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DĖL EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTO PROJEKTO

Informuojame, kad Europos Komisija, laikydamasi ES teisėkūros reguliavimo su tikrinimu 
procedūros, 2020 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamentui ir ES Tarybai nuomonės išreiškimui pateikė 
Europos Komisijos reglamento, papildančio Reglamentą Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas) XVII priedą dėl 
švino šaudmenų naudojimo šlapžemėse ir aplink jas, projektą (toliau – EK reglamento projektas). 
2020 m. rugsėjo 3 d. vykusiame REACH komiteto posėdyje už projektą balsavus 18 valstybių 
narių, prieš – 5 valstybėms narėms, o 4 valstybėms narėms susilaikius, projektui pritarta 
kvalifikuota balsų dauguma. Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. (14)-
A4E-7947 socialiniams partneriams pranešta, kad REACH komiteto posėdyje balsavimo metu 
Lietuva susilaikė.

ES Taryba, vadovaudamasi teisėkūros procedūromis, dėl šio reglamento projekto priėmimo 
planuoja taikyti rašytinę procedūrą. Laikydamasi nuoseklios su institucijomis ir socialiniais 
partneriais suderintos Lietuvos pozicijos dėl švino ribojimo šaudmenų naudojimui šlapžemėse ir 
aplink jas, Lietuva, Tarybai išreiškiant nuomonę dėl šio EK reglamento projekto, susilaikys.

Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė

D. Pipiraitė-Vališkienė,  8 687 25786, el. p. donata.valiskiene@am.lt,
A. Bajoraitienė, 8 618 76434, el. p. aurelija.bajoraitiene@am.lt
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Adresatų sąrašas

1. Lietuvos medžiotojų draugija, el. p.: info@medziotojudraugija.lt 

2. Sūduvos medžiotojų sąjunga, el. p.: ramunas.mazetis@gmail.com

3. Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, el. p.:  raimondas@medziokles.lt

4. Lietuvos ornitologų draugija, el. p.:  lod@birdlife.lt

5. Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija, el. p.: judita@ipsc.lt

6. Respublikinė sportinio šaudymo asociacija, el. p.:  zydrunas@rssa.lt

7. Sūduvos mokomasis šaudymo centras, el. p.:  paulius.uleckas@gmail.com

8. Lietuvos ginklų savininkų asociacija, el. p.:  info@ligsa.lt

9. Ginklų pirklių asociacija, el. p.:  gintas@vollit.lt

10. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, el. p.:  mindaugas@lmzd.lt; lietuvosmzd@yahoo.com

11. UAB „Zala Arms“, el. p.:  info@zalaarm.lt
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