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1. Bendri klausimai
1.1 K reiškia REACH ir kur galima gauti daugiau informacijos?
REACH – tai sutrumpintas reglamento d l chemini medžiag registracijos, vertinimo,
autorizacijos ir apribojim pavadinimas. REACH reglamentas sigaliojo 2007 m. birželio 1 d. Šiuo
teis s aktu suvienodinami ir pataisomi ligi šiol Europos S jungoje (ES) galioj teis s aktai,
nustatantys reikalavimus chemini medžiag tvarkymui. REACH reglamentu taipogi kuriama
Europos chemini medžiag agent ra (ECHA) Helsinkyje (Suomijoje), kuri koordinuos šio
reglamento gyvendinim . ECHA valdys chemini medžiag registravimo, vertinimo, autorizacijos
ir apribojim proces vykdym , užtikrindama viening reikalavim vykdym visoje Europos
S jungoje.
REACH reglamentas paskelbtas Europos S jungos oficialiajame leidinyje (prieiga
internetu
http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A396%3ASOM%3ALT%3AHTML )
Apie REACH – ECHA tinklaviet je publikuojama rubrika, kurioje glaustai aprašomi
pagrindiniai
REACH
reglamento
reikalavimai
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/index_lt.htm )
REACH rekomendacijos – ECHA tinklaviet je publikuojama rubrika, kurioje pateikiami
REACH reglamento išaiškinimai bei papildoma informacija, susijusi su šiuo teis s aktu.
Šiame skyrelyje pateikiami išaiškinimai yra parengti bendradarbiaujant suinteresuotoms
šalims, Europos S jungos valstybi nari kompetentingosioms institucijoms bei Europos
Komisijai (prieiga internetu http://reach.jrc.it/guidance_lt.htm )
Paieška – ECHA tinklapio funkcija, kuria naudodamiesi galite lengvai surasti tinklapyje
pateikiamus dokumentus. Naudodamiesi „raktinio žodžio“ paieškos funkcija b site
tiesiogiai nukreipti atitinkamus rekomendacini dokument skyrius arba ECHA tinklapio
rubrikas (prieiga internetu http://reach.jrc.it/public-2/navigator_search.htm?lang=lt ).
„Navigator“ – ECHA tinklapyje pateikiama interaktyvi priemon , kuri pad s nustatyti J s
sipareigojimus pagal REACH reglamento reikalavimus (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/navigator_lt.htm )
REACH-IT ir IUCLID 5 – IUCLID 5 yra programin ranga, kurioje galite vesti,
tvarkyti, kaupti ir keistis informacija apie chemini medžiag savybes ir pavojingum .
Išaiškinimai, kaip
naudotis IUCLID 5 programa vykdant REACH reglamento
reikalavimus, pateikiami kartu, programin je rangoje. Naudojantis šia programa taip pat
galite užpildyti OECD (Tarptautin ekonomin s pl tros ir bendradarbiavimo organizacija)
reikalavimus atitinkan ias duomen pateikimo formas. REACH-IT leis susikurti monei
prieig prie autorizuoto tinklapio, kuriame gal s internetu pateikti užpildyt dokumentacij
apie chemin medžiag . REACH-IT sistema leis Europos chemini medžiag agent rai ir
valstybi nari kompetentingosioms institucijoms atlikti dokumentacijos patikr .
Nekonfidenciali informacija bus talpinama pagrindiniame ECHA tinklapyje. (prieiga
internetu http://echa.europa.eu/reach/software_lt.html ).
Nacionalin s pagalbos tarnybos - kiekviena ES valstyb nar savo teritorijoje teikia
REACH pagalbos paslaugas visoms suinteresuotosioms šalims. Šios tarnybos priklauso
vienam tinklui, kuriame atsakymai klausimus derinami siekiant užtikrinti nuosekli
pagalb visos Europos mon ms. Nacionalini ES valstybi nari pagalbos tarnyb s rašas
pateikiamas
ECHA
tinklaviet je
(prieiga
internetu
http://echa.europa.eu/reach/helpdesk_lt.html ). Taip pat tam tikrais klausimais (tame tarpe
IUCLID 5 programos naudojimas) konsultuoja ECHA pagalbos tarnyba.
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1.2 Kuo skiriasi 2007 m. geguž s 29 d. REACH reglamento klaid
2006 m. gruodžio 30 d. REACH reglamento varianto?

ištaisymas nuo pirmojo

Pagrindinis 2007 m. geguž s 29 d. pateikto REACH reglamento varianto tikslas – ištaisyti
lingvistines klaidas atsiradusias REACH reglamento verstuose variantuose, esmini REACH
reglamento turinio pakeitim n ra. Angl kalba pateikiamas REACH reglamento variantas beveik
nepakeistas, išskyrus spausdinimo klaid ištaisym 64 straipsnio 8 dalyje (vietoj nuorodos 133
straipsnio 2 dal turi b ti nuoroda 133 straipsnio 3 dal ).
1.3 Nuo kada taikomi REACH reglamento reikalavimai?
REACH reglamento 141 straipsnis nustato datas, nuo kada taikomi atskiri REACH reglamento
reikalavimai ir tam tikros nuostatos.
REACH reglamentas sigaliojo 2007 m. birželio 1 d., ir jei 141 str. 2 ar 4 dalyse nenurodyta kitaip,
taikomi visi šio reglamento reikalavimai.
2008 m. birželio 1 d. pradedamos taikyti pagrindin s šio reglamento nuostatos pvz. II antraštin s
dalies (chemini medžiag registravimas), III antraštin s dalies (dalijimasis duomenimis ir
nereikaling bandym vengimas), V antraštin s dalies (tolesni naudotojai), VI antraštin s dalies
( vertinimas), VII antraštin s dalies (autorizacija), XI antraštin s dalies (klasifikavimo ir
ženklinimo inventorius), XII antraštin s dalies (informavimas). Taip pat pradedami taikyti 128
straipsnio reikalavimai d l laisvo jud jimo bei 136 straipsnio reikalavimai d l pereinamojo
laikotarpio priemoni , susijusi su esamomis chemin mis medžiagomis.
2009 m. birželio 1 d. pradedamos taikyti VIII antraštin s dalies ir XVII priedo nuostatos,
nustatan io tam tikr pavojing medžiag , preparat ir gamini gamybos, tiekimo rinkai bei
naudojimo apribojimus.
1.4 Kas atsakingas už REACH reglamento reikalavim vykdymo užtikrinim ?
Pagal REACH reglamento 125 ir 126 straipsnius iki 2008 m. gruodžio 1 d. valstyb s nar s turi
nustatyti kontrol s mechanizm bei sankcijas už šio reglamento nuostat pažeidimus.
1.5 Kur kreiptis turint klausim apie REACH reglament ?
Informacij apie REACH reglament teikia:
Nacionalin s pagalbos tarnybos kiekvienoje ES valstyb je nar je konsultuoja d l
REACH reglamento reikalavim bei sipareigojim vykdymo. Pagalbos tarnybos
konsultacijas teikia valstybine kalba, atsižvelgdamos susijusius kit nacionalini teis s
akt reikalavimus. Pagal REACH reglamento 124 straipsn nacionalin s pagalbos tarnybos
vykdo savo veikl nuo 2007 m. birželio 1 d.
Suinteresuot šali pagalbos tarnybos (pvz. plastiko, mineral , naftos, daž pramon s),
kurtos atskir prekybos asociacij , pramon s sektori , komercijos r m bei kit priva i
organizacij , pagal užsakymus teikia patarimus d l REACH reglamento reikalavim
vykdymo.
ECHA pagalbos tarnyba konsultuoja mones registruojan ias chemin medžiag . Ši
pagalbos tarnyba atsako
klausimus apie REACH nuostatas, IUCLID 5 programos
naudojim , REACH-IT sistem , pateiktos dokumentacijos tvarkym . Yra kurtas ECHA ir
valstybi nari pagalbos tarnyb bendradarbiavimo tinklas, kuriuo siekiama visoms ES
mon ms (gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams ir kitoms
suinteresuotoms šalims, ypatingai mažoms ir vidutin ms mon ms) teikti patikim ,
suderint ir nuosekli informacij .
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mon s sik rusios ne Bendrijos teritorijoje pagal REACH reglament neturi tiesiogini
sipareigojim . Jei tokias mon s domina bendra informacija apie REACH reglamento reikalavimus
jos tur t kreiptis ECHA pagalbos tarnyb . Jei tokios mon s nori užduoti klausim susijus su
nacionalini teis s akt taikymu – turi kreiptis konkre ios valstyb s nar s pagalbos tarnyb .
1.6 Kur galiu gauti informacijos apie darbo galimybes Europos chemini medžiag agent roje
(ECHA)?
ECHA vykdo personalo atrank vadovaudamasi atviro konkurso principais. Darbo pasi lymai
laisvas
vietas
skelbiami
ECHA
tinklaviet je
(prieiga
internetu
http://echa.europa.eu/opportunities_lt.html ) bei Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO)
tinklaviet je (prieiga internetu http://europa.eu/epso/ ). Nor dami dirbti ECHA reguliariai
lankykit s šiose tinklaviet se.

2. Tikslas
2.1 Ar REACH reglamento reikalavimai taikomi chemin ms medžiagoms (atskiroms, esan ioms
preparat sud tyje arba gaminiuose), kuri per metus pagaminama arba importuojama mažiau
nei 1 tona?
Taip, nes kai kurie REACH reglamento reikalavimai taikomi ir šiuo atveju. Reikalavimas registruoti
chemin medžiag taikomas tik tuo atveju, jei per metus šios chemin s medžiagos pagaminama ar
importuojama 1 ton ir daugiau (atsakymai klausimus apie registravim pateikiami 6 skyriuje).
Ta iau net jei chemin s medžiagos gaminama ar/ir importuojama mažiau nei viena tona per metus
šiai cheminei medžiagai gali b ti taikomi kiti REACH reglamento reikalavimai. Šie reikalavimai
priklauso nuo chemin s medžiagos savybi (pvz. pavojinga chemin medžiaga ar nepavojinga). Be
to REACH reglamento reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo to koks j s vaidmuo (t. y. ar J s
esate gamintojas, ar importuotojas, ar platintojas, ar naudotojas). Navigatorius (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/navigator_lt.htm) ir rekomendacijos registravimui (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm ) pad s Jums nustatyti ar tam tikrai
cheminei medžiagai taikomi REACH reglamento reikalavimai.
Jei cheminei medžiagai taikomi REACH reglamento reikalavimai, J s tur tum te pasitikrinti ar
nenustatyti cheminei medžiagai apribojimai – XVII priede surašyti apribojimai chemin ms
medžiagoms taikomi nepriklausomai nuo kiekio. Be to, jei chemin medžiaga traukta
autorizuotin chemini medžiag s raš (XIV priedas), ši chemin medžiaga gali b ti naudojama
tik gavus leidim , autorizacija taipogi turi b ti atliekama nepriklausomai nuo chemin s medžiagos
kiekio.
Naudodamiesi „Navigator“ programa taip pat gal si išsiaiškinti, kada, nepriklausomai nuo chemin s
medžiagos kiekio, turite pateikti ECHA informacij apie chemin s medžiagos klasifikavim ir
ženklinim , arba kada turite savo klientams pateikti informacij apie ši chemin medžiag ir
saugos duomen lapus.
Taip pat „Navigator“ programoje informuojama, kad chemini medžiag (atskir , esan i preparat
sud tyje arba gaminiuose), kuri per metus vienas gamintojas/importuotojas pagamina arba
importuoja mažiau nei 1 ton , registruoti nereikia.
Reikt atkreipti d mes , kad apribojim ir/arba autorizacijos reikalavimai taikomi ir gamini
gamintojams ir/arba importuotojams.
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2.2 Ar REACH reglamento reikalavimai taikomi chemin ms medžiagoms, esan ioms biocid
arba augal apsaugos produkt sud tyje?
Veiklioji medžiaga, esanti biocid sud tyje, laikoma registruota pagal REACH reglament , jei
atitinka Direktyvos 98/8/EB (d l biocidini produkt pateikimo rink ) nuostatas. Ta iau, norint
pasinaudoti išimtimi, tokia chemin medžiaga turi atitikti visus reikalavimus, kurie pateikiami
REACH reglamento 15 straipsnyje 2 dalyje bei išaiškinti rekomendacijose registravimui (prieiga
internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.5.1 skyrius –
Biocidai). Reikia atkreipti d mes , kad tik veiklioji medžiaga, esanti biociduose, laikoma
registruota, ko-formuliantams ši išimtis netaikoma.
Veiklioji medžiaga, esanti augal apsaugos produkt sud tyje, laikoma registruota pagal REACH
reglament , jei atitinka Direktyvos 91/414/EEB (d l augal apsaugos produkt pateikimo rink ).
Reikia atkreipti d mes , kad nors REACH reglamento 15 straipsnio 1 dalyje pamin ti koformuliantai, iš ties jie neatitinka kit šiame straipsnyje nustatyt s lyg , tod l tokios medžiagos
nelaikomos registruotomis, detaliau tai išaiškinta rekomendacijose registravimui (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.5.2 skyrius – Augal apsaugos
produktai).
Svarbu sid m ti, kad tik veikliosios medžiagos kiekis biociduose ir augal apsaugos produktuose
laikomas registruotu pagal REACH reglamento reikalavimus. Jei chemin medžiaga biociduose
arba augal apsaugos produktuose naudojama ne kaip veiklioji medžiaga, arba jei ta pati medžiaga
naudojama kituose preparatuose, kurie nelaikomi biocidais arba augal apsaugos priemon mis, ji
turi b ti užregistruota pagal REACH reglamento reikalavimus. Pavyzdžius, kaip apskai iuoti
registruotin chemin s medžiagos kiek galite rasti rekomendacijose registravimui (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.5.1 skyrius – Biocidai ir 1.6.5.2
skyrius – Augal apsaugos produktai).
2.3 Ar REACH reglamentas taikomas gamtoje randamoms chemin ms medžiagoms?
REACH reglamento nuostatos taikomos gamtoje randamoms chemin ms medžiagoms, kuri
apibr žimas pateikiamas 3 straipsnio 39 dalyje t.y. gamtoje randama chemine medžiaga laikoma
tokia gamtoje randama nat rali chemin medžiaga, kuri neperdirbta arba perdirbta tik rankiniu ,
mechaniniu ar gravitaciniu b du, tirpinant vandenyje, flotacijos b du, išgaunant vandeniu,
distiliuojant vandens garais arba kaitinant vien tik tam, kad b t pašalintas vanduo, arba kuri
išgaunama iš oro bet kokiu b du. IV ir V REACH reglamento prieduose pateikiamas gamtoje
randam chemini medžiag , kurioms taikomos registravimo prievol s išimtys, s rašas:
IV priede pateikiamas chemini medžiag , apie kurias turima pakankamai informacijos,
kad jos d l savo savybi kelia minimali rizik , s rašas. Ši chemini medžiag registruoti
nereikia. Taip pat joms netaikomi REACH reglamento V antraštin s dalies (tolesni
naudotojai) ir VI antraštin s dalies ( vertinimas) reikalavimai.
V priede pateikiamas chemini medžiag , kuri registracija laikoma netikslinga ar
neb tina, s rašas. š s raš yra trauktos šios nat ralios chemin s medžiagos randamos
gamtoje, jei jos n ra chemiškai modifikuotos – mineralai, r dos, r d koncentratai,
cemento klinkeris, gamtin s dujos, suskystintos naftos dujos, gamtini duj kondensatas,
proces dujos ir j komponentai, žalia nafta, anglis, koksas. Ši išimtis taikoma ir kitoms
gamtoje randamoms chemin ms medžiagoms, jeigu jos n ra chemiškai modifikuotos,
nebent jos atitinka klasifikavimo pavojingomis chemin mis medžiagomis kriterijus pagal
Direktyv 67/548/EEB. „Chemiškai nemodifikuotos chemin s medžiagos“ apibr žimas
pateikiamas REACH reglamento 3 str. 40 dalyje.
Atkreipkite d mes , šie priedai nuolat bus perži rimi ir papildomi.
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Nor dami išsiaiškinti koki
sipareigojim
interaktyvia priemone „Navigator“.

