pagal Plastikų reglamento 19 straipsnį. Jei ankstesniais
etapais nebuvo atliktas rizikos vertinimas pagal Plastikų reglamento 19 straipsnio nuostatas,
turi būti pateikiamas cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas (cheminis pavadinimas ir
CAS numeris) ir atitinkama informacija, kurios reikia rizikai įvertinti51.
c. Patvirtinimas, kad plastikuose naudojamos reakcijų tarpinės medžiagos, irimo ar reakcijos
produktai atitinka Pagrindų reglamento atitinkamus reikalavimus ir kad buvo atliktas rizikos
vertinimas pagal Plastikų reglamento 19 straipsnį. Jei ankstesniais etapais nebuvo atliktas
rizikos vertinimas pagal Plastikų reglamento 19 straipsnio nuostatas, turi būti pateikiamas
cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas (cheminis pavadinimas ir CAS numeris) ir
atitinkama informacija, kurios reikia rizikai įvertinti52.
d. Patvirtinimas, kad su maistu besiliečianti medžiaga atitinka OML. Taip pat gali būti
pateikiama išsami informacija apie bandymų sąlygas, kuriomis buvo atliekamas šis
vertinimas, ir (arba) OM bandymo numeris pagal Plastikų reglamento V priedo 3 lentelę,
kartu nurodant ir naudotą modelinį tirpalą (tirpalus).
e. Patvirtinimas, kad su maistu besiliečianti medžiaga, kuri dar nesiliečia su maistu ir kuri yra
skirta vartotojams tiesiogiai naudoti, atitinka organoleptinius reikalavimus.
6. Informaciją apie Plastikų reglamento I arba II priede nurodytas chemines medžiagas, kurioms taikomi
apribojimai, ir apie specialiai dedamas medžiagas, kurioms taikomi nacionaliniuose teisės aktuose53
numatyti apribojimai.
a. Jei taikomi tik nacionaliniai teisės aktai, turėtų būti pateikiamos nacionalinių teisės

aktų nuorodos54.
b. Plastikuose naudojamų cheminių medžiagų tapatybės patvirtinimas (nors cheminės
medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje numeris, nuorodos numeris, CAS numeris
arba cheminis pavadinimas). AD neprivaloma pateikti cheminės medžiagos tapatybės
patvirtinimo55, jei klientui yra pranešta apie tai, kad sudėtyje yra nenurodytų cheminių
48

Pasitikrinkite, ar nacionaliniai teisės aktai nenumato nacionalinių reikalavimų pateikti daugiasluoksnių kompozitų AD.
Plastikinėms medžiagoms tai yra polimero rūšis; taip pat turi būti nurodoma, jei sudėtyje yra klijų, dangų arba rašalų.
50
Cheminės medžiagos, minimos Plastikų reglamento 6 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalyse, 13 straipsnio 2 dalies b punkte ir
14 straipsnio 2 dalyje.
51
Atitinkama informacija – tai esančios cheminės medžiagos kiekis arba tinkama informacija, kuri leistų įvertinti
poveikį; taip pat gali būti pateikiama toksikologinė informacija apie cheminę medžiagą.
52
Atitinkama informacija – tai esančios cheminės medžiagos kiekis arba tinkama informacija, kuri leistų įvertinti
poveikį; taip pat gali būti pateikiama toksikologinė informacija apie cheminę medžiagą.
53
Valstybių narių arba EEE šalių nacionaliniai teisės aktai, kai taikoma.
54
Tai taikoma dažikliams, polimerų gamybos pagalbinėms medžiagoms, į laikiną sąrašą įrašytoms cheminėms
medžiagoms ir polimerizacijos pagalbinėms medžiagoms.
55
Atsižvelgiant į skaidrią komunikaciją tiekimo grandinėje, cheminės medžiagos tapatybės nurodymas AD turėtų būti
išimtis, o dėl jos tapatybės nurodymo verslo subjektai turėtų susitarti tarpusavyje.
49

