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1. ĮVADAS
1.1. Vadovo pagrindas
Šis vadovas buvo parengtas projekto Žinių apie REACH kūrimas ir sklaida rėmuose. Projektas buvo pradėtas 2006 m. spalį ir baigtas 2008
m. kovą., jį rėmė ES Leonardo da Vinci fondas. Projektą taip pat rėmė Estijos Respublikos Socialinių reikalų ministerija, o nepiniginę paramą
suteikė projekto partneriai. Projektą įvykdė Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas (Lietuva), Baltijos aplinkos forumo
Estijos, Latvijos ir Lietuvos skyriai bei Ircon Ltd. (Čekijos Respublika).
Šio projekto idėją inicijavo naujosios cheminių medžiagų politikos formavimas – REACH reglamentas, kuris įsigaliojo 2007 m. birželio 1
d. Naujasis reglamentas pakeitė kelias anksčiau galiojusias Bendrijos direktyvas ir reglamentus, reglamentuojančius cheminių medžiagų
valdymą. Jis apibrėžia naujas užduotis bei minimiems subjektams skiriamą atsakomybę, siekiant stiprinti sveikatos ir gamtos apsaugą.
Siekiant paskleisti žinias apie REACH, reikia suorganizuoti daug mokymų, kadangi visi su REACH susiję subjektai turi žinoti apie jų
atsakomybę, pareigas, terminus ir būsimus didžiausius pokyčius. Taip pat būtina parengti ekspertus ir instruktorius, kurie galėtų atsakyti į
įvairius klausimus ir padėti verslo sektoriui bei kitoms suinteresuotoms šalims. Todėl projektu siekiama parengti mokymo medžiagą apie
REACH principus ir konsultaciniu bei įmonių lygiais vykdyti nuolatinį ekspertų mokymą aplinkosaugos, sveikatos apsaugos bei cheminės
saugos klausimais.
Daugiau informacijos apie projektą, organizacijų-partnerių aprašus, projekto pažangą ir rezultatus anglų kalba galima rasti oficialioje projekto
interneto svetainėje: www.reach-leonardo.eu.

1.2. Vadovo tikslinė grupė
Pagrindinė šio vadovo tikslinė grupė – pramonės sektoriaus subjektai (gamintojai, importuotojai bei tolesni naudotojai), nors juo gali naudotis instruktoriai, mokytojai ir kitos suinteresuotos šalys. Tai – nuoseklus, laipsniškai pateikiantis žinių apie REACH ir jos elementus vadovas. Tekstą iliustruoja diagramos ir lentelės, kuriomis siekiama išryškinti svarbiausią informaciją cheminių medžiagų ir preparatų gamintojams,
importuotojams, tolesniems naudotojams, kad jie geriau suprastų savo atsakomybę ir vaidmenį REACH sistemoje.

1.3. Kaip naudotis šiuo vadovu?
Šį vadovą sudaro 11 skyrių. Pirmiausia jame pateikiama trumpa REACH apžvalga ir įvadas apie pramonės sektoriaus vaidmenis bei
atsakomybę. Kiekvienos cheminės medžiagos atveju jūs turėtumėte nustatyti, ar jūsų gaminama, importuojama ar naudojama medžiaga patenka į REACH registracijos apimtį ir ar jūs esate medžiagos gamintojas, importuotojas ar tolesnis naudotojas. Jums kiekvienos medžiagos
atžvilgiu nustačius savo vaidmenis tiekimo grandinėje, pagal juos šiame vadove aiškinami REACH elementai. Nurodoma, ką ir kada reikia
padaryti bei kur rasti reikiamą informaciją.
Be teorinės informacijos, rasite praktinių uždavinių, kuriuos galėsite išbandyti ir patikrinti, ar teisingai supratote REACH aspektus – ką ir
kada reikia daryti.

1.4. Autorių komanda
Romanas Česnaitis, Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
Jolita Kruopienė, Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
Jolanta Dvarionienė, Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
Goda Kuliešytė, Baltijos aplinkos forumas, Lietuva
Kitty Kislenko, Baltijos aplinkos forumas, Estija
Guna Krumina, Baltijos aplinkos forumas, Latvija
Miroslav Krcma, Ircon Ltd. (Čekijos Respublika)
Katrin Juhanson, Baltijos aplinkos forumas, Estija
Šiam vadovui parengti idėjų semtasi labai įvairiuose šaltiniuose: teisės aktuose, studijose, kituose leidiniuose, dokumentuose ir valstybinių
institucijų ekspertų komentaruose bei kt. Redaktorių komanda norėtų padėkoti p. Heli Laarmann iš Estijos Socialinių reikalų ministerijos ir
p. Arnis Ludboržs iš Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūros, kurie tiesiogiai prisidėjo rengiant spaudai šį vadovą.
Šį projektą rėmė Europos Komisija. Šis leidinys atspindi autorių nuomonę ir Komisijos kofinansavimas nereiškia atsakomybės už čia pateikiamos
informacijos įvairiapusį panaudojimą.





2. REACH ĮVADAS
2.1. REACH reikšmė
2.1.1. Kas yra REACH ir kokie teisiniai aktai apibrėžia REACH?
REACH – tai santrumpa, kuri reiškia:
Registracija (Registration),
Vertinimas (Evaluation) ir
Cheminių medžiagų autorizacija (Authorisation of Chemicals).
Registracija, vertinimas ir autorizacija – tai procedūros, kurios vykdomos siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos lygį, įskaitant alternatyvių metodų medžiagų pavojingumui įvertinti propagavimą bei laisvą medžiagų cirkuliavimą vidaus rinkoje,
skatinant konkurencingumą ir naujovių diegimą. Procesus reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EC) Nr. 1907/2006
(2006-12-18) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų
agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr.
1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
2.1.2. Koks REACH tikslas?
2001 m. vasario 13 d. Europos Komisija priėmė Baltąją knygą, nustatančią Bendrijos cheminių medžiagų ateities strategiją. Po to vyko
plačios diskusijos su didžiaisiais rinkos dalyviais ir 2003 m. spalio 29 d. išleistas Komisijos pasiūlymas (REACH reglamento projektas). Per
kitus trejus metus pasiūlymas lygiagrečiai išnagrinėtas Europos Parlamente ir Ministrų Taryboje. Po balsavimo antruoju skaitymu Europos
Parlamente (2006-12-13), REACH reglamentą 2006 m. gruodžio 18 d. formaliai priėmė Ministrų Taryba. REACH reglamentas įsigaliojo
2007 m. birželio 1d.
REACH tikslai:
• tobulinti žmonių sveikatos apsaugą ir aplinkosaugą, įvertinant cheminių medžiagų galimai sukeliamą riziką;
• skatinti vieno iš pagrindinių Bendrijos ekonomikos sektorių – cheminių medžiagų – pramonės konkurencingumą;
• propaguoti alternatyvius medžiagų keliamo pavojaus vertinimo metodus;
• užtikrinti medžiagų cirkuliavimą Europos Sąjungos vidaus rinkoje.
REACH reglamentas pakeičia maždaug 40 teisės aktų. Kiti cheminių medžiagų (pvz., kosmetikos, valiklių) arba susijusių teisės aktų (pvz.,
reguliuojantys chemines medžiagas tvarkančių darbuotojų sveikatos apsaugą, produktų saugą, statybos produktus) REACH nepakeičia ir jie
tebegalioja. REACH nepersidengia ir neprieštarauja kitiems cheminių medžiagų teisės aktams.
REACH reglamente išdėstytos priemones dėl medžiagų, preparatų ar gaminių gamybos, išleidimo į rinką ir naudojimo.
Reglamentas yra įpareigojančio pobūdžio dokumentas, kuris tiesiogiai taikomas visoms valstybėms narėms.

2.2. REACH apimtis
Egzistuoja kelios grupės cheminių medžiagų ir (arba) jų vartojimo būdai, kurie atleidžiami nuo registravimo ir (arba) autorizacijos būtinybės:
Bendruoju atveju šios medžiagos jau yra pakankamai reguliuojamos kitų galiojančių teisės aktų.
REACH reglamentas netaikomas:
• radioaktyviosioms medžiagoms;
• cheminėms medžiagoms - atskiroms ir esančioms preparato ar gaminio sudėtyje, kurioms privaloma muitinė kontrolė, jei jos nebuvo
apdorotos ar perdirbtos, ir kurios laikinai sandėliuojamos ar saugomos laisvojoje zonoje arba laisvuosiuose sandėliuose, ketinant jas
reeksportuoti, arba tranzitu gabenamoms cheminėms medžiagoms;
• neišsiskiriančioms tarpinėms medžiagoms;
• pavojingų medžiagų ir pavojingų preparatų sudėtyje esančių pavojingų medžiagų gabenimui geležinkeliu, keliais, vidaus vandenų, jūrų ar
oro transportu;
• atliekoms, apibrėžtoms Direktyva 2006/12/EB.
PASTABA: Valstybės narės gali leisti konkrečiais atvejais tam tikroms cheminėms medžiagoms - atskiroms ir esančioms preparato ar
gaminio sudėtyje - netaikyti šio reglamento, kai tai būtina gynybos sumetimais.
Kai kurioms cheminėms medžiagoms, jų grupėms ar konkretiems naudojimo būdams taikomi ne visi REACH reglamento reikalavimai:
• jei medžiaga yra naudojama medicinos produktuose (skirtuose žmonėms ar gyvūnams)
registracijos, vertinimo, autorizacijos
reikalavimai ir tolesniems naudotojams taikomas įpareigojimas pateikti informaciją apie vartojimą tiekimo grandine aukštyn netaikomi
(dėmesio: jei medžiaga yra naudojama kitam tikslui, tuomet būtina laikytis visų REACH reguliavimo normų!);
registracijos, vertinimo, autorizacijos reikalavimai ir reikalavimai informacijos srautui
• jei medžiaga vartojama maistui ar pašarui
tiekimo grandine netaikomi (dėmesio: jei medžiaga yra vartojama kitam tikslui, tuomet būtina laikytis visų REACH reguliavimo normų!);



•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

jei medžiaga yra naudojama medicinos prietaisuose
tolesniems naudotojams įpareigojimas perduoti informaciją apie naudojamą
tiekimo grandine aukštyn netaikomas;
jei medžiagos paminėtos IV priede
netaikomi registracijos ir vertinimo reikalavimai;
jei medžiaga paminėta V priede
netaikomi registracijos ir vertinimo reikalavimai;
jei medžiaga yra gamybos vietoje izoliuota tarpinė cheminė medžiaga arba gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga
registracijos (išskyrus 8 ir 9 straipsnius) ir autorizacijos reikalavimai netaikomi;
registracijos ir vertinimo reikalavimai netaikomi (dėmesio: Komisija per praktiškai realų laikotarpį gali
jei medžiaga yra polimeras
pateikti teisinius pasiūlymus bei rentabilų būdą pagal žinomus techninius ir galiojančius mokslinius kriterijus atrinkti polimerus registracijai,
parengusi ataskaitą toliau minimais klausimais: (a) rizika, kurią kelia polimerai lyginant su kitomis medžiagomis; (b) poreikis (jei toks yra) registruoti tam tikrų tipų polimