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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTIESIEMS SUBJEKTAMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES TAISYKLĖS DĖL PLOVIKLIŲ

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data arba šis laikotarpis nebus Europos
Vadovų Tarybos pratęstas pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį, visa
Sąjungos pirminė ir antrinė teisė nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo
30 d. 00.00 val. Vidurio Europos laiku (toliau – išstojimo diena). Tuomet Jungtinė
Karalystė taps trečiąja šalimi2.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, ploviklių srities ekonominės veiklos vykdytojams primenama apie teisines
pasekmes, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebetaikomos
ES taisyklės dėl ploviklių, visų pirma 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 648/2004 dėl ploviklių3. Konkrečios to pasekmės plovikliams,
teikiamiems ES rinkai nuo išstojimo dienos4:
1.

IMPORTUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
Pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 2 straipsnio 10 dalį gamintojas yra asmuo,
atsakingas už ploviklio arba ploviklio aktyviosios paviršiaus medžiagos pateikimą
ES rinkai. Sąvoka apima ne tik gamintoją, bet ir importuotoją.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 3 straipsnio 2 dalį ploviklių arba ploviklių
aktyviųjų paviršiaus medžiagų gamintojai turi būti įsisteigę Sąjungoje, ir jie atsako
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už ploviklių arba plovikliams skirtų aktyviųjų paviršiaus medžiagų atitiktį tam
reglamentui.
Nuo išstojimo dienos Jungtinėje Karalystėje įsisteigę gamintojai nebebus laikomi
ES įsisteigusiais ekonominės veiklos vykdytojais. Todėl ES 27 įsisteigęs
ekonominės veiklos vykdytojas, iš Jungtinės Karalystės ES 27 rinkai teikiantis
ploviklius arba ploviklių aktyviąsias paviršiaus medžiagas, kuris iki tol buvo
laikomas platintoju, tų gaminių atžvilgiu taps ES importuotoju. Toks veiklos
vykdytojas turės laikytis gamintojams nustatytų įpareigojimų.
2.

ŽENKLINIMAS
Remiantis Reglamento (EB) Nr. 648/2004 11 straipsnio 2 dalies b punktu, plovikliai
turi būti ženklinami asmens, atsakingo už produkto pateikimą rinkai, pavadinimu
arba prekės ženklu.
Taigi jei iki išstojimo dienos gamintojas buvo įsisteigęs Jungtinėje Karalystėje,
gamintojo ženklas ant pakuočių, etikečių ir lydimųjų dokumentų turi būti
atitinkamai pakeistas.

3.

PATVIRTINTOSIOS LABORATORIJOS
Remiantis Reglamento (EB) Nr. 648/2004 3 ir 4 straipsniais, taip pat II, III, IV ir
VIII priedais, reikalingi šie bandymai:




ploviklių aktyviųjų paviršiaus medžiagų pirminio biologinio skilimo
bandymai;
ploviklių aktyviųjų paviršiaus medžiagų galutinio biologinio skilimo
(mineralizacijos) bandymai;
papildomas ploviklių aktyviųjų paviršiaus medžiagų rizikos vertinimas.

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 648/2004 8 straipsnio 2 dalimi, šiuos bandymus
turi atlikti valstybių narių patvirtintos laboratorijos5. Tikrinama, ar rinkai pateikti
produktai atitinka šį reikalavimą6.
Taigi išstojimo dieną rinkoje galės būti tik tokie plovikliai, kurių saugumą
patvirtinančius bandymus pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 atliko ES 27
valstybės narės patvirtinta laboratorija.
Bendros informacijos apie ploviklius rasite Komisijos chemijos teisės aktų svetainėje
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_lt). Prireikus šioje svetainėje
bus pateikiama papildomos naujos informacijos.
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