20/31

medžiagų, o verslo subjektas patvirtino, jog išsiskiriančios cheminės medžiagos kiekis
neviršija išsiskyrimo ribinės vertės, su sąlyga, kad medžiaga yra naudojama laikantis 8 punkte
nustatytų naudojimo sąlygų.
c. Plastikuose naudojamų cheminių medžiagų apribojimai (SML, SML(T) arba QM)56 arba
patvirtinimas, kad nėra jokių Plastikų reglamento I priede nurodytų cheminių medžiagų,
kurioms taikomi apribojimai.
d. Jei yra cheminių medžiagų, išvardytų Plastikų reglamento II priedo 1 punkte, patvirtinimas,
kad šių cheminių medžiagų išsiskyrimo ribinė vertė negali viršyti nurodytosios, arba
nurodymas vėliau naudojančiam subjektui patikrinti minėtąsias chemines medžiagas.
e. Jei iš plastikinių medžiagų ir gaminių gali išsiskirti Plastikų reglamento II priedo 2 punkte
numatyti PAA arba jei sudėtyje yra cheminių medžiagų, galinčių generuoti Plastikų
reglamento II priedo 2 punkte numatytus PAA, patvirtinimas, kad išsiskyrę PAA negali
viršyti aptikimo ribos. Arba vėliau naudojančiam subjektui turi būti pranešama, kokie PAA
turi būti tikrinami.
f. Patvirtinimas, kad medžiaga atitinka apribojimus, nustatytus c, d ir e punktuose. Jei gatavo
gaminio naudotojas turi atlikti papildomus atitikties vertinimo veiksmus, turi būti pateikiamas
cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas (cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje
medžiagoje numeris, nuorodos numeris, CAS numeris arba cheminis pavadinimas) ir
atitinkama informacija57, kurios reikia atitikčiai įvertinti. (Taip pat žr. langelį „Surinkti
gaminiai“).
g. Kai tinka, patvirtinimas, kad buvo įvertinta rašaluose, dangose ar klijuose naudojamų
cheminių medžiagų, kurios taip pat su apribojimais nurodytos Plastikų reglamento I arba II
priede, atitiktis. Jei gatavo gaminio naudotojas turi atlikti papildomus atitikties vertinimo
veiksmus, turi būti pateikiamas cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas (nors cheminės
medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje numeris, nuorodos numeris, CAS numeris
arba cheminis pavadinimas) ir atitinkama informacija, kurios reikia atitikčiai įvertinti.
7. Informacija apie dvigubos paskirties priedus: cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas, kaip
nurodyta Europos teisės aktuose dėl priedų ar kvapiųjų medžiagų (Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008,
Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008) (cheminės medžiagos pavadinimas ir E arba FL numeris)58.
8. Informacija, susijusi su medžiagos arba gaminio galutiniu naudojimu, ypač naudojimo sąlygoms
taikomi apribojimai arba ribojimai, ypač tie, kuriuos sukelia OML atitikties rezultatai ir bandymo
sąlygos, taip pat naudojamoms cheminėms medžiagoms taikomi Sąjungos sąrašo 10 skiltyje nustatyti
apribojimai ir (arba) specifikacijos.
a. Sąjungos sąrašo 10 skiltyje esančios naudojimo specifikacijos, susijusios su maisto produkto
rūšimi ar rūšimis.
b. Apdorojimo laiko ir temperatūros bei laikymo, kuomet liečiamasi su maistu, specifikacijos.
c. Besiliečiančio su maisto produktu paviršiaus ploto ir kiekio arba svorio santykis, naudojamas
atitikčiai nustatyti.
9. Gatavų medžiagų ir gaminių, kurie šiapus funkcinio barjero turi plastikinius sluoksnius, atitikties
deklaracijoje turi būti:
a. patvirtinimas, kad sudėtyje esantys priedai ir monomerai, kurių neleidžiama naudoti,
i. neatitinka KŽP reglamento I priedo 3.5, 3.6 ir 3.7 dalyse nustatytų kriterijų, kad būtų
klasifikuojami kaip turintys „mutageninį“, „kancerogeninį“ arba „toksinį poveikį
reprodukcijai“,
ii. nėra nanomedžiagos formos, kaip apibrėžta Rekomendacijoje dėl nanomedžiagos.
b. Patvirtinimas, kad esant nustatytoms naudojimo sąlygoms neleidžiamų naudoti priedų ir
monomerų išsiskyrimas į maisto produktą ar maisto modelinį tirpalą nėra aptinkamas, kai
aptikimo riba 0,01 mg/kg.
56

Net jei cheminės medžiagos tapatybė nenurodoma, turi būti pateikiamas cheminei medžiagai taikomas apribojimas,
pvz., paminint, kad „sudėtyje yra nenurodytos cheminės medžiagos, kurių išsiskyrimo ribinė vertė yra 0,05 mg/kg“.
57
Atitinkama informacija – tai esančios cheminės medžiagos kiekis arba tinkama informacija, kuri leistų įvertinti poveikį;
taip pat gali būti pateikiama toksikologinė informacija apie cheminę medžiagą.
58
Informacija apie išsiskiriantį kiekį arba likučių koncentraciją pateikiama klientui pageidaujant.
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Jei tai negali būti nurodoma esant faktinėms naudojimo sąlygoms, turi būti pateikiamas
cheminių medžiagų tapatybės patvirtinimas (cheminis pavadinimas ir (arba) CAS numeris) ir
visa kita reikiama informacija, kad maisto verslo subjektas galėtų nustatyti funkcinius
barjerus ir patikrinti, ar cheminės medžiagos neišsiskiria aptinkamais kiekiais.
B) Informacija, pateikiama apie plastikinį sluoksnį (sluoksnius) gatavame daugiasluoksniame
kompozite (DK)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Deklaraciją pateikusio verslo subjekto tapatybė ir adresas.
Verslo subjekto, kuris gamina ar importuoja DK, tapatybės patvirtinimas ir adresas.
Plastikinės medžiagos arba gaminio tapatybės patvirtinimas (prekių ženklas ir polimero rūšis).
Deklaracijos pateikimo data.
Patvirtinimas, kad DK plastikinis sluoksnis atitinka Pagrindų reglamento ir Plastikų reglamento
atitinkamus reikalavimus:
a. patvirtinimas, kad DK plastikiniai sluoksniai, kurie nėra atskirti nuo maisto funkciniu barjeru,
yra pagaminti naudojant tik monomerus, kitas pradines medžiagas ir priedus, kuriuos
leidžiama naudoti pagal Plastikų reglamentą.
b. Patvirtinimas, kad į DK plastikinius sluoksnius specialiai dedamos medžiagos59 atitinka
Pagrindų reglamento atitinkamus reikalavimus ir kad buvo atliktas rizikos vertinimas pagal
Plastikų reglamento 19 straipsnį60. Jei gatavo gaminio naudotojas turi atlikti papildomus
rizikos vertinimo veiksmus pagal Plastikų reglamento 19 straipsnį, turi būti pateikiamas
cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas (cheminis pavadinimas ir CAS numeris) ir
atitinkama informacija61, kurios reikia rizikai įvertinti.
c. Patvirtinimas, kad DK plastikiniuose sluoksniuose naudojamos reakcijų tarpinės medžiagos,
irimo ar reakcijos produktai atitinka Pagrindų reglamento atitinkamus reikalavimus ir kad
buvo atliktas rizikos vertinimas pagal Plastikų reglamento 19 straipsnį. Jei gatavo gaminio
naudotojas turi atlikti papildomus rizikos vertinimo veiksmus pagal Plastikų reglamento 19
straipsnį, turi būti pateikiamas cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas (cheminis
pavadinimas ir CAS numeris) ir atitinkama informacija, kurios reikia rizikai įvertinti.
Jei taikoma, patvirtinimas, kad DK atitinka vinilchlorido monomerui taikomus apribojimus (cheminės
medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje Nr. 127, išsiskyrimas nėra aptinkamas, kai aptikimo
riba 0,01 mg/kg maisto produkto, likučių kiekis 1 mg/kg plastiko).
Informacija apie dvigubos paskirties priedus: Cheminės medžiagos tapatybės patvirtinimas, kaip
nurodyta Europos teisės aktuose dėl priedų ar kvapiųjų medžiagų (Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008,
Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008) (cheminės medžiagos pavadinimas ir E arba FL numeris).
Informacija, susijusi su medžiagos arba gaminio galutiniu naudojimu, ypač naudojimo sąlygoms
taikomi apribojimai arba ribojimai, įskaitant DK plastikiniams sluoksniams taikomus apribojimus ir
(arba) specifikacijas, nurodytas Sąjungos sąrašo 10 skiltyje.
Gatavų medžiagų ir gaminių, kurie šiapus funkcinio barjero turi plastikinius sluoksnius, atitikties
deklaracijoje turi būti:
a. patvirtinimas, kad sudėtyje esantys priedai ir monomerai, kurių neleidžiama naudoti,
i. neatitinka KŽP reglamento I priedo 3.5, 3.6 ir 3.7 dalyse nustatytų kriterijų, kad būtų
klasifikuojami kaip turintys „mutageninį“, „kancerogeninį“ arba „toksinį poveikį
reprodukcijai“,
ii. nėra nanomedžiagos formos, kaip apibrėžta Rekomendacijoje dėl nanomedžiagos.
b. Patvirtinimas, kad, esant nustatytoms naudojimo sąlygoms, neleidžiamų naudoti priedų ir
monomerų išsiskyrimas į maisto produktą ar maisto modelinį tirpalą nėra aptinkamas, kai
aptikimo riba 0,01 mg/kg.

59

Tai yra visos specialiai dedamos medžiagos, taip pat monomerai, kitos pradinės medžiagos ir priedai.
Jei norint įrodyti, kad cheminės medžiagos, kurioms taikomi apribojimai pagal Plastikų reglamentą, atitinka Pagrindų
reglamento nuostatas, yra pasirenkamas būdas, kurio pagrindą sudaro SML, lyg su maistu besiliečianti medžiaga būtų
plastikas, tuomet informacija taip pat gali būti pateikiama AD 6 punkte.
61
Atitinkama informacija – tai esančios cheminės medžiagos kiekis arba tinkama informacija, kuri leistų įvertinti
poveikį; taip pat gali būti pateikiama toksikologinė informacija apie cheminę medžiagą.
60
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Jei tai negali būti nurodoma esant faktinėms naudojimo sąlygoms, turi būti pateikiamas
cheminių medžiagų tapatybės patvirtinimas (cheminis pavadinimas ir (arba) CAS numeris) ir
visa kita reikiama informacija, kad maisto verslo subjektas galėtų nustatyti funkcinius
barjerus ir patikrinti, ar cheminės medžiagos neišsiskiria aptinkamais kiekiais.
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5
5.1

I priedas

Rekomendacinio dokumento 4.3.1 SKIRSNIO 6 PUNKTĄ iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys.
Plėvelių gamintojas gamina trisluoksnę plėvelę (PP/PE/PP).
Šios polipropileno rūšies (abu PP sluoksniai gaminami iš tos pačios PP rūšies, kurią tiekia tas pats tiekėjas)
sudėtyje nėra jokių priedų su SML. PE tiekėjas nenori nurodyti parduodamoje PE rūšyje esančio priedo, kurio
SML yra x mg/kg, tačiau jis patvirtina, kad SML nebus viršijama, remiantis blogiausio atvejo apskaičiavimu
(100 proc. išsiskyrimas), jei plėvelės storis bus 150 µm, esant nustatytam paviršiaus ir kiekio santykiui. Šiuo
atveju klientas galės patvirtinti atitiktį, kadangi PE sluoksnio storis yra ne didesnis kaip 150 µm, esant
nustatytam arba mažesniam paviršiaus ir kiekio santykiui. Jei klientas nori storesnio kaip 150 µm sluoksnio,
būtina papildomai susisiekti su tiekėju.
2 pavyzdys.
Toks pat kaip 1 pavyzdys, tačiau šiuo atveju PP tiekėjas patvirtina, kad naudojamas priedas, kurio SML yra
y mg/kg.