pagal REACH reglament

turite pasinaudokite

2.4 Ar modifikuotoms chemin ms medžiagoms išgaunamoms iš chemini medžiag pateikiam
IV REACH reglamento priede taip pat taikomos išimtys registravimui?
Vadovaujantis REACH reglamento 2 str. 7 a) dalimi chemin ms medžiagoms trauktoms IV
pried netaikomi reikalavimai registravimui. Š pried reguliariai atnaujins Europos Komisija.
Modifikuotoms chemin ms medžiagoms, jei jos išgaunamos iš chemini medžiag pateikiam IV
REACH reglamento priede ir j EINECS numeris nepasikei ia, taikomos tokios pa ios išimtys kaip
ir chemin ms medžiagoms trauktoms IV REACH reglamento pried . Ar modifikuotai cheminei
medžiagai priskiriamas tas pats EINECS numeris nustatoma nagrin jant kiekvien atvej atskirai.
Pavyzdžiui, augal aliejams tokiems kaip soj aliejus (EINECS Nr. 232-274-4; CAS Nr. 8001-227) ir fiziškai modifikuotiems j dariniams priskiriamas tas pats EINECS numeris. Tuo tarpu
chemiškai modifikuotus darinius (pvz. hidrintus) nuorodos n ra s raše, tod l laikoma, kad šis
EINECS numeris nepriskiriamas tokiems dariniams. Daugiau apie tokias chemines medžiagas galite
rasti REACH reglamento 3 str. 40 dalyje ir rekomendacijose registravimui (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm?time=1221131130 , 1.6.4.3 skyrius
– Chemin s medžiagos trauktos REACH reglamento IV pried ).
2.5 Ar nano-dalel ms taikomi REACH reglamento reikalavimai?
Taip, j poveikis aplinkai ir žmoni sveikatai turi b ti nustatomas vadovaujantis REACH
reglamento reikalavimais.
Potencialus chemin s medžiagos registruotojas turi nuspr sti ar jam taikomi REACH reglamento
reikalavimai nepriklausomai nuo chemin s medžiagos dydžio. Jei nustatoma, kad cheminei
medžiagai taikomi REACH reglamento reikalavimai tolesnis REACH reglamento nagrin jimas
pad s nustatyti, kad skirtingi reikalavimai taikomi skirtingoms chemin s medžiagos formoms,
priklausomai nuo to, kok pavoj jos sukelia. Besivystan ios nanotechnologijos ateityje gali
s lygoti nauj reikalavim , taikom nano-dalel ms, atsiradim .

3. Chemini medžiag importas Bendrijos teritorij
3.1 Kokiose šalyse taikomi REACH reglamento reikalavimai?
REACH yra Europos S jungos (ES) reglamentas, kurio reikalavimai tiesiogiai taikomi visose
Europos S jungos valstyb se nar se. Kadangi REACH reglamentas aktualus ir Europos
Ekonomin s Bendrijos (EEB) valstyb ms nar ms jis bus taikomas ir Islandijoje, Lichtenšteine bei
Norvegijoje. Chemin s medžiagos importuojamos Bendrij iš Šveicarijos (Europos šalies, kuri
nepriklauso EEB) laikomos importuojamomis chemin mis medžiagomis. Šioms chemin ms
medžiagoms taikomi tokie patys reikalavimai kaip chemin ms medžiagoms importuojamoms iš ne
ES šali .
Kaip taikomi REACH reglamento reikalavimai valstybi nari autonomin se zonose ir užj rio
teritorijose Jums pad s išsiaiškinti konkre i valstybi nari pagalbos tarnybos.
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3.2 Kokie reikalavimai taikomi ne Europos S jungos (ES) mon ms?
Ne Bendrijoje steigti gamintojai neturi tiesiogini sipareigojim pagal REACH reglament . Tokiu
atveju REACH reglamento reikalavimai taikomi importuotojui, kuris yra sisteig s Bendrijoje ir
veža chemin medžiag Bendrijos teritorij .
Pagal REACH reglamento 3 str. 9 dal , gamintojas tai Bendrijoje sisteig s fizinis arba juridinis
asmuo, kuris Bendrijoje gamina chemin medžiag . Ne ES mon , kuri pati eksportuoja chemines
medžiagas, chemines medžiagas preparatuose ar gaminiuose, vadovaudamasi REACH reglamento 8
straipsniu gali (bet neprivalo) Europos S jungoje paskirti abipusiu susitarimu „vienintel atstov “.
Vienintelis atstovas atlikt importuotoj sipareigojimus. Rekomendacijas vieninteliam atstovui
galite
rasti
rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.2 skyrius – Tiekimo grandin s
dalyviai). Taip pat daugiau informacijos pateikiama DUK 4 skyriuje.
3.3 Kokie reikalavimai taikomi gamini importuotojams?
Kai kuriais atvejais importuotojai ar gamintojai privalo chemines medžiagas, esan ias gaminiuose,
preliminariai užregistruoti, registruoti ar pateikti Europos chemini medžiag agent rai pranešim
apie šias chemines medžiagas (vadovaujantis REACH reglamento 7 str.). Terminai „importas“ ir
„gaminys“ apibr žiami REACH reglamento 3 str. 3 ir 10 dalyse. Nor dami nustatyti, ar privalo
registruoti chemin medžiag gaminyje arba pateikti apie j pranešim , gamini importuotojai turi:
- nustatyti ar numatoma, kad chemin medžiaga išsiskirs prastin mis pagr stai numanomomis
naudojimo s lygomis, jei tenkinama ši s lyga, nustatyti ar bendras importuojam gamini sud tyje
esantis chemin s medžiagos kiekis viršija vien ton per metus. Jei tenkinamos abi šios s lygos,
vadovaujantis REACH reglamento 7 str. 1 dalimi, importuotojas privalo registruoti toki chemin
medžiag , esan i gaminio sud tyje.
- nustatyti ar gaminio sud tyje esan ios chemin s medžiagos nustatytos pagal REACH reglamento
59 str. reikalavimus ( traukta kandidatini chemini medžiag s raš kaip atitinkanti chemin s
medžiagos kelian ios didel susir pinim kriterijus) koncentracija viršija 0,1 % mas s (mas s %)
(koncentracijos apskai iavimo išaiškinimas skirtingai traktuojamas kai kuri valstybi nari
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/dissenting_en.pdf.
Daugiau
informacijos
apie
reikalavimus chemin ms medžiagoms gaminiuose pateikiama rekomendacijose gaminiuose
esan ioms
medžiagoms
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/articles_en.htm?time=1221567620 ). Jei tenkinama ši
s lyga ir importuojamame gaminyje tokia chemin medžiaga per metus sudaro daugiau nei vien
ton , vadovaujantis REACH reglamento 7 str. 2 dalimi, importuotojas privalo pateikti pranešim
Europos chemini medžiag agent rai.
- Vadovaujantis REACH reglamento 7 str. 6 dalimi nei registruoti, nei pranešti nereikia apie tokias
chemines medžiagas, kurios jau buvo registruotos tam pa iam naudojimo b dui. Tod l pirmiausia
registruotojas arba praneš jas tur t pasidom ti kokiems naudojimo b dams chemin medžiaga
esanti gaminyje jau buvo registruota toje pa ioje arba kitoje tiekimo grandin je. Privalu sitikinti,
kad užregistruota chemin medžiaga yra tokia pati kaip turima medžiaga, tai galite padaryti
vadovaudamiesi rekomendacijomis chemini medžiag identifikavimui ir vardinimui pagal
REACH
reglament
(http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm?time=1221568275).
Nepriklausomai nuo to, kokius aukš iau išvardintus reikalavimus privalote vykdyti, gamini
importuotojams galioja ir šie papildomi reikalavimai:
* teikti papildom informacij , kurios reikalauja Europos chemini medžiag agent ra arba
valstybi nari kompetentingosios institucijos, kai atliekamas dokumentacijos arba medžiagos
vertinimas;
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* registruoti chemines medžiagas gaminiuose, kurios sudaro daugiau nei 1 ton per metus ir kuri
išsiskiria aplink jei Europos chemini medžiag agent ra numano, kad tokia chemin medžiaga
kelia pavoj aplinkai ar žmogaus sveikatai;
* vykdyti REACH reglamentu nustatytus apribojimus tiekti rinkai gaminius, kuri sud tyje yra
chemini medžiag traukt
XVII pried ;
* jei gaminyje esanti chemin medžiaga, kurios koncentracija viršija 0,1 % (mas s %), yra laikoma
kelian ia didel susir pinim ir vadovaujantis REACH reglamento 59 str. 1 dalimi traukta
kandidatini chemini medžiag s raš , privalu pateikti gaminio gav jui – arba pagal pareikalavim
gaminio naudotojui – pakankamai informacijos (bent jau chemin s medžiagos pavadinim ),
leidžian ios gamin naudoti saugiai (žr. REACH reglamento 33 str.).

4. Vienintelis atstovas
4.1 Kas gali paskirti vienintel atstov ?
Pagal REACH reglamento 8 str. 1 dal ne Bendrijoje sisteig s fizinis arba juridinis asmuo,
gaminantis chemin medžiag (kuri gali b ti naudojama atskirai, preparatuose ir/arba gamini
gamyboje), ruošiantis preparatus arba gaminantis gaminius, kuri sud tyje esan ias chemines
medžiagas reikia registruoti, gali abipusiu susitarimu paskirti Bendrijoje sisteigus fizin ar juridin
asmen vieninteliu atstovu vykdyti importuotojui tenkan ias prievoles, susijusias su
importuojamomis Bendrij chemin mis medžiagomis.
Vienintelis atstovas tur s vykdyti importuotoj sipareigojimus, susijusius su chemini medžiag
registravimu (REACH reglamento II antraštin dalis) bei kitus importuotojams priskiriamus
sipareigojimus.
Daugiau informacijos apie vienintel atstov pateikiama rekomendacijose registravimui (prieiga
internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius – Ne
Bendrijoje sisteigusi gamintoj vieninteliai atstovai).
4.2 Kas gali b ti paskirtas vieninteliu atstovu?
Ne Europos S jungoje (ES) sik rusi mon gali abipusiu susitarimu paskirti Bendrijoje sisteigus
fizin ar juridin asmen vieninteliu atstovu (taip pat ži r ti atsakym 4.3 klausim ). Vadovaujantis
REACH reglamento 8 str. 2 dalimi vienintelis atstovas turi vykdyti visas prievoles, tenkan ias
importuotojams pagal REACH reglament . Be to reikalaujama, kad vienintelis atstovas tur t
pakankamai chemini medžiag tvarkymo praktin s patirties bei b t pakankamai apie jas
informuotas. Daugiau informacijos apie vienintel atstov pateikiama rekomendacijose
registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm,
11.5.3.4 skyrius – Ne Bendrijoje sisteigusi gamintoj vieninteliai atstovai).
4.3 K reiškia reikalavimas vieninteliam atstovui „tur ti pakankamai chemini
tvarkymo praktin s patirties“?

medžiag

N ra kit ši reikalavim išaiškinim ar nustatyt kriterij išskyrus 8 str. 2 dalies nuorod kad
„vienintelis atstovas tur t pakankamai chemini medžiag tvarkymo praktin s patirties bei b t
pakankamai apie jas informuotas“.
4.4 Kokios vienintelio atstovo steigimo proced ros?
Vienintelis atstovas paskiriamas ne Bendrijoje sisteigusio gamintojo ir Bendrijoje sisteigusio
fizinio arba juridinio asmens abipusiu susitarimu. Kai vienintelis atstovas pateiks registracijos
dokumentacij (-as) jis tur t prid ti ir laiško(- ) kopij (-as), kuriuose atsispind t oficialus mon s
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paskyrimas vieninteliu atstovu. Daugiau informacijos apie vienintel atstov pateikiama
rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius – Ne Bendrijoje
sisteigusi gamintoj vieninteliai atstovai).
Vadovaujantis REACH reglamento 8 str. 3 dalies reikalavimais ne Bendrijoje sisteig s gamintojas
privalo informuoti tos pa ios tiekimo grandin s importuotojus apie vienintelio atstovo paskyrim .
Šie importuotojai laikomi tolesniais naudotojais.
4.5 Ar gali vienintelis atstovas atstovauti daugiau nei vienai monei?
Taip, vienintelis atstovas gali atstovauti vienai ar kelioms ne Europos S jungos (ES) mon ms,
kurios gamina chemines medžiagas, maišo preparatus, gamina gaminius ir eksportuoja juos
Bendrij . Daugiau informacijos apie vienintel atstov pateikiama rekomendacijose registravimui
(prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius –
Ne Bendrijoje sisteigusi gamintoj vieninteliai atstovai).

5. Preliminari registracija
5.1 Kur galima preliminariai užregistruoti chemin medžiag ?
Chemin s medžiagos registracija atidedama jei chemin medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis
laikotarpis, bus preliminariai užregistruota 2008 m. birželio 1 d. – gruodžio 1 d. (imtinai), daugiau
informacijos
pateikiama
rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 2.2 skyrius – Preliminari
registracija)
bei
rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.pdf, 3.5 skyrius – Preliminarios
registracijos terminai), taip pat REACH reglamento (prieiga internetu http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A396%3ASOM%3ALT%3AHTML) 3 str. 20
dalyje, 23 str. ir 28 str. Rekomendacijose registravimui (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7 skyriuje – Chemin s
medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis) patariama potencialiems registruotojams,
kada turi b ti pateikiama registracijos dokumentacija Europos chemini medžiag agent rai.
5.2 Ar registracijos terminas gal s b ti atidedamas chemin ms medžiagoms, kurioms taikomas
pereinamasis laikotarpis, jei šios medžiagos nebus preliminariai užregistruotos 2008 m. birželio 1
d. – gruodžio 1 d.?
Taip, bet tik tuo atveju jei chemin s medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis,
gamintojas ar importuotojas pasibaigus preliminariai registracijai (t.y. po 2008 m. gruodžio 1 d.)
pirm kart gamina/importuoja šios medžiagos 1 ton ir daugiau arba pirm kart
gamina/importuoja daugiau nei vien ton šios medžiagos (prieš tai buvo gaminami/importuojami
mažesni kiekiai). Vadovaujantis REACH reglamento (prieiga internetu http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A396%3ASOM%3ALT%3AHTML) 28 str. 6
dalies nuostatomis gamintojas/importuotojas, pirm kart gaminantis/importuojantis chemin
medžiag , kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, turi pateikti Europos chemini medžiag
agent rai
preliminarios registracijos duomenis per 6 m nesius nuo pirmojo medžiagos
pagaminimo/importavimo ne mažesniais kiekiais nei viena tona per metus ir ne v liau kaip likus 12
m nesi iki nustatyto registracijos termino. Tokie gamintojai/importuotojai tur s atlikti preliminari
registracij iki 2009 m. gruodžio 1 d., 2012 m. birželio 1 d. ar 2017 m. birželio 1 d. Išsamesnis
paaiškinimas
rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
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http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm, 3.6 skyrius – Pirm kart
gaminama/importuojama chemin medžiaga).
Tokios pa ios nuostatos taikomos ir pirm kart gaminamiems ar importuojamiems gaminiams,
kuri sud tyje yra chemini medžiag , kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis.
5.3 Kaip chemines medžiagas reikia preliminariai užregistruoti, kokios formos turi b ti
pildomos?
Nuo 2008 m. birželio 1 d. bus galima preliminariai užregistruoti chemin medžiag dviem b dais:
1. tiesiogiai REACH-IT tinklapyje (on-line);
2. iš anksto suvesti duomenis IUCLID 5 program , suformuoti preliminarios registracijos
fail ir persi sti Europos chemini medžiag agent rai (ECHA) naudojant REACH-IT
sistem . IUCLID 5 papildymas, skirtas preliminarios registracijos duomen pateikimui jau
pateikiamas
ECHA
tinklapyje
(http://ecbwbiu5.jrc.it/index.php?fuseaction=home.news&type=public&id=87 ). Taip pat
preliminarios registracijos pateikimui gali b ti naudojamos ir kitos kompiuterin s
programos, kuriomis galima sukurti XML formato failus. Daugiau informacijos IUCLID 5
tinklapyje,
preliminarios
registracijos
rubrikoje
(prieiga
internetu
http://ecbwbiu5.jrc.it/index.php?fuseaction=home.preregistration&type=public ).
Rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm, 3.8 skyrius – Kaip preliminariai
užregistruoti chemin medžiag ) pateikiami išsam s nurodymai.
5.4 Kiek kainuoja preliminari chemin s medžiagos registracija?
Preliminari chemin s medžiagos registracija yra nemokama. Ta iau vadovaujantis REACH
reglamento 74 str. nuostatomis už chemin s medžiagos registravim reik s sumok ti nustatyto
dydžio mokest . Daugiau informacijos apie registravimo mokest pateikiama atsakyme 6.7
klausim .
5.5 Kaip galima sužinoti ar chemin medžiaga yra preliminariai užregistruota?
Vadovaujantis REACH reglamento 28 str. 4 dalies nuostatomis Europos chemini medžiag
agent ra (ECHA) iki 2009 m. sausio 1 d. savo tinklapyje pateiks preliminariai užregistruot
chemini medžiag s raš . Tolesnieji naudotojai, nerad šiame s raše savo naudojamos medžiagos
tur t informuoti apie tai ECHA – pateikti savo kontaktinius duomenis bei chemin s medžiagos
tiek j kontaktus (pagal REACH reglamento 28 str. 5 dalies reikalavimus).

6. Registravimas
6.1 Kas turi registruoti chemines medžiagas?
Registruotoju gali b ti tik fizinis ar juridinis asmuo sisteig s Bendrijos teritorijoje. Registracija turi
b ti atliekama kai registruotojas:
1) chemin medžiag gamina Bendrijos teritorijoje,
2) chemin medžiag importuoja Bendrijos teritorij ,
3) vadovaujantis REACH reglamento 8 str. yra paskirtas vieninteliu atstovu.
Kiekvienos ES valstyb s nar s nacionalin teis nustato fizinio ir juridinio asmens teises bei
steigim valstyb s teritorijoje.
monei labai svarbu tiksliai nustatyti savo vaidmen (vaidmenis) tiekimo grandin je, kadangi pagal
š kriterij apibr žiami REACH reglamento reikalavimai.
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Daugiau informacijos apie galim registruotoj vaidmenis galite rasti REACH reglamento 3 str. 711
dalyse,
rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5 skyrius – Kas turi registruoti)
arba naudojantis Navigatoriumi (prieiga internetu http://reach.jrc.it/navigator_lt.htm ).
Atkreipiame d mes , kad ne Bendrijoje sisteigusi mon neturi tiesiogini sipareigojim pagal
REACH reglamento reikalavimus. REACH reglamento reikalavimus privalo vykdyti importuotojai
sisteig Bendrijos teritorijoje. Nor dami palengvinti importuotoj reikalavim vykdym ne
Bendrijoje sisteig gamintojai gali paskirti vienintel atstov (taip pat ži r kite atsakymus 4
skyriuje pateikiamus klausimus).
6.2 Kas privalo registruoti chemin medžiag tarptautin s mon s atveju?
Tuo atveju, kai mon sudaro keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kiekvienas iš j pats turi nuspr sti
ar jiems taikomi registravimo reikalavimai pagal REACH reglamento 3 str. 7 dal . Tarptautin s
mon s dažnai turi kelet dukterini moni Bendrijos teritorijoje, dažnai šios mon s yra
sisteigusios skirtingose valstyb se. Jei dukterin s mon s formintos kaip atskiri juridiniai objektai
(pagal nacionalin s teis s nuostatas) – tokiu atveju jos gali tur ti sipareigojim registruoti chemin
medžiag . Taip pat ži r kite atsakym 6.1 klausim .
6.3 Kokios chemin s medžiagos turi b ti registruojamos?
Registruoti reikia visas chemines medžiagas:
kurios apibr žtos REACH reglamento 3 str. 1 dalyje;
gaminamas Bendrijos teritorijoje arba importuojamas Bendrijos teritorij 1 tonos ir
didesniais kiekiais per metus tenkan iais vienam registruotojui;
išskyrus chemines medžiagas, kurioms taikomos registravimo išimtys pagal REACH
reglamento 2 str. 1-3 dalis, IV ir V priedus bei taikomos išimtys iš dalies pagal REACH
reglamento 2 str. 5-9 dalis;
nepriklausomai nuo to ar chemin medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga ar ne.
Nor dami išsiaiškinti ar turite registruoti chemin medžiag pirmiausia perskaitykite
rekomendacijas
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6 skyrius – Kas turi b ti
registruojama). Šiose rekomendacijose pateikiami apibr žimai, išaiškinimai, taip pat informacija
apie chemines medžiagas, kurioms netaikomi registracijos reikalavimai. Taip pat si lome
pasinaudoti Navigatoriumi, kuris pad s išsiaiškinti ar J s turite sipareigojim pagal REACH
reglament . Navigatorius taip pat pad s išsiaiškinti konkre ios chemin s medžiagos registravimo
detales.
6.3.1 Ar turi b ti registruojami lydiniai?
Vadovaujantis REACH reglamento 3 str. 2 dalimi lydiniai yra laikomi preparatais. Vadinasi turi
b ti registruojamas kiekvienas atskiras cheminis elementas esantis lydinyje, ta iau ne pats lydinys.
Rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.4 skyrius – Apibr žimai)
pateikiamas išsamus preparato apibr žimo išaiškinimas bei paaiškinamas skirtumas tarp preparato ir
sud tin s medžiagos. Tur t b ti parengtos rekomendacijos preparatams, šiame dokumente bus
pateikiami išaiškinimai d l chemini medžiag esan i specifiniuose preparatuose, kaip pavyzdžiui
d l metal lydiniuose (žr. 31 REACH reglamento konstatuojam j dal ).

14

6.3.2 Ar turi b ti registruojamos tarpin s chemin s medžiagos?
Vadovaujantis REACH reglamento 3 str. 15 dalimi,
pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam
chemine medžiaga. Tarpin s medžiagos neturi likti
Priklausomai nuo tarpin s medžiagos r šies šioms
skirtingi reikalavimai:

tarpin medžiaga – tai chemin medžiaga,
procesui, kur vykdant ji paver iama kita
galutiniame produkte, išskyrus priemaišas.
chemin ms medžiagoms gali b ti taikomi

a) Neišsiskirian ios chemin s medžiagos
Šioms chemin ms medžiagoms n ra taikomi REACH reglamento reikalavimai.
b) Gamybos vietoje izoliuotos tarpin s medžiagos
Gamintojai, kurie gamina per metus 1 ton ir daugiau gamybos vietoje izoliuotos tarpin s
medžiagos, privalo ši chemin medžiag užregistruoti (jei šiai cheminei medžiagai netaikomos
REACH reglamento išimtys registracijai (taip pat žr. atsakym 6.3 klausim )). Ta iau remiantis
REACH reglamento 17 str. 2 dalies reikalavimais, registruojant gamybos vietoje izoliuot tarpin
medžiag leidžiama pateikti mažiau informacijos nei bendru chemin s medžiagos registravimo
atveju (jei gamintojas patvirtina, kad chemin medžiaga gaminama ir naudojama tik griežtai
kontroliuojamomis s lygomis (REACH reglamento 17 str. 3 dalis)).
c) Gabenamos izoliuotos tarpin s medžiagos
Gabenamos izoliuotos tarpin s medžiagos gamintojas ar importuotojas gaminantis ar
importuojantis daugiau nei 1 ton šios chemin s medžiagos per metus turi užregistruoti ši
chemin medžiag (jei šiai cheminei medžiagai netaikomos REACH reglamento išimtys
registracijai (taip pat žr. atsakym 6.3 klausim )). Ta iau remiantis REACH reglamento 18 str.
2 dalies reikalavimais, registruojant gabenam izoliuot tarpin medžiag leidžiama pateikti
mažiau informacijos nei bendru chemin s medžiagos registravimo atveju (jei
gamintojas/importuotojas patvirtina, arba teigia, kad jis yra gav s naudotojo patvirtinim , kad
šios chemin s medžiagos naudojamos griežtai kontroliuojamomis s lygomis, kurios nurodytos
REACH reglamento 18 str. 4 dalyje. Už teisingos informacijos apie naudojimo s lygas
pateikim atsakingas tiek registruotojas, tiek chemin s medžiagos naudotojas).
Daugiau informacijos pateikiama rekomendacijose tarpin ms medžiagoms (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/intermediates_en.htm ).
6.3.3 Ar turi b ti registruojama gamtoje randama chemin medžiaga, jei šiai cheminei medžiagai
išgauti naudojamas ekstrahavimas (pvz. lanolino ekstrahavimas iš vilnos)?
Randamoms gamtoje chemin ms medžiagoms, jei jos n ra perdirbtos chemiškai arba n ra
klasifikuojamos kaip pavojingos pagal 67/548/EEB direktyv , netaikomi registravimo reikalavimai
vadovaujantis REACH reglamento 2 str. 7b dalimi bei REACH reglamento V priedo 8 punktu. Jei
chemin s medžiagos perdirbimo metodas nurodytas REACH reglamento 3 str. 39 dalyje – ši
chemin medžiaga atitinka gamtoje randam chemini medžiag apibr žim ir jos registruoti
nereikia.
Remiantis klausime pateiktu pavyzdžiu iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad registravimo reikalavimai
netur t b ti taikomi, kadangi lanolinas – nat rali gamtoje randama medžiaga. Ta iau lanolin
šalinant iš vilnos gali b ti naudojami detergentai, kadangi lanolinas netirpsta vandenyje. Tokiu
atveju, kai naudojami detergentai iškyla klausimas ar tikrai ekstrahuotam lanolinui gali b ti
taikomos tos pa ios s lygos kaip gamtoje randamam lanolinui?
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Kaip min ta anks iau, gamtoje randamos medžiagos apdirbimui turi b ti naudojamas vienas iš
metod nurodyt REACH reglamento 3 str. 39 dalyje. Tik tokiu atveju chemin medžiaga
priskiriama gamtoje randamoms chemin ms medžiagoms. Pavyzdžiui, jei lanolinas yra išgaunamas
flotacijos b du (šis b das nurodytas REACH reglamento 3 str. 39 dalyje) naudojant detergentus –
jis vis tiek traktuojamas kaip gamtoje randama chemin medžiaga.
Bet kokiu atveju, pats gamintojas turi vertinti ar jo taikomi apdirbimo b dai tikrai atitinka REACH
reglamento 3 str. 39 dalyje nurodytuosius apdirbimo b dus.
6.3.4 Kaip turi b ti suprantamas apibr žimas „produkto ir technologinis tyrimas bei pl tra“
(PTTP)?
Vadovaujantis REACH reglamento 3 str. 22 dalimi „produkto ir technologinis tyrimas bei pl tra
(PTTP) – tai mokslin veikla, susijusi su produkto k rimu arba tolesniu rengimusi naudoti chemin
medžiag – atskir arba esan i preparat ar gamini sud tyje, kurio metu eksperimentiniais arba
gamybiniais bandymais pl tojamas gamybos procesas ir (arba) tiriamos chemin s medžiagos
naudojimo galimyb s ir sritys“.
Bet kurie chemin s medžiagos moksliniai tyrimai, kaip pavyzdžiui naujo produkto eksperimentin s
serijos gamyba, produkto gamybinio proceso tobulinimas bandomajame renginyje, šios gamybos
bandymai pilnu paj gumu, vair s bandymai susij su šios chemin s medžiagos naudojimu. Visi
moksliniai tyrimai atliekami su chemine medžiaga laikomi PTTP, nepriklausomai nuo naudojamos
chemin s medžiagos kiekio.
Siekiant skatinti inovacijas REACH reglamento 9 str. numato, kad penkerius metus netaikoma
prievol registruoti cheminei medžiagai (atskirai, esan iai preparatuose ar gaminiuose), kuri
gamintojas, importuotojas gamina, importuoja produkto ir technologini tyrim bei pl tros tikslais.
Tam, kad ši išimtis b t taikoma, mon Europos chemini medžiag agent rai turi atsi sti PTTP
pranešim . Agent ra, pagal pareikalavim , gali nuspr sti š atleidimo nuo prievol s registruoti
laikotarp prat sti daugiausiai dar penkeriems arba, jei chemin medžiaga bus naudojama tik kuriant
žmon ms skirtus ir veterinarinius vaistus arba nebus teikiama rinkai – ne ilgesniam kaip dešimties
met laikotarpiui,
Daugiau informacijos pateikiama rekomendacijose chemin ms medžiagoms, naudojamoms
moksliniams tyrimams bei technologij pl trai (MTTP) bei produkto ir technologiniams tyrimams
bei pl trai (PTTP) (prieiga internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/ppord_en.pdf ).
6.3.5 Ar „produkto tyrimui“ (PORD) taikomos išimtys, nustatytos Direktyva 67/548/EEB, bus
perkeliamos REACH reglament ?
Iki šiol PORD taikytos išimtys pranešimams apie chemines medžiagas, nustatytos remiantis
Direktyva 67/548/EEB, nuo 2008 m. birželio 1 d. negalioja, kadangi REACH reglamente tai n ra
nustatyta. Nuo 2008 m. birželio 1 d. chemini medžiag ar gamini gamintojai, naudojantys
chemines medžiagas produkto tyrimams, nor dami t sti savo veikl privalo Europos chemini
medžiag agent rai pateikti informacij , nurodyt REACH reglamento 9 str. Pateikus min t
informacij registracija gali b ti atidedama. Informacija apie chemines medžiagas naudojamas
produkto ir technologiniams tyrimams bei pl trai Europos chemini medžiag agent rai gali b ti
teikiama tiesiogiai REACH IT sistemoje arba persiun ia per REACH IT sistem ICLID 5 programa
užpildyt fail . Europos chemini medžiag agent ra kartu su valstyb mis nar mis ieško bendro
sutarimo, pagal kur PORD išimtys b t taikomos kol pateikta dokumentacija d l PPORD bus
perži rima. Detalesn s informacijos kreipkit s nacionalin pagalbos tarnyb .
Daugiau informacijos pateikiama rekomendacijose chemin ms medžiagoms, naudojamoms
moksliniams tyrimams bei technologij pl trai (MTTP) bei produkto ir technologiniams tyrimams
bei pl trai (PTTP) (prieiga internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/ppord_en.pdf ).
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6.3.6 Ar privaloma registruoti gaminamas arba importuojamas chemines medžiagas, apie kurias
buvo praneš s pagal Direktyvos 67/548/EEB reikalavimus kitas gamintojas ar importuotojas ir
šios chemin s medžiagos laikomos registruotos pagal REACH reglament ?
Jei apie chemines medžiagas buvo pranešta laikantis Direktyvos 67/548/EEB (aktuali redakcija
Direktyva 92/32/EEB) reikalavim registracija užskaitoma tik pranešim pateikusiajam
importuotojui ar gamintojui. Kiti gamintojai ar importuotojai gaminantys ar/ir importuojantys t
pa i chemin medžiag didesniais kiekiais nei 1 tona per metus privalo atlikti chemin s medžiagos
registracij , išskyrus tuos atvejus kai konkre iai cheminei medžiagai taikomos registracijos išimtys.
Daugiau informacijos apie chemines medžiagas, apie kurias pateikti pranešimai galite rasti
rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.5.3 skyrius – Chemin s
medžiagos apie kurias pranešta pagal Direktyvos 67/548/EEB reikalavimus) ir REACH reglamento
24 str. 2 dalyje.
6.3.7 Ar reikia registruoti ES gaminamas chemines medžiagas, kurios 100 % eksportuojamos už
ES rib ?
Taip. Pagal REACH reglamento 6 str. chemini medžiag gamintojai, per metus pagaminantys
daugiau nei vien ton chemin s medžiagos privalo atlikti chemin s medžiagos registracij ,
nepriklausomai nuo to ar chemin medžiaga bus eksportuojama už ES rib . Registracija privaloma
jei cheminei medžiagai netaikomos išimtys išvardytos REACH reglamento 2 str., pagaminama
daugiau nei 1 tona chemin s medžiagos ir v liau ši chemin medžiaga eksportuojama iš ES.
Pagrindin tokio reikalavimo priežastis – gaminant ar vykdant kit veikl su chemine medžiaga
prieš eksport gali b ti padarytas poveikis ES darbuotojams ir aplinkai.
Svarbu pažym ti, kad jei ta pati chemin medžiaga buvo užregistruota, eksportuota iš ES, o v liau
reimportuota ES – tokiai cheminei medžiagai taikomos registracijos ir vertinimo išimtys. Daugiau
informacijos
rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.4.6 skyrius – Reimportuojamos
chemin s medžiagos).
Daugiau informacijos apie chemini medžiag registravimo prievol s vykdym rekomendacijose
registravimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm,
1.5.2 skyrius – Tiekimo grandin s dalyviai, kuriems taikoma chemin s medžiagos registravimo
prievol ).
6.3.8 Ar reikia registruoti chemines medžiagas, kuri paviršius yra apdorotas chemiškai?
Chemini medžiag paviršiaus apdorojimas tai erdvin makroskopini daleli modifikacija.
Erdvine modifikacija vadinama chemin reakcija tarp funkcini grupi , esan i ant chemin s
medžiagos makroskopini daleli paviršiaus, ir chemin s medžiagos, kuria apdorojamas paviršius.
Pagal aukš iau pateikt paaiškinim aišku, kad reaguoja labai nedidel chemin s medžiagos dalis
t.y. didžioji dalis chemin s medžiagos lieka nepakitusi. Chemin s medžiagos, kuri paviršius
chemiškai apdorotas nepriskiriamos preparatams bei n ra aprašomos rekomendacijose chemini
medžiag
identifikavimui
ir
vardinimui
pagal
REACH
reglament
(http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm?time=1221568275).
Tokioms
chemin ms medžiagoms n ra suteikiamas EINECS numeris bei apie jas n ra pranešama laikantis
Direktyvos 67/548/EEB reikalavim , kadangi tiek chemin medžiaga, kurios paviršius yra
apdorojamas, tiek chemin medžiaga, kuria apdorojamas paviršius, turi atskirus EINECS numerius.
Laikantis nuostat , kuriomis buvo vadovaujamasi ir anks iau, chemini medžiag , kuri paviršius
apdorotas chemiškai, registruoti pagal REACH reglamento reikalavimus nereikia, jei tenkinamos
šios s lygos:
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1. chemin medžiaga, kurios paviršius bus apdorojamas, yra užregistruota;
2. chemin medžiaga, kuria bus apdorojamas paviršius, yra užregistruota;
3. abiej chemini medžiag (tiek tos, kuri chemiškai apdorojama, tiek tos, kuria apdorojamas
paviršius) registracijos dokumentacijoje turi b ti nurodytas naudojimo b das „paviršiaus
apdorojimas“;
4. jei atsiranda ypatingas pavojus ar rizika, kuriuos gali sukelti chemin medžiaga, apdorojus jos
pavirši chemiškai, klasifikavimas ir ženklinimas turi b ti atitinkamas bei turi b ti atliekamas
chemin s saugos vertinimas ir parengiamas poveikio scenarijus.
6.4 Kada reikia registruoti turimas chemines medžiagas?
Chemini medžiag registravimo terminas priklauso nuo daugelio aspekt , toki kaip kiekis,
pavojingumas, pereinamo laikotarpio taikymas ir kt. Detali informacija pateikiama rekomendacijose
registravimui (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7.1.1 skyrius –
Chemin s medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis):
REACH reglamente numatytas pereinamasis laikotarpis tam tikroms chemin ms
medžiagoms
(rekomendacijos
registravimui,
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7.1.1 skyrius – Chemin s
medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis). Siekdami pasinaudoti registracijos
termino nuk limu chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, 2008
m. birželio 1 d. – gruodžio 1 d. privalu preliminariai užregistruoti (rekomendacijos
registravimui, http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm,
1.7.2
skyrius – Registravimo terminai). Priklausomai nuo chemin s medžiagos kiekio ir
b ding j savybi registracijos terminas bus nukeliamas iki 2010 m. gruodžio 1 d. arba
2013 m. birželio 1 d., arba 2018 m. birželio 1 d.
Chemin s medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, bet kurios nebus
preliminariai užregistruotos prival s b ti užregistruotos prieš šias chemines medžiagas
gaminant ar importuojant (t. y. tur s b ti pateikta išsami registracijos dokumentacija).
Taigi, jei chemin medžiaga nebus preliminariai užregistruota, norint ši chemin medžiag
gaminti ar importuoti privalu j užregistruoti. monei gali tekti laukti 3 savaites prieš
gaunant leidim toliau gaminti ar importuoti chemin medžiag (REACH reglamento 21
str.). Prieš prad dama chemin s medžiagos registracij mon turi užklausti Europos
chemini medžiag agent ros, d l pateikt tos pa ios chemin s medžiagos registracijos
dokumentacij .
Chemin s medžiagos, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis privalo b ti
užregistruotos prieš gamyb ar import . Šis reikalavimas taikomas nuo 2008 m. birželio 1
d. Prieš prad dama chemin s medžiagos registracij mon turi užklausti Europos chemini
medžiag agent ros, d l pateikt tos pa ios chemin s medžiagos registracijos
dokumentacij .
Po 2008 m. gruodžio 1 d. kai chemin medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis,
pradedama pirm kart gaminti (importuoti) didesniais nei 1 tona per metus kiekiais šeši
m nesi laikotarpyje nuo gamybos (importo) pradžios, bet ne v liau nei 12 m nesi prieš
numatyt atid tos registracijos termino pabaig , gamintojas (importuotojas) gali atlikti
preliminari registracij (taip pat žr. atsakym 5.2 klausim ).
„Navigator“ – ECHA tinklapyje pateikiama interaktyvi priemon , kuri pad s nustatyti J s
sipareigojimus
pagal
REACH
reglamento
reikalavimus
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/navigator_lt.htm )
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6.5 Kaip apskai iuoti chemin s medžiagos kiek ?
Registracijos dokumentacijoje tur s b ti nurodomas chemin s medžiagos kiekis, kur kiekvienas
gamintojas (importuotojas) pagamina (importuoja) per metus, nebent nurodyta REACH reglamente
kitaip. Chemin ms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, nustatomas vidutinis
per pastaruosius trejus metus pagamintas (importuotas) kiekis (REACH reglamento 3 str. 30 dalis).
Detali
informacija
pateikiama
rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.6.2 skyrius – Registruojamos
medžiagos kiekio apskai iavimas).
6.6 Kaip reikia registruoti chemines medžiagas ar b tina naudotis IUCLID 5 programa?
Visas registracijos dokumentacija turi b ti persiun iama Europos chemini medžiag agent rai
(ECHA) naudojantis REACH IT sistema, prie kurios prisijungiama ECHA tinklaviet je
http://echa.europa.eu/reachit_en.asp.
Vadovaujantis REACH reglamento 111 str. registracijos dokumentacija privalo b ti pateikiama
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) formatu. IUCLID 5 – tai
kompiuterin programa, kurioje galima kurti turim chemini medžiag duomen baz bei kaupti
informacij apie ši chemini medžiag savybes. Registruotojai neprivalo naudotis IUCLID 5
programa, ta iau privalo pateikti duomenis ECHA IUCLID formatu.
IUCLID 5 program galite nemokamai atsisi sti iš IUCLID tinklapio (prieiga internetu
http://ecbwbiu5.jrc.it/).
6.7 Kiek kainuoja registracija?
REACH reglamento 74 str. nustatyti pagrindiniai mokes i principai. Konkret s mokes iai
nurodomi 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 340/2008 d l Europos chemini
medžiag agent rai mok tin mokes i pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglament (EB)
Nr. 1907/2006 d l chemini medžiag registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojim
(REACH)
(prieiga
internetu
http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A107%3ASOM%3ALT%3AHTML).
Mokestis n ra renkamas už chemin s medžiagos, kurios gamybos ar importo kiekis per metus
sudaro 1-10 ton , registracijos dokumentacijos pagal VII priedo reikalavimus pateikim . Taipogi
mažesni mokes iai nustatyti mažoms ir vidutin ms mon ms. Daugiau informacijos Europos
Komisijos tinklapyje http://ec.europa.eu/enterprise/reach/reach_fees_en.htm.
6.8 Ar gali ne Bendrijoje esantis gamintojas arba importuotojas registruoti chemines medžiagas?
Negali. Reikalavimas registruoti chemines medžiagas taikomas tik Europos S jungoje (ES)
esan ioms mon ms. Registruoti ES importuojamas chemines medžiagas (atskiras, preparatuose ar
gaminiuose) privalo ES sisteig s importuotojas. Kiekvienas importuotojas turi užregistruoti
importuojam chemin medžiag . Ta iau vadovaujantis REACH reglamento 8 str. 1 dalimi
chemini medžiag , preparat ar gamini gamintojai, esantys ne ES gali paskirti Europos S jungoje
sisteigusi mon vieninteliu atstovu, kuri prival s atlikti registracij . Tokiu atveju kiti tos pa ios
tiekimo grandin s importuotojai registruoti šios chemin s medžiagos nebeturi. Tokie importuotojai
laikomi tolesniais naudotojais. Ta iau jei importuojama chemin medžiaga pagaminta kito ne ES
gamintojo (kita tiekimo grandin ) – toki chemin medžiag reikia registruoti. Daugiau apie
vienintel
atstov
pateikiama 4 DUK skyriuje ir rekomendacijose registravimui
(http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius).
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6.9 K turi daryti preparato importuotojas, jei gamintojas nesuteikia pilnos informacijos apie
preparato sud t ?
REACH reglamentas taikomas tiek atskiroms chemin ms medžiagoms, tiek chemin ms
medžiagoms preparatuose. Preparat importuotojas, nor damas registruoti chemines medžiagas,
esan ias preparatuose, privalo tur ti pakankamai informacijos apie preparato sud t . Tokie
reikalavimai galiojo ir anks iau chemin ms medžiagoms, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos.
Pagal REACH reglamento reikalavimus preparato importuotojas turi žinoti bent chemin s
medžiagos pavadinim ir procentin dal preparate, jei tokios chemin s medžiagos kiekis sudarys
daugiau nei 1 ton per metus.
Jei ne Bendrijoje sik r s gamintojas neatskleidžia preparato sud ties importuotojas gali:
* nustatyti preparato sud t analitiniais metodais;
* ne Bendrijoje sik rusiam gamintojui pasi lyti paskirti vienintel atstov (vadovaujantis REACH
reglamento 8 str.);
* surasti alternatyv preparato tiek j , kuris sutinka suteikti vis reikaling informacij ;
* jei turite tik preparat sudaran i chemini medžiag pavadinimus, preliminariai užregistruokite
šias chemines medžiagas ir tik at jus registravimo terminui (pagal REACH reglamento 23 str.),
nutraukite šio preparato import . Jei chemin s medžiagos, esan ios preparate, nebus užregistruotos
preliminariai, toks preparatas negal s b ti tiekiamas rinkai neatlikus pilnos registracijos (išskyrus
išimtis pagal REACH reglamento 28 str. 6 dal – pirm kart importuojamoms chemin ms
medžiagoms).
6.10 Ar gali atlikti registracij tre iosios šalies atstovas (t.y. ne gamintojas ir ne importuotojas) ?
Negali. Reikalavimas registruoti chemines medžiagas taikomas tik Europos S jungoje (ES)
esan ioms mon ms. Registruoti ES importuojamas chemines medžiagas (atskiras, preparatuose ar
gaminiuose) privalo ES sisteig s importuotojas. Kiekvienas importuotojas turi užregistruoti
importuojam chemin medžiag . Ta iau vadovaujantis REACH reglamento 8 str. 1 dalimi
chemini medžiag , preparat ar gamini gamintojai, esantys ne ES gali paskirti Europos S jungoje
sisteigusi mon vieninteliu atstovu, kuri prival s atlikti registracij . Tokiu atveju kiti tos pa ios
tiekimo grandin s importuotojai registruoti šios chemin s medžiagos nebeturi. Tokie importuotojai
laikomi tolesniais naudotojais. Ta iau jei importuojama chemin medžiaga pagaminta kito ne ES
gamintojo (kita tiekimo grandin ) – toki chemin medžiag reikia registruoti. Daugiau apie
vienintel
atstov
pateikiama 4 DUK skyriuje ir rekomendacijose registravimui
(http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.5.3.4 skyrius).

7. Polimerai ir monomerai
7.1 Ar reikia registruoti polimerus?
Vadovaujantis REACH reglamento 2 str. 9 dalies nuostatomis polimer registruoti nereikia. Ta iau
REACH reglamento 6 str. 3 dalyje nurodoma, kad monomerai ar kitos polimero sudedamosios
dalys, jei jos n ra registruotos pirmesni tiekimo grandin s dalyvi , turi b ti registruojamos, jei
tenkinamos abi šios s lygos:
polimer sudaro ne mažiau kaip 2 % tokio monomero ar kitos chemin s medžiagos
monomero grandži sujungt chemin mis jungtimis;
bendras tokio monomero ar kitos chemin s medžiagos kiekis sudaro ne mažiau kaip vien
ton per metus (bendras kiekis šiuo atveju turi b ti suprantamas kaip bendras kiekis
monomero ar kitos chemin s medžiagos baigtiniame polimere arba prisijung s prie
polimero chemin mis jungtimis).
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Polimero apibr žimas pateikiamas REACH reglamento 3 str. 5 dalyje, monomero apibr žimas
pateikiamas REACH reglamento 3 str. 6 dalyje.
Jei monomeras ar kita polimer sudaranti chemin medžiaga yra tokia chemin medžiaga, kuriai
taikomas pereinamasis laikotarpis (rekomendacijos registravimui, prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 1.7.1.1 skyrius – Chemin s
medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis), tokias chemines medžiagai užregistravus
preliminariai registracijos terminas bus nukeliamas (rekomendacijos registravimui, prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm 1.7.2 skyrius – Registravimo
terminai).
Europos Komisija, vadovaudamasi REACH reglamento 138 str. 2 dalimi, gali pateikti pasi lymus
d l teis s akt , susijusi su reikalavim registruoti polimerus nustatymu, kai, remiantis patikimais
techniniais ir patvirtintais moksliniais kriterijais, nustatomas praktiškai manomas ir ekonomiškai
veiksmingas polimer atrankos registracijai b das.
Daugiau informacijos ir praktini pavyzdži pateikiama rekomendacijose monomerams ir
polimerams
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=1217575773).
7.2 Ar galima monomerus užregistruoti kaip tarpines medžiagas?
Monomeras – tai chemin medžiaga naudojama konkre iam procesui, kurio metu vykdoma
polimerizacija. Taigi pagal apibr žim monomeras gali b ti laikomas tarpine medžiaga. Ta iau
svarbu pasteb ti, kad pagal REACH reglamento 6 str. 2 dal , gamybos vietoje izoliuotoms ar
gabenamoms izoliuotoms tarpin ms medžiagoms numatytos išimtys n ra taikomos monomerams.
Tai reiškia, kad net ir tuo atveju, kai monomeras naudojamas kaip tarpin medžiaga griežtai
kontroliuojamomis s lygomis, Europos chemini medžiag agent rai privalo b ti pateikiama išsami
tokio monomero registracijos dokumentacija.
7.3 Kokios chemin s medžiagos polimere gali b ti traktuojamos kaip priemaišos?
Priemaiša polimere laikoma tokia sudedamoji dalis, kuri yra nenumatyta polimero gamybos
procese. Priemaiš kilm gali b ti susijusi su pradin mis reakcijos medžiagomis (monomerais ar
kitais reagentais) arba priemaišos gali atsirasti šalutin s arba nepilnos reakcijos metu. Priemaišomis
nelaikomos chemin s medžiagos prid tos galutin produkt . Pavyzdžiui, priemaišomis polimere
laikomi nesuragav monomerai ar kiti reagentai, polimerizacijos katalizatori liekanos, gamybos
proceso metu atsirad nešvarumai. Apibr žimas ir detali informacija, kaip turi b ti traktuojamos
priemaišos pateikiama rekomendacijos chemini medžiag identifikavimui ir vardinimui pagal
REACH
reglament
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm?time=1217577004, 4.2, 4.3 ir 5
skyriuose).
7.4 Kokios chemin s medžiagos laikomos priedais, stabilizatoriais ir antioksidantais?
Kai kuriais atvejais dedama pried , skirt polimero išvaizdai ar fizikin ms - chemin ms savyb ms
pagerinti. Pavyzdžiui, priedais laikomi stabilizatoriai (skirti pagerinti polimero atsparum karš iui
ar šviesai), antioksidantai, pigmentai, lubrikantai, tirštikliai, antistatikai, suderinamumo elementai,
skiedikliai, užsiliepsnojimo inhibitoriai, kristalizatoriai ir kt.
Remiantis REACH reglamento 3 str. 1 dalyje pateikiamu apibr žimu, bet koks polimero priedas,
reikalingas jo stabilumui išlaikyti, laikomas šio polimero sudedam ja dalimi. Ta iau polimero ir
priemaišos, kuri neskirta polimero stabilumui išlaikyti, mišinys traktuojamas kaip preparatas.
Importuojamo polimero, kurio sud tyje yra priemaiš , registruoti nereikia, laikoma, kad šios
priemaišos yra skirtos stabilumui išlaikyti. Priemaišos turi b ti identifikuojamos ir nurodomos
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polimero sud tyje (ne pavadinime). Reikia atkreipti d mes , kad gamintojas ar importuotojas
privalo registruoti priemaišas, kurios gaminamos ar importuojamos kaip atskiros chemin s
medžiagos arba polimeriniame preparate (rekomendacijos registravimui, prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm), jei j kiekiai sudaro daugiau nei 1
ton per metus. Daugiau informacijos ir praktini pavyzdži pateikiama rekomendacijose
monomerams
ir
polimerams
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=1217575773).
7.5 Kokie reikalavimai pagal REACH reglament , išskyrus registravim , taikomi polimerams?
Polimerams gali b ti taikomi reikalavimai teikti informacij tiekimo grandin je (REACH
reglamento IV antraštin dalis), autorizacijos reikalavimai (REACH reglamento VII antraštin
dalis), apribojim reikalavimai (REACH reglamento VIII antraštin dalis) bei klasifikavimo ir
ženklinimo reikalavimai (REACH reglamento XI antraštin dalis). Daugiau informacijos
pateikiama
rekomendacijose
monomerams
ir
polimerams
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=1217575773, 3.2.2 – 3.2.5
skyriai).

8. Chemin s medžiagos gaminiuose
8.1 Ar reikia registruoti chemines medžiagas, esan ias gamini sud tyje?
Vadovaujantis REACH reglamento 7 str. 1 dalimi registruoti chemines medžiagas, esan ias
gamini sud tyje, reikia, jei tenkinamos visos šios s lygos:
numanoma, kad tos chemin s medžiagos išsiskirs prastin mis arba pagr stai numanomomis
gamini naudojimo s lygomis; ir
gamini sud tyje esan ios chemin s medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau nei vien
tona vienam gamintojui ar importuotojui; ir
chemin medžiaga dar n ra užregistruota konkre iam naudojimo b dui.
Tam tikrais atvejais Europos chemini medžiag agent rai reikia pateikti pranešim apie chemines
medžiagas, kelian ias labai didel susir pinim , esan ias gaminio sud tyje. Išsamiau atsakyme 8.2
klausim .
8.2 Kada reikia pranešti apie gamini sud tyje esan ias chemines medžiagas, kurios kelia ypa
didel susir pinim (terminai, prielaidos, pasikartojantis naudojimo b das)?
Chemin s medžiagos, atitinkan ios kriterijus, nurodytus REACH reglamento 57 str., apib dinamos
kaip kelian ios ypa didel susir pinim . Pagal REACH reglamento 7 str. 2 dalies nuostatas
Europos chemini medžiag agent rai reikia pateikti pranešim , jei gaminio sud tyje yra ypa
didel susir pinim kelian i chemini medžiag ir tenkinamos šios s lygos:
chemin medžiaga traukta kandidatin chemini medžiag s raš (si loma rašyti XIV
pried – Autorizuotin chemini medžiag s raš );
t gamini sud tyje esan ios chemin s medžiagos koncentracija viršija 0,1 % mas s (mas s
%);
t gamini sud tyje esan ios chemin s medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip
vien ton vienam gamintojui ar importuotojui;
chemin medžiaga n ra užregistruota konkre iam naudojimo b dui.
Bet kokiu atveju, pranešimo pateikti nereikia, jei gamintojas ar importuotojas užtikrina, kad
naudojant ir šalinant chemin medžiag prastin mis ir pagr stai numatomomis s lygomis, ši
chemin medžiaga netur s poveikio žmon ms ar aplinkai.
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REACH reglamento 7 str. 7 dalyje nurodoma, kad pranešimas apie ypa didel susir pinim
kelian ias medžiagas gaminiuose turi b ti pateikiamas per 6 m nesius, nuo chemin s medžiagos
traukimo kandidatin autorizuotin chemini medžiag s raš . Šis reikalavimas taikomas nuo
2011 m. birželio 1 d. Vadovaujantis REACH reglamento 33 str., gamini , kuri sud tyje yra ypa
didel susir pinim kelian ios chemin s medžiagos, tiek jai privalo pateikti gamini gav jams
pakankamai savo turimos informacijos iš karto kai tik chemin medžiaga traukiama kandidatin
s raš . Kandidatinis s rašas bus nuolat papildomas nusta ius, kad chemin medžiaga atitinka
REACH reglamento 57 str. išvardintus kriterijus.
8.3 REACH reglamento 7 str. 6 dalyje nurodoma „1-5 dalys netaikomos chemin ms medžiagoms,
kurios jau buvo registruotos tam pa iam naudojimo b dui“. Ar ši nuostata taikoma tik tai pa iai
tiekimo grandinei, ar galioja ir kitoje tiekimo grandin je esan iai cheminei medžiagai?
Tokiu atveju, jei bet kuris gamintojas ar importuotojas užregistravo konkre i chemin medžiag
tam tikram naudojimo b dui, REACH reglamento 7 str. 1-5 dalies reikalavimai tam pa iam
chemin s medžiagos naudojimo b dui neb ra taikomi. N ra svarbu kurioje tiekimo grandin je ši
chemin medžiaga ir naudojimo b das yra užregistruoti. Daugiau informacijos rekomendacijose
gaminiuose
esan ioms
medžiagoms
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/articles_en.htm?time=1217937493).
8.4 Ar galima vadovautis REACH reglamento 7 str. 6 dalies nuostatomis, jei chemin medžiaga
esanti gaminyje yra preliminariai užregistruota?
Ne, REACH reglamento 7 str. 6 dalies nuostatos taikomos tik tokioms chemin ms medžiagoms,
kurios yra registruotos konkre iam naudojimo b dui.
Rekomenduojama preliminariai užregistruoti tokias chemines medžiagas esan ias gaminiuose,
kurios atitinka REACH reglamento 7 str. 1 dalyje išvardintas s lygas – taip gal s b ti prat stas
registracijos terminas. Jei preliminarios registracijos laikotarpiui gamintojas ar importuotojas
preliminariai neužregistruos tokios chemin s medžiagos, nor damas toliau gaminti ar importuoti
gaminius, iš kuri chemin s medžiagos išsiskiria prastin mis ar pagr stai numanomomis s lygomis,
prival s iš karto pateikti registracijos dokumentacij .
Taip pat skaitykite atsakym 5.2 klausim .
8.5 Kaip atskirti numatom ir atsitiktin chemin s medžiagos išsiskyrim iš gaminio?
Chemin s medžiagos išsiskyrimas iš gaminio laikomas numatomu, kai išsiskirianti medžiaga
susijusi su gaminio funkcijomis arba kokybe. Numatomas chemin s medžiagos išsiskyrimas
gaminiui suteikia „pridedam j vert “.
Pavyzdys: kvapo išsiskyrimas iš kvepian io trintuko (gaminio funkcija = trinti, pridedamoji vert =
malonus kvapas).
Chemin s medžiagos išsiskyrimas iš gaminio laikomas atsitiktiniu kai:
- chemin medžiaga išsiskiria šalinant „priemaišas“ iš pusgaminio ar gaminio gamybos proceso
metu. Pavyzdys: pridedama klij
audin , norint, kad audinys b t tvirtesnis. Klijai išsiskiria
tolesniu audinio apdorojimo metu.
- chemin medžiaga išsiskiria naudojant ar eksploatuojant gamin siekiant pagerinti produkto
kokyb arba saugum , ta iau išsiskyrusi chemin medžiaga ne takoja gaminio funkcij . Pavyzdys:
plaunant r bus per kelis plovimo ciklus pasišalina skirting chemini medžiag liku iai (daž ,
minkštikli , krakmolo ir panašiai).
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- chemin s medžiagos išsiskyrimas iš gaminio yra kaip neišvengiamas šalutinis efektas. Pavyzdys:
kai medžiagos naudojamos ir susid vi d l smarkios trinties (stabdžiai, padangos).
- chemin medžiaga susidaro d l gaminio naudojimo metu vykstan ios chemin s reakcijos ir ši
chemin reakcija neišvengiama naudojant gamin pagal paskirt . Pavyzdys: ozono išsiskyrimas iš
kopijavimo aparato.
- chemin s medžiagos išsiskyrimas atsitiktinis, atsiranda netinkamai naudojant gamin . Tai galioja
ir tais atvejais kai chemin s medžiagos išsiskyrimas buvo numanomas, ta iau gaminio naudojimo
b das neatitinka instrukcijose nurodyt naudojimo b d . Pavyzdys: chemin s medžiagos išsiskiria
kai termometras nukrinta ir sud žta.
Daugiau informacijos rekomendacijose gaminiuose esan ioms medžiagoms (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/articles_en.htm?time=1217937493).

9. Dalijimasis duomenimis
9.1 Koks dalijimosi duomenimis tikslas?
REACH reglamento tre iojoje antraštin je dalyje nustatytos dalijimosi duomenimis ir nereikaling
bandym vengimo taisykl s. REACH reglamento 25 str. nurodoma, kad dalijimasis duomenimis
reikalingas norint išvengti nereikaling bandym su stuburiniais gyv nais bei nekartoti jau atlikt
bandym . Informacijos pasidalijimo išlaidos taipogi pasidalinamos (t.y. už gaunam informacij
reikia mok ti). Kadangi chemin s medžiagos registravimo taisykl s reikalauja pateikti tinkamus ir
galimus duomenis apie chemin s medžiagos b ding sias savybes ir poveikio scenarijus, kai
duomen neturima, reikia šiuos duomenis nustatyti atliekant bandymus, tod l REACH reglamentu
nustatyti special s mechanizmai ir proced ros (dalijimasis duomenimis ir bendros dokumentacijos
rengimas), skirti esam duomen pasidalinimui prieš registracijos dokumentacijos pateikim . Šios
nuostatos leidžia chemini medžiag registracijos sistem padaryti efektyvesn , sumažinant
mokes ius bei bandym su stuburiniais gyv nais skai i .
Duomen dalijimosi mechanizmas prad s veikti k rus duomen apie chemin medžiag
apsikeitimo forum (SIEF) vadovaujantis REACH reglamento 29 str. nuostatomis.
Daugiau informacijos apie dalijim si duomenimis bei pasidalijimo išlaidomis pavyzdžiai pateikiami
rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399 ).
9.2 Koks informacijos apie chemin medžiag apsikeitimo forumo (SIEF) tikslas?
Informacijos apie chemin medžiag apsikeitimo forumo tikslas – palengvinti apsikeitim
informacija, reikalinga chemin s medžiagos registravimui, tarp keli potenciali tos pa ios
chemin s medžiagos registruotoj , išvengiant tyrim pasikartojimo. Kitas tikslas – suderinti
chemin s medžiagos klasifikavim ir ženklinim . Kai bus nustatoma, kad tam tikra informacija n ra
tinkama chemin s medžiagos registravimui, SIEF nariai bendrai nustatys tam tikro bandymo
atlikimo poreik . Kiekvienai cheminei medžiagai skirtas SIEF veiks iki 2018 m. birželio 1 d.
Dalijimasis duomenimis tuo atveju, jei chemin medžiaga jau yra užregistruota, nustatomas
REACH reglamento 27 str. Daugiau informacijos apie dalijim si duomenimis bei pasidalijimo
išlaidomis pavyzdžiai pateikiami rekomendacijose dalijimuisi duomenimis (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399 ).
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9.3 Kaip bendravimas su informacijos apie chemin
dalyviais gali b ti palengvintas?

medžiag

apsikeitimo forumo (SIEF)

Informacijos apsikeitimas SIEF gali b ti paprastesnis jei vienas iš dalyvi sutinka b ti forumo
koordinatoriumi. REACH reglamente bendros registracijos dokumentacijos pateikimui numatytas
„pagrindinis registruotojas“, kuris pateikia tam tikrus duomenis vis tos pa ios chemin s medžiagos
registruotoj vardu bei, jei reikalinga, koordinuoja bandym atlikim (REACH reglamento 11 str. 1
dalis). Tod l b t naudinga jei „pagrindinis registruotojas“ ar kitas forumo dalyvis b t SIEF
koordinatorius. Kadangi REACH reglamentas nenustato toki
sipareigojim , REACH IT
sistemoje, preliminariai registruojant chemin medžiag , savanoriškai galima bus pasirinkti „SIEF
k rimo pagalbininko“ (SIEF Formation Facilitator) vaidmen . Šis žmogus bus laikomas potencialiu
„pagrindiniu registruotoju“.
„Pagalbininko“ darbas prasid s preliminariame SIEF, kuriame dalyviai bandys tarpusavy
išsiaiškinti, ar preliminariai užregistravo t pa i chemin medžiag , pavyzdžiui, „pagalbininkas“
gal t susisiekti su visais preliminaraus SIEF dalyviais ir paskatinti tarpusavy pasikeisti informacija
apie chemin s medžiagos tapatyb . Sekantis žingsnis, susiformavus tikrajam SIEF, „pagalbininkas“
tur t pasi lyti apsikeitim informacija apie b ding sias chemin s medžiagos savybes. Taipogi, jau
ankstyvojoje SIEF formavimosi stadijoje galima tarpusavy susitarti d l „pagrindinio registruotojo“,
tokiu atveju šis žmogus rinkt vis informacij apie chemin medžiag ir rengt bendros
registracijos dokumentacij . Aukš iau pateiktieji darbo organizavimo pavyzdžiai n ra privalomi,
kadangi REACH reglamentas nereglamentuoja SIEF darbo organizavimo.
Kai vienas ar keli potencial s registruotojai pareiškia, kad tam tikri duomenys, kuriais tur t buti
dalijamasi, yra konfidencial s (pvz. priemaiš sud tis, pagal kuri galima nusp ti gamybos proces )
su „pagalbininku“ arba „pagrindiniu registruotoju“ gali b ti pasirašoma konfidencialios
informacijos neatskleidimo paslaptis arba konfidenciali informacija gali b ti perduodama tvarkyti
tre iajai šaliai arba patik tiniui, kurie tvarkyt konfidencialios informacijos perdavim vietoj
potencialaus registruotojo.
Daugiau informacijos apie dalijim si duomenimis, kuri gali b ti naudinga SIEF formavimui, bei
pasidalijimo išlaidomis pavyzdžiai pateikiami rekomendacijose dalijimuisi duomenimis (prieiga
internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399 ).
9.4 Ar registruotojai privalo vis informacij apie chemin medžiag pateikti bendrai (kartu su
kitais registruotojais)?
Ne, registruotojai neprivalo pateikti visos informacijos kartu su kitais registruotojais.
Rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399, 8.1 skyriuje)
nurodoma koki informacij privalu pateikti bendrai ir koki informacij kiekvienas registruotojas
gali pateikti atskirai, vadovaujantis REACH reglamento 11 str.
Viena informacija privalo b ti pateikiama bendros registracijos pavidalu, tuo tarpu kit informacij
kiekvienas registruotojas turi pateikti savarankiškai. Taip pat pateikiant kai kuriuos duomenis
registruotojas gali pasirinkti – pateikti bendr registracij ar registruoti atskirai.
Informacija, kuri reikia pateikti bendrai: chemin s medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas,
tyrim santraukos, išsamios tyrim santraukos, nuorodos, kur klasifikavim ir ženklinim , tyrim
santrauk ir išsami tyrim santrauk perži r jo ekspertas. Išimtinais atvejais, nurodant priežastis
dokumentacijoje, ši informacija gali b ti pateikiama atskirai nuo kit registruotoj .
Kiekvienas registruotojas atskirai turi pateikti informacij apie: gamintojo ar importuotojo tapatyb ,
chemin s medžiagos tapatyb , gamybos ir naudojimo b dus, poveikio scenarij jei chemin s
medžiagos gaminama ar importuojama 1-10 ton per metus, taipogi nurodant, kuri iš pateiktos
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informacijos buvo perži r ta eksperto. Registruotojai gali pasirinkti, bendrai ar skyriumi pateiks ši
informacij : chemin s medžiagos saugaus naudojimo rekomendacijos, chemin s saugos ataskait ,
kai ši ataskaita reikalinga, nurodant, kuri informacija pateikiama chemin s saugos ataskaitoje buvo
perži r ta eksperto.
9.5 Kaip formuojamas informacijos apie chemin medžiag apsikeitimo forumas (SIEF)?
Rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399, 4.5 skyrius –
Kaip ir kada formuojamas SIEF? ) paaiškinama kaip ir kada sudaromas SIEF, taip pat aprašoma
kaip nustatyti ar susirink SIEF dalyviai ruošiasi registruoti t pa i chemin medžiag , kaip
palengvinti SIEF dalyvi bendravim , kada prisijungia duomen tur tojai. Šie ir kiti pagrindiniai
principai yra nustatyti REACH reglamento 29 str.
Visi potencial s registruotojai bei turintieji duomen apie panaši chemin medžiag , kuriai
taikomas pereinamasis laikotarpis tur t dalyvauti SIEF. Ta iau REACH reglamente n ra
apibr žimo „panaši chemin medžiaga“ , tod l teisiškai n ra nustatytos proced ros, pagal kurias
chemin medžiaga gali b ti nustatoma kaip panaši bei kaip turi b ti kuriamas SIEF.
Tikslaus chemin s medžiagos EINECS numerio nustatymas, tikslios sud ties nustatymas –
gamintoj ir importuotoj pareiga. Taigi tik SIEF forumo dalyviai gali identifikuoti chemin
medžiag , kuriai skirtas konkretus SIEF.
Preliminar s SIEF yra skirti diskusijoms apie chemin s medžiagos tapatyb , kad SIEF but
formuojamas tai pa iai cheminei medžiagai. SIEF dalyviai – potencial s registruotojai, nustat , kad
forume yra diskutuojama apie t pa i chemin medžiag – gali prad ti rengti bendr registracijos
dokumentacij .
Duomen savininkai nebus traukiami preliminaraus SIEF veikl . Pagal chemin s medžiagos
EINECS numer duomen savininkai gal s dalyvauti tikrojo SIEF veikloje. Kadangi duomen
savininkai nežinos SIEF potenciali registruotoj , kurie preliminariai užregistravo chemin
medžiag , kontaktin s informacijos, potencial s registruotojai tur s nuspr sti, kuriai cheminei
medžiagai turimi duomenys priskiriami ir kuriame SIEF duomen savininkas tur t dalyvauti.
Europos chemini medžiag agent ra SIEF nekurs ir nedalyvaus nei vieno SIEF veikloje.
9.6 Kaip bus valdomas informacijos apie chemin medžiag apsikeitimo forumas (SIEF)?
REACH IT sistemoje kiekvienai preliminariai užregistruotai cheminei medžiagai bus sukuriamas
preliminarus SIEF puslapis. Šiuose tinklapiuose bus galima talpinti informacij , susijusi su SIEF
suk rimu. Informacija bus talpinama dviejuose laukuose: viename iš j gal s skelbti informacij tik
SIEF „pagalbininkas“ (koordinatorius), kitame – visi preliminariai užregistravusieji ši chemin
medžiag . Šiuose laukuose rašytos informacijos Europos chemini medžiag agent ra netikrins, už
šios informacijos turin bus atsakingas tik informacijos autorius.
Rekomenduojama, kad SIEF koordinatorius paskelbt apie SIEF k rim ir pateikt kontaktin
informacij bei tolimesnio bendravimo b d (pvz. tam tikrai pramon s šakai skirti tinklapiai).
Preliminariai užregistravusieji chemin medžiag gali nesutikti su SIEF koordinatoriumi ir rašyti
savo komentarus. Šie laukai skirti tik pagrindin s informacijos paskelbimui (tolesnio
bendradarbiavimo ir bendravimo b dams ir kontaktinei informacijai nurodyti), ribotas galim
rašmen skai ius.
Potencial s registruotojai d l SIEF formavimo tur t susitarti operatyviai tam, kad likt
pakankamai laiko dalinimuisi duomenimis ir registracijos dokumentacijos rengimui. Primename,
dideliais kiekiais gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas reik s registruoti iki 2010 m.
lapkri io 30 d.
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Rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399, 4.5 skyrius –
Kaip ir kada formuojamas SIEF?) išsamiau paaiškinamas SIEF valdymas.
9.7 Kaip duomen savininkai, nor dami pasi lyti turimus duomenis, sužinos, kad informacijos
apie chemin medžiag apsikeitimo forumas (SIEF) yra sukurtas arba kuriamas ?
Rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399, 4.2.2 skyrius)
paaiškinama, kas gali b ti SIEF dalyviais ir aptariamas duomen savinink vaidmuo.
Duomen savininkas – bet kuris asmuo, turintis informacijos arba duomen , susijusi su chemine
medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, bei norintis šiais duomenimis pasidalinti. Tokie
asmenys gali užsiregistruoti REACH IT sistemoje, nurodant, kad nor t dalyvauti SIEF ir gal s
pateikti Europos chemini medžiag agent rai ar kitai iš suinteresuot j šali informacijos, kuri
reikalaujama REACH reglamento 28 str. 1 dalyje.
Duomen savininkais gali b ti:
gamintojai, importuotojai ar vieninteliai ne ES gamintoj atstovai, kurie gamina,
importuoja chemini medžiag , kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, mažiau nei 1
ton per metus ir preliminarios registracijos atlikti jiems nereikia;
chemini medžiag , kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, tolesni naudotojai;
kiti, turintieji informacijos apie chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis
laikotarpis.
Taipogi SIEF nariais automatiškai taps šie pateikusieji informacij apie chemin medžiag , kuriai
taikomas pereinamasis laikotarpis, registruotojai (1) arba augal apsaugos priemoni ar biocid ,
kuriems taikomi kiti Bendrijos teis s aktai (2):
Gamintojai, importuotojai ar vieninteliai ne ES gamintoj atstovai, arba gamini , kuriuose
esan ios chemin s medžiagoms prastin mis arba pagr stai numatomomis naudojimo
s lygomis gali išsiskirti, gamintojai ir importuotojai užregistrav chemin medžiag iki
2018 m. birželio 1 d. – automatiškai tampantys duomen savininkais. Tai taikoma tiek
tiems registruotojams, kurie nebuvo preliminariai užregistrav chemin s medžiagos, tiek
tiems registruotojams, kurie registracij po preliminarios registracijos atliko anks iau nei
nustatyta registracijos atid jimo terminais.
Bet kuris dalyvis, kuriam Europos chemini medžiag agent ra pateik informacij pagal
Direktyvos d l augal apsaugos (91/144/EB) reikalavimus arba Direktyvos d l biocid
(98/8/EB) reikalavimus ir atitinka s lygas nustatytas REACH reglamento 15 str.
9.8 Kaip pasidalijamos išlaidos?
Kadangi duomen rinkimas kainuoja, dalijimasis duomenimis s lygoja dalijim si išlaidomis.
Vadovaujantis REACH reglamento 27 str. 3 dalimi, šalys pasidalijan ios duomenimis privalo „d ti
visas pastangas siekiant užtikrinti , kad informacijos pasidalijimo išlaidos b t nustatomos teisingai,
skaidriai ir nediskriminuojant“. Daugiau informacijos apie dalijim si bandym duomenimis, kai
tarpusavy nesusitaria registruotojai ar tolesni naudotojai, pateikiama REACH reglamento 53 str.
Susitarimas d l dalijimosi išlaidomis priklauso nuo susitarimo d l:
1) duomen patikimumo, tinkamumo ir adekvatumo (duomen kokyb s);
2) duomen ekonomin s vert s (duomen vertingumo);
3) išlaid proporcingo pasidalijimo (išlaid nustatymo ir kompensavimo).
Šie tris punktai tarp besitarian i j šali tur t b ti aptariami pirmiausiai, norint sitikinti, kad
visoms suinteresuotoms šalims duomenys atrodo tinkami. Registruotojai privalo dalytis išlaidomis
tik tiems duomenims, kuri pakanka atitinkamai registracijos dokumentacijai parengti. mon s
negali b ti ver iamos dalintis išlaidomis už tuos mokslinius tyrimus, kuri iš j nereikalaujama,
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taipogi, jei pagal chemin s medžiagos kiek pakanka mažiau duomen , negali b ti ver iamos
mok ti dal mokes i už piln duomen rinkin . Ta iau, jei registruotojas nori gauti duomenis
anks iau, taip pat turi susimok ti. Kiti aspektai privalo b ti aptarti taipogi. Patariama susitarti d l
išlaid pasidalijimo prieš paskelbiant turimus duomenis.
Dalijimasis išlaidomis, remiantis REACH reglamento 27 ir 30 str. nuostatomis, aprašomas
rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399, 7 skyrius).
9.9 Kas prieš registruojant privalo Europos chemini medžiag agent roje teirautis informacijos
apie chemin medžiag ir kod l?
Prieš registruojant chemines medžiagas, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, ir chemines
medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, ta iau kurios nebuvo preliminariai
užregistruotos – privalu teirautis informacijos Europos chemini medžiag agent roje. Pagal
REACH reglamento 26 str. nuostatas, potencialus registruotojas privalo pasidom ti Europos
chemini medžiag agent roje ar n ra pateikta duomen apie chemin medžiag , kuri planuojama
registruoti. Tai turi b ti daroma siekiant sitikinti, kad mon s tarpusavyje dalijasi duomenimis.
REACH reglamento 30 str. nurodoma, kad pareišk jas ar pareišk j grup privalo atsižvelgti
anks iau atlikt tyrim su stuburiniais gyv nais rezultatus. Taip pat galima pateikti ir nuorod
kitus, anks iau atliktus tyrimus ne su stuburiniais gyv nais, apie kuriuos informacija jau pateikta
Europos chemini medžiag agent roje, ta iau tai n ra privaloma.
Pravartu žinoti, kad Informacijos apie chemin medžiag apsikeitimo forumai (SIEF) veiks iki 2018
m. birželio 1 d. ir registruojantieji chemin medžiag nurodytuoju laikotarpiu bus informuojami
apie konkret SIEF, siekiant palengvinti dalijim si duomenimis.
Rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399, 2 priedas, 4
pavyzdys – v lyvosios registracijos) pateikiami preliminarios registracijos ir dalijimosi duomenimis
atvej pavyzdžiai, taip pat aptariama ir v lyvoji registracija.
9.10 Koks skirtumas tarp informacijos apie chemin medžiag apsikeitimo forumo (SIEF) ir
konsorciumo arba kokios kitos bendradarbiavimo galimyb s?
Informacijos apie chemin medžiag apsikeitimo forumas (SIEF) yra teisiškai neprivalomas. Tai
grup galim registruotoj , tolesni naudotoj ar tre i j šali (vadovaujantis REACH reglamento
29 str.) suinteresuot ta pa ia chemine medžiaga ir kurie gali tur ti pareig d l apsikeitimo ar
dalijimosi duomenimis pagal REACH reglament . REACH reglamentas ne pareigoja SIEF dalyvi
formuoti konsorcium ar kit bendradarbiavimo susitarim . Ta iau dalyvavimas SIEF yra
privalomas SIEF nariams, remiantis REACH reglamento 29 str., ta iau dalyvavimas konsorciume ar
kitoks bendradarbiavimas yra savanoriškas. Jei keli arba visi vieno ar keleto SIEF dalyvi
nusprendžia formuoti konsorcium , jie gali laisvai nustatyti susitarimo tiksl , srit , trukm , s lygas
dalyvavimui ar dalyvavimo nutraukimui ir pan., ta iau šios nuostatos neturi prieštarauti Bendrijos
konkurencijos nuostatoms. Svarbu žinoti, kad konsorciumo dalyviai, esantys ir SIEF dalyviai
privalo bendradarbiauti su kitais SIEF nariais, kurie nedalyvauja konsorciumo veikloje. Daugiau
informacijos galite rasti rekomendacijose dalijimuisi duomenimis (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399).
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9.11 Ar manoma nebedalyvauti SIEF veikloje? Jei ne, kas atsitinka tuo atveju, jei mon
nebeplanuoja toliau registruoti chemin s medžiagos, kuri užregistravo preliminariai?
Ne, jei mon tampa SIEF nare ir nutaria nebenaudoti chemin s medžiagos savo veikloje tokia
mon vis tiek privalo dalyvauti informacijos apie chemin medžiag apsikeitimo forume. Pagrinde
bus reikalaujama dalintis turimais duomenimis kaip numatoma REACH reglamente. Ta iau
neprivalu dalyvauti duomen pateikime (atnaujinime) ar mok ti dal mokes i .
Visi SIEF veiks iki 2018 m. birželio 1 d. (vadovaujantis REACH reglamento 29 str. 3 dalimi).
SIEF dalyviai tarpusavyje tarpusavy turi dalintis duomenimis apie atliktus tyrimus, reaguoti kit
dalyvi informacijos užklausas, nustatyti atliktin tyrim poreik , siekiant išvengti tyrim
pasikartojimo, dalyvauti tyrim atlikimo parengime. (vadovaujantis REACH reglamento 29 str. 3
dalimi).
Dalyvaudami išankstiniame SIEF (atlik preliminari registracij ) galite atšaukti savo dalyvavim ,
taip informuosite, kad neketinate atlikti tolesn s registracijos proced ros pvz. kai nusprendžiate
nebegaminti ar neimportuoti šios chemin s medžiagos. Ta iau net ir tokiu atveju galite b ti
paprašytas pasidalinti visais duomenimis, kuriuos turite apie ši chemin medžiag .

10. Reikalavimai informacijai, bandym metodai ir duomen kokyb
10.1 Pagal kuriuos bandym metod reikalavimus turi b ti atliekami nauji bandymai?
Jei b tina, nauji bandymai d l informacijos apie chemini medžiag savybes turi b ti atliekami
vadovaujantis 2008 m. geguž s 30 d. Komisijos reglamentu (EB) NR. 440/2008 nustatan iu
bandym metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglament (EB) Nr. 1907/2006 d l
chemini medžiag registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojim (REACH) (prieiga
http://eurinternetu
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A142%3ASOM%3ALT%3AHTML).
Šiuo
reglamentu perkeliami direktyvos 67/548/EEB V priede nustatyti ir iki šiol galioj bandym
metodai.
Taip pat, vadovaujantis REACH reglamento 13 str., informacija apie chemin s medžiagos savybes
gali b ti renkama ne vien atliekant bandymus in vivo, bet ir kitais b dais, jei tenkinamos XI priede
nustatytos s lygos. Registruotojai gali naudoti daugyb alternatyvi metod , toki kaip (kiekybin s)
strukt ros ir savybi ryšio nustatymo metodikos ((Q)SAR), bandym „in vitro“ grupavimas pagal
chemines medžiagas/kategorij , analogijomis su kitomis chemin mis medžiagomis. Visi šie
skirtingi duomen šaltiniai gali b ti naudojami rengiant dokumentacij . Kadangi šie duomenys gali
b ti moksliškai pagrindžiami, parodžius, kad turimos informacijos ir reikalaujamos pagal tam tikr
bandymo metod informacijos turinys yra vienodas, turima informacija gali b ti užskaitoma.
Bandym strategijos gali b ti adaptuojamos pagal numatom chemin s medžiagos poveik .
Ekonominio bendradarbiavimo ir pl tros organizacija (OECD) pateikia dažniausiai naudojamus
tarptautinius tyrim metodus rekomendacijose chemini medžiag tyrimams (prieiga internetu http://www.oecd.org/findDocument/0,3354,en_2649_34377_1_1_1_1_1,00.html).
Rekomendacijos reikalavimams pateikti informacij apie chemin medžiag registracijos
dokumentacijoje
pateikiama
rekomendacijose
registravimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 8.1.3 skyrius – Reikalavimai
informacijai).
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10.2 Kokie standartai taikomi ekotoksikologiniams ir toksikologiniams tyrimams?
REACH reglamento 13 str. 3 dalyje numatoma, kad nauji tyrimai turi b ti atliekami remiantis
2008 m. geguž s 30 d. Komisijos reglamentu (EB) NR. 440/2008 nustatan iu bandym metodus
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglament (EB) Nr. 1907/2006 d l chemini medžiag
registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojim (REACH) (prieiga internetu - http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A142%3ASOM%3ALT%3AHTML)
arba
vadovaujantis tyrim metodais pripažintais Europos Komisijos arba Europos chemini medžiag
agent ros. Papildomai REACH reglamento VII – X prieduose reikalavimuose standartinei
informacijai reikalaujama, kad tyrimai atliekami ne ES šalyse atitikt OECD metodus (pvz. OECD
TG 414, 421 ir 422).
REACH reglamento 13 str. 3 dalyje taip pat nurodoma, kad informacijos, gaunamos kitais metodais
s lygos atitikt REACH reglamento XI priedo reikalavimus. Rezultatai turi b ti tinkami
atitinkamam klasifikavimui ir ženklinimui ir/ar rizikos vertinimui, adekvat s bei turintys patikim
dokumentacij apie atliktus tyrimus (daugiau informacijos REACH reglamento XI priede).
Taipogi REACH reglamento 13 str. 4 dalyje nustatomi special s reikalavimai, kuriuose nurodoma,
kad ekotoksikologiniai ir toksikologiniai tyrimai bei analiz s turi b ti atliekami laikantis geros
laboratorin s praktikos (GLP) princip nustatyt Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
http://eur2004/10/EB
(prieiga
internetu
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:050:0044:0059:EN:PDF)
ar
kit
standart , kurie ateityje bus ekvivalent s bei pripažinti tinkamais Europos Komisijos ar Europos
chemini medžiag agent ros, bei Europos Tarybos direktyvos 86/609/EEB reikalavim , jei
tinkama. Daugiau informacijos pateikiama rekomendacijose informacijos teikimui (prieiga internetu
-http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=1223993740 ).
Gera laboratorin praktika (GLP) šiuo metu yra tarptautiniu mastu pripažinta kokyb užtikrinanti
sistema, kuri pripaž stama tinkama duomen gavimui. Kaip vykdyti šiuos reikalavimus
informacijos teikimui pateikiama rekomendacijose registravimui (prieiga internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 8.1.3 skyrius – Reikalavimai
informacijai).
10.3 Ar yra kit tarptautini tyrim metod , kuriuos pagal REACH reglamento 13 str. 3 dal
laiko tinkamais Europos Komisija ar Europos chemini medžiag agent ra?
Šiuo metu n ra kit tarptautini tyrim metod , kuriuos pagal REACH reglamento 13 str. 3 dal
laiko tinkamais Europos Komisija ar Europos chemini medžiag agent ra.
10.4 Ar yra patvirtint Europoje atliekan i tyrimus laboratorij s rašas?
Geros laboratorin s praktikos laboratorij sertifikavim atlieka kiekvienos valstyb s už GLP
steb senos programos administravim atsakinga kompetentingoji institucija. Kompetenting j
institucij s raš galite rasti Europos Komisijos moni ir pramon s direktorato tinklapyje (prieiga
internetu - http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/glp/national_en.htm).
10.5 Ar galima naudoti duomenis pateikiamus cituojamuose straipsniuose (pvz. apie chemin s
medžiagos fizikines-chemines savybes), ar šie duomenys laikomi patikimais?
Visumoje yra galimyb naudoti duomenis pateikiamus patikimoje, mokslin je literat roje ar
duomen baz se, atsižvelgiant tai, kad registruojama chemin medžiaga ir aprašoma chemin
medžiaga yra lygintina pagal homogeniškum , priemaišas, daleli dyd ir pan. Antriniai duomen
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šaltiniai gali b ti naudojami tuo atveju, jei patikrinamas cituojamasis šaltinis t.y. pirminis straipsnis
ar duomen baz .
Yra keletas vieš šaltini , kuriuose pateikiama informacija apie chemin s medžiagos fizikineschemines savybes. Dauguma tokios informacijos yra perkelta iš kit šaltini . Naudingos nuorodos,
kur galima ieškoti patikimos informacijos pateikiamos rekomendacijose informacijos teikimui
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=1223993740, 7
skyriuje).

11. Autorizacija
11.1 Ar jau yra autorizuotin chemini medžiag s rašas?
Šiuo metu dar n ra paskelbtas autorizuotin chemini medžiag s rašas. Tuomet kai kuri nors
valstyb nar arba Europos Komisija nuspr s, kad chemin medžiaga yra kelianti labai didel
susir pinim (SVHC), Europos chemini medžiag agent ra (ECHA) arba valstyb nar rengs
dokumentacij pagal XV REACH reglamento pried . Pagal parengt dokumentacij , chemin
medžiaga gali b ti traukiama kandidatini chemini medžiag s raš , v liau šios chemin s
medžiagos gali b ti traukiamos
REACH reglamento XIV pried . Vadovaujantis REACH
reglamento 59 str. ECHA ragins valstybes nares ir kitas suinteresuotas šalis per nustatyt termin
teikti pastabas d l kandidatinio s rašo. Kandidatini chemini medžiag s rašas bus skelbiamas
ECHA tinklaviet je. ECHA nurodys, kurios chemin s medžiagos iš kandidatinio s rašo svarstomos
tam tikru metu.
Kai bus paskelbtas kandidatini chemini medžiag s rašas, kai kuri chemini medžiag
nagrin jimui bus nustatomas prioritetas. Pirmasis prioritetini kandidatini chemini medžiag
s rašas turi b ti skelbiamas iki 2009 m. birželio 1 d. ECHA papildys š kandidatini chemini
medžiag s raš bent jau kas antrus metus. Pirmiausia š s raš bus traukiamos patvarios,
bioakumuliacin s ir toksiškos (PBT) bei labai patvarios ir labai bioakumuliacin s (vPvB) chemin s
medžiagos, kurios yra pla iai naudojamos arba gaminamos, importuojamos dideliais kiekiais.
11.2 Ar jau yra kandidatinis chemini medžiag s rašas?
Europos chemini medžiag agent ros tinklapyje spalio pabaigoje bus paskelbtas pirmasis
suderintas kandidatini chemini medžiag s rašas. Šiuo metu 15 chemini medžiag , nustatytos
kaip
kandidatin s
chemin s
medžiagos.
Daugiau
informacijos
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_34_msc_indentification_svhc_20081009.pdf .

12. Informacija tiekimo grandin je
12.1 Ar galima toliau naudoti chemin medžiag , jei ji nebuvo preliminariai užregistruota?
Tolesnieji naudotojai gali toliau naudoti ir tiekti rinkai tuos chemini medžiag kiekius, kurie buvo
sigyti iki 2008 m. birželio 1 d., t.y. iki pradedant galioti REACH reglamentui, kadangi iki REACH
reglamento sigaliojimo reikalavimo registruoti chemines medžiagas nebuvo.
Po preliminarios registracijos pradžios, preliminariai neužregistruoti gaminam , importuojam ar
tiekiam tolesniems naudotojams chemini medžiag kiekiai, gali b ti traktuojami kaip neteis tai
tiekiami rinkai (jei valstyb je nar je nustatytos kokios nors sankcijos šiuo atžvilgiu). Sankcijas d l
REACH reglamento nevykdymo kiekviena valstyb nustato savarankiškai.
Tolesni naudotojai raginami kuo grei iau susisiekti su chemin s medžiagos tiek jais ir išsiaiškinti ar
jie atliks preliminari registracij . Kitu atveju si loma ieškoti alternatyvi tiek j . Tolesniem
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naudotojam patariama sudaryti su tiek jais sutartis, kuriose tiek jai sipareigot atlikti preliminari
registracij iki preliminarios registracijos termino pabaigos.
Šie reikalavimai taikomi tik toms chemin ms medžiagoms, kuri 1 gamintojas/importuotojas
pagamina/importuoja daugiau nei 1 ton per metus, kitu atveju reikalavimas preliminariai
registruoti (registruoti) chemin medžiag n ra taikomas. Daugiau informacijos galite rasti
rekomendacijose
dalijimuisi
duomenimis
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm?time=1218004399, 3.2 skyrius –
Preliminarios registracijos nauda).
12.2 Ar vadovaujantis REACH reglamentu reikia keisti saugos duomen lapus (SDL)?
Vadovaujantis REACH reglamento 31 ir 32 str. kai kurie pakeitimai saugos duomen lapuose
(SDL) turi b ti atlikti.
Pagrindiniai reikalavimai, kada reikia rengti SDL, kas turi ruošti SDL, kam ir kada SDL turi b ti
pateikiamas, nesikei ia. Ta iau yra ir keli pakeitimai, jei registruotojas pagal reikalavimus rengia
poveikio scenarij kaip chemin s saugos vertinimo dal , privalo š poveikio scenarij prid ti prie
SDL. Taip pat SDL reikalaujama ne tik pavojingoms chemin ms medžiagoms ir preparatams, bet ir
patvarioms, bioakumuliacin ms bei toksiškoms (PBT), labai patvarioms ir labai bioakumuliacin ms
(vPvB) chemin ms medžiagoms, atitinkan ioms XIII REACH reglamento priede nustatytus
kriterijus. Be to SDL turi b ti rengiamas chemin ms medžiagoms, trauktoms kandidatin
chemini medžiag s raš (potencialiai trauktinoms XIV REACH reglamento pried ). SDL turi
b ti pateikiamas el. paštas darbuotojo, kuris yra atsakingos už SDL rengim . Papildomai 2 ir 3 SDL
dalys turi b ti sukei iamos vietomis – 2 dalis „Galimi pavojai“, o 3 dalis „Sud tis/informacija apie
komponentus“.
Šie
pakeitimai
detaliau
išnagrin ti
rekomendacijose
registravimui
(http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm, 3.1.1 skyrius – SDL teikimas
klientams).
12.2.1 Kokie skirtumai tarp „nauj “ ir „sen “ reikalavim saugos duomen lapams (SDL)?
Esami reikalavimai saugos duomen lapams (SDL) išlieka. Papildomas reikalavimas – kai
rengiamas poveikio scenarijus vykdant chemin s saugos vertinim vadovaujantis REACH
reglamento 14 str., šis poveikio scenarijus turi b ti pridedamas prie SDL ir perduodamas tiekimo
grandin je. Poveikio scenarijuje turi b ti nurodoma kaip tinkamai kontroliuoti tam tikru naudojimo
b du (arba naudojimo b dais) chemin s medžiagos keliam rizik . Rizikos valdymo priemon s –
privaloma poveikio scenarijaus dalis. Taip pat SDL reikalaujama ne tik pavojingoms chemin ms
medžiagoms ir preparatams, bet ir patvarioms, bioakumuliacin ms bei toksiškoms (PBT), labai
patvarioms ir labai bioakumuliacin ms (vPvB) chemin ms medžiagoms, atitinkan ioms XIII
REACH reglamento priede nustatytus kriterijus. Be to SDL turi b ti rengiamas chemin ms
medžiagoms, trauktoms kandidatin chemini medžiag s raš (potencialiai trauktinoms XIV
REACH reglamento pried ).
Pagrindinis SDL tekstas turi atspind ti tam tikr poveikio scenarijaus informacij :
Rizikos valdymo priemon s nustatyt naudojimo b d atvejais, tiek žmogaus sveikatai
keliamos rizikos, tiek aplinkai turi b ti nurodomi trumpai 8 (ir 7) SDL skyriuje (detaliau
REACH reglamento II priede – Saugos duomen lapo pildymo nurodymai). Šioje vietoje
turi b ti tolesniam naudotojui – preparat ar gamini gamintojui – pateikta informacija d l
rizikos valdymo. Taip pat turi b ti nurodomos ir tokios ribin s vert s kaip DNEL ir PNEC.
12 skyriuje turi b ti pateikiami chemin s medžiagos kaip PBT arba vPvB vertinimo
rezultatai.
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1.2 skyriuje turi b ti nurodomi chemin s medžiagos naudojimo b dai, sutampantis su
trumpaisiais pavadinimais poveikio scenarijuje, pridedamame kaip priedas, nurodant kur
naudojimo b d apima kiekvienas poveikio scenarijus.
Informacija apie fizikines chemines savybes, toksikologiniai ir ekotoksikologiniai rezultatai
turi atitikti REACH reglamento VI – XI prieduose pateikiamus reikalavimus informacijai.
16 skyriuje pateikiami „rekomenduojami naudojimo apribojimai“ turi b ti atnaujinami
pagal gamintojo gautus chemin s medžiagos saugos vertinimo (CSV) rezultatus.
Kadangi vadovaujantis REACH reglamentu gamintojas SDL turi pateikti atliek tvarkymo
nuostatas, 13 SDL skyrius turi atitikti specialiuosius atliek tvarkymo patarimus
pateikiamus poveikio scenarijuje.
Reikalavimai saugos duomen lap strukt rai taip pat pasikeit :
o Informacija apie galimus pavojus turi b ti pateikiama prieš informacij
sud t /informacij apie komponentus, anks iau buvo atvirkš iai.

apie

o 12 skyriaus pavadinimas pakeistas
„Ekologin informacija“ anks iau buvo
„Aplinkosaugin informacija“.
Be to SDL turi b ti pateikiama papildoma informacija pvz. užregistruotos chemin s medžiagos
registracijos numeris, už SDL atsakingo kontaktinio asmens el. pašto adresas, nurodyti kada
pagalbos telefonas veikia.
Vadovaujantis REACH reglamento 31 str. 9 dalimi SDL turi b ti atnaujinamas pvz. kai tampa
žinoma nauja informacija apie rizikos valdym ar klasifikavim , kai suteikiama arba nesuteikiama
autorizacija, kai vedami ribojimai. Reikalavimai naujai SDL formai taikomi nuo 2007 m. birželio
1 d. Ta iau valstybi nari institucijos atsakingos už REACH reglamento reikalavim vykdymo
užtikrinim susitar , kad pirmiausia d mesys turi b ti kreipiamas SDL turin .
Daugiau informacijos rekomendacijose informacijos teikimui (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=1223993740) ir
rekomendacijose registravimui (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm,
3.1.1 skyrius). Taip pat rekomendacijose tolesniems naudotojams (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/du_en.htm?time=1223995761) galite rasti nauj
reikalavim informacijos teikimui SDL (25 lentel 124 psl.).
12.3 Kada SDL forma turi b ti pakeista?
REACH reglamento reikalavimai saugos duomen lapams (SDL), nurodyti 31 str. ir II priede,
galioja nuo 2007 m. birželio 1 d. Formaliai jau dabar turi b ti padaryti pakeitimai SDL formoje.
Ta iau ši reikalavim vykdymo tikrinimas priklauso nuo kiekvienos valstyb s REACH reglamento
reikalavim vykdymo prieži r atliekan i institucij . SDL turinys turi atitikti reikalavimus bet
kuriuo atveju, jei atsiranda naujos informacijos apie keliam pavoj arba rizikos valdymo
priemones – SDL turi b ti atnaujinamas neatid liojant (vadovaujantis REACH reglamento 31 str. 9
dalimi) tuo pa iu turi b ti atnaujinama ir SDL forma.
12.4 Kokia kalba turi b ti pateikiamas saugos duomen lapas?
Vadovaujantis REACH reglamento 31 str. 5 dalimi, saugos duomen lapas (SDL) pateikiamas
oficialia valstyb s nar s, kurioje chemin medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba, nebent
atitinkama valstyb nar nusprendžia kitaip. Tiekimas rinkai – chemin s medžiagos tiekimas arba
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bet koks perdavimas kitam asmeniui už mokest arba nemokamai. Importas laikomas tiekimu rinkai
(REACH reglamento 3 str. 12 dalis).
12.5 Transportavimo moni darbuotojai pakraudami ar iškraudami chemines medžiagas,
atidarydami ar uždarydami tiekimo linijas, gali b ti paveikti ši chemini medžiag . Ar
transportavimo mon s laikomos „tolesniais naudotojais“?
Vadovaujantis REACH reglamento 2 str. 1 (d) dalimi, šis reglamentas netaikomas pavojing
medžiag ir pavojing preparat sud tyje esan i pavojing medžiag gabenimui geležinkeliu,
keliais, vidaus vanden , j r ar oro transportu. Transportavimas (krovinio pakrovimas ir
iškrovimas) pagal REACH reglament nelaikomas „naudojimu“.
Krovinio pakrovim ir iškrovim transportuojant pavojingas chemines medžiagas reglamentuoja
teis s aktai d l pavojing krovini gabenimo, tod l šie veiksmai n ra reglamentuojami REACH
reglamentu. Tuo tarpu gamybos vietoje visi su šiomis chemin mis medžiagomis atliekami veiksmai
laikomi „naudojimu“ pagal REACH reglament , kuriems gali b ti reikalingi poveikio scenarijus ir
chemin s saugos vertinimas.
Be to chemin s medžiagos ar preparato transportavimas gamyklos viduje reglamentuojamas
REACH reglamentu, net jei transportavimo paslaugas atlieka samdyta mon .
12.6 Kaip galima sužinoti, kad chemin medžiaga jau yra arba bus preliminariai užregistruota?
REACH reglamente numatoma, kad 2009 m. birželio 1 d. bus skelbiamas preliminariai
užregistruot chemini medžiag s rašas, kuris pad s tolesniems naudotojams sužinoti ar j
naudojama chemin medžiaga yra preliminariai užregistruota. Ta iau šiame s raše nebus pateikiami
preliminari registracij atlikusi moni pavadinimai, nei preparat , kuri sud tyje šios chemin s
medžiagos naudojamos, pavadinimai.
Tolesnis naudotojas, tam, kad žinot ar naudojama chemin medžiaga, atskira arba esanti preparate,
yra preliminariai užregistruota, turi susidaryti naudojam chemini medžiag s raš . Jei perkami
preparatai, gali b ti sunku nustatyti sud tyje esan ias chemines medžiagas, tod l rekomenduojama
iš anksto susisiekti su preparat tiek jais ir paklausti ar jie ketina preliminariai registruoti chemines
medžiagas esan ias preparate.
Vadovaujantis REACH reglamento 28 str. 5 dalimi, jei tolesnis naudotojas paskelbtame
preliminariai užregistruot chemini medžiag s raše neranda j dominan ios chemin s medžiagos ,
jis gali pranešti Europos chemini medžiag agent rai (ECHA), kad nor t gauti informacijos apie
j , bei nurodyti savo kontaktinius duomenis. ECHA paskelbia tos chemin s medžiagos pavadinim
savo interneto svetain je ir paprašyta perduoda potencialiam registruotojui tolesnio naudotojo
kontaktinius duomenis.
12.7 Koki informacij tolesni naudotojai gali pateikti tiek jams, rengdamiesi REACH
reglamento gyvendinimui?
Prieš gamintojui ar importuotojui pateikiant registracijos dokumentacij tolesni naudotojai jam
tur t pranešti apie chemin s medžiagos savo naudojimo b dus. Tam tikrais atvejais geriausia tai
atlikti kartu, su kitais tos pa ios šakos (pvz. dang pramon s, alyv pramon s, detergent
pramon s) atstovais. Ta iau jei tolesnis naudotojas naudoja chemin medžiag specifiniu
naudojimo b du arba n ra asociacijos atstovas, jam teks bendrauti su tiek ju tiesiogiai. REACH
reglamento 37 str. 2 dalyje numatoma, kad bet kuris tolesnis naudotojas turi teis pateikti savo
naudojimo b do aprašym gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui ar platintojui, kuris
tiekia jam chemin medžiag – atskir arba preparato sud tyje, siekdamas, kad jo naudojimo b das
tapt nustatytu naudojimo b du. Pranešdamas apie naudojimo b d tolesnis naudotojas turi pateikti
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pakankamai informacijos, kuri leist gamintojui, importuotojui, ar tolesniam naudotojui, kuris
pateik chemin medžiag , parengti naudojimo b do poveikio scenarij .
Jei tolesnis naudotojas nenori tiek jui atskleisti naudojimo b do – laiko j konfidencialiu, jis gali:
1. Aprašyti naudojimo b da bendrai, nedetalizuojant (daugiau informacijos rekomendacijose
informacijos
teikimui,
skyriuje
R12,
prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=122399
3740). Naudojimo b do aprašymas tur t leisti gamintojui atlikti chemin s saugos
vertinim , ta iau neb tina atskleisti technini naudojimo b do detali .
2. traukti tre i j šal . Manoma, kad tiek jai dažniausiai si lys naudoti š b d , nor dami
neprarasti savo klient .
Vadovaujantis REACH reglamento 37 str. 4 dalimi, tolesnis naudotojas gali rengti chemin s saugos
ataskait tam tikram naudojimo b dui tik tuo atveju, jei:
naudojimo b das neatitinka s lyg aprašyt saugos duomen lape pateiktame
poveikio scenarijuje, arba
šio naudojimo b do nerekomenduoja tiek jas.
Daugiau informacijos galite rasti rekomendacijose tolesniems naudotojams (prieiga internetu http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/du_en.htm?time=1223995761). Taip pat tolesniems
naudotojams patariama susisiekti su atitinkamos pramon s šakos asociacija.

13. Tolesni naudotojai
13.1 Kaip galima sitikinti, kad neprivalau atlikti registracijos ar pateikti pranešimo?
Tik Europos S jungoje (ES) sisteig chemini medžiag (atskir , preparat , gamini ) gamintojai
ar importuotojai (importu laikomas vežimas iš ne ES valstybi ), ar vieninteliai atstovai pagal
REACH reglamento reikalavimus privalo registruoti chemines medžiagas. Svarbu teisingai nustatyti
savo mon s vaidmen , kadangi vienu metu mon gali b ti tolesnis naudotojas vienos chemin s
medžiagos atžvilgiu ir importuotojas ar gamintojas kitos chemin s medžiagos atžvilgiu. Taip pat
svarbu atsižvelgti tiek jus, jei chemin s medžiagos tiek jai yra ne ES – J s importuojate chemines
medžiagas ir privalote atlikti registracij .
„Navigator“ – ECHA tinklapyje pateikiama interaktyvi priemon , kuri pad s nustatyti J s
sipareigojimus
pagal
REACH
reglamento
reikalavimus
(prieiga
internetu
http://reach.jrc.it/navigator_lt.htm ). Taip pat rekomendacijose tolesniems naudotojams (prieiga
internetu - http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/du_en.htm?time=1223995761, 2.5 skyrius –
Vaidmens ir pareig nustatymas) pateikiami patarimai kaip nustatyti mon s vaidmen pagal
REACH reglament .
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