Klientas gali patvirtinti atitiktį, kadangi turi įrodymą, jog abu jo tiekėjai naudoja du skirtingus priedus su
SML.
3 pavyzdys.
Toks pat kaip 1 pavyzdys, tačiau šiuo atveju ir PE, ir PP tiekėjas patvirtina, kad kiekvieno jų naudojamas
priedas turi tokią pačią SML, t. y. x mg/kg. Priedas gali būti toks pat arba tai gali būti skirtingi priedai. Tokiu
atveju abu tiekėjai turi nurodyti didžiausią esančio priedo kiekį. Turėdamas šią informaciją, klientas gali
patikrinti atitiktį pagal patį blogiausią scenarijų (toks pat priedas, abiejų priedų kiekiai sudedami). Jei
skaičiavimai rodo, kad SML yra viršijama, būtina papildomai susisiekti su tiekėju, kad būtų gauta išsamesnių
duomenų.
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6
6.1

I priedas

1 lentelė. Verslo subjektai ir jų vaidmuo

Vaidmuo

Pavyzdžiai

Veikla

Plastiko gamintojas

Chemijos pramonė, plastiko gamintojai,
plastiko perdirbėjai

Prekių gamyba

Cheminė medžiaga
Tarpinė medžiaga
Gaminys

Prekių gamyba

Cheminė medžiaga
Tarpinė medžiaga

Neplastikinių
Chemijos pramonė, spausdinimo rašalų, klijų,
medžiagų gamintojas dangų gamintojai

Prekės

Platintojas

Chemikalų, tarpinių medžiagų, gatavų gaminių Prekių pateikimas verslo
platinimo centrai, išskyrus maisto produktų
subjektui
mažmeninės prekybos platinimo centrus

Cheminė medžiaga
Tarpinė medžiaga
Gaminys

Naudotojas

Maisto pramonė, aprūpinimo maistu ir gėrimais Maisto produktų
įstaigos, restoranai, maisto verslo subjektai
pakavimas, perdirbimas,
laikymas

Gaminys

Mažmenininkai ir jų Prekybos centrai ir maisto verslo subjektai,
Prekių pateikimas
platinimo centrai
parduodantys tiesiai vartotojui (pvz., kepyklos, vartotojui
mėsinės)
Importuotojas

Chemikalų, tarpinių medžiagų, pakavimo,
virtuvės ir stalo reikmenų, mechanizmų,
supakuoto maisto importuotojai
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Prekių iš trečiųjų šalių
išleidimas į ES

Gaminys

Cheminė medžiaga
Tarpinė medžiaga
Gaminys

Su maistu besiliečiančių
medžiagų naudojimas

Vartotojas
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Gaminys

6.2

2 lentelė. Verslo subjektai ir jų prievolės, susijusios su AD, patvirtinamaisiais dokumentais ir ženklinimu

Vaidmuo

Prekės

Neplastikinių
medžiagų
gamintojas

Cheminė
medžiaga

Plastiko
gamintojas

Cheminė
medžiaga

Tarpinė
medžiaga

Gauna
Saugo
informaciją patvirtinamu
osius
dokumentus
Ne

Taip

Tinkama
informacija

Taip

Ne

Kitas veikėjas

Pateikia AD

Ženklinimas
pagal 15
straipsnį

Gamintojas

Tinkama
informacija

Ne
Ne

Platintojas

Tinkama
informacija62

Taip

Gamintojas

Taip

Ne

AD

Taip

Platintojas

Taip

Ne

AD ir
tinkama
informacija

Taip

Naudotojas

Taip

Taip

Platintojas

Taip

Taip

Mažmenininkai + platinimo
centrai

Ne

Taip

Ne

Taip

Tarpinė
medžiaga
Gamintojas

Gaminys

Vartotojas

62

Neplastikinių medžiagų gamintojas neturi teisinio įsipareigojimo pateikti tinkamą informaciją, tačiau jam rekomenduojama tą padaryti.
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Platintojas

Cheminė
medžiaga

AD

Taip

Gamintojas

Taip

Ne

AD

Taip

Platintojas

Taip

Ne

AD

Taip

Naudotojas

Taip

Taip

Ženklinimas

Taip

Mažmenininkai + platinimo
centrai

Ne

Taip

Kitas veikėjas

Pateikia AD

Ženklinimas

Tarpinė
medžiaga
Platintojas

Vaidmuo

Importuotojas

Gaminys

Prekės

Cheminė
medžiaga

Gauna
Saugo
informaciją patvirtinamu
osius
dokumentus

pagal 15
straipsnį

Informacija

Taip

Gamintojas

Taip

Taip

Informacija

Taip

Platintojas

Taip

Taip

Informacija +
ženklinimas

Taip

Naudotojas

Taip

Taip

Platintojas

Taip

Taip

Mažmenininkai + platinimo
centrai

Ne

Taip

Ne

Taip

Tarpinė
medžiaga
Importuotojas

Gaminys

Vartotojas
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Naudotojas

Gaminys

AD +
ženklinimas

Taip

Netaikoma63

Netaikoma63

Netaikoma63

Mažmenininka
i ir jų
platinimo
centras

Gaminys

Ženklinimas

Taip

Mažmenininkas

Ne

Taip

Vartotojas

Ne

Taip

Vartotojas

63

Ženklinimas

Su maistu besiliečiančios medžiagos ir gaminiai, pvz., pakuotės, nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.
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7
Santrumpa
CAS
KŽP
AD
EB
EEE
E numeris
EPS
ES
EVOH
FCM
FL numeris
GGP
DTP
MTP
LMTP
DK
OL
OML
PA
PAA
PET
PP
PS
PVC
QM
SML
SML(T)

Santrumpos

Sutrumpintas terminas
Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas
Atitikties deklaracija
Europos bendrija
Europos ekonominė erdvė
Europoje vartojamas maisto priedų kodas
Plėtrusis polistirenas
Europos Sąjunga
Etileno vinilo alkoholio kopolimerai
Su maistu besiliečianti medžiaga
Kvapiosios medžiagos kodas
Geroji gamybos praktika
Didelio tankio polietilenas
Mažo tankio polietilenas
Linijinis mažo tankio polietilenas
Daugiasluoksnis kompozitas
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
Suminė išsiskyrimo ribinė vertė
Poliamidas
Pirminis aromatinis aminas
Polietileno tereftalatas
Polipropilenas
Polistirenas
Polivinilchloridas
Likučių kiekis
Konkreti išsiskyrimo ribinė vertė
Suminė konkretaus išsiskyrimo ribinė vertė
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8
Minimas teisės aktas
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004
Reglamentas (ES) Nr. 10/2011
Reglamentas (EB) Nr. 2023/2006
Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008
Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Rekomendacija 2011/696/ES
Reglamentas (EB) Nr. 882/2004

Sutrumpintas pavadinimas
Pagrindų reglamentas
Plastikų reglamentas
GGP reglamentas
Maisto priedų reglamentas
Kvapiųjų medžiagų reglamentas
KŽP reglamentas
Rekomendacija dėl
nanomedžiagos
Kontrolės reglamentas

Minimų teisės aktų saitai
Saitas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R1935:20090807:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R0010:20111230:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0882:20120101:EN:PDF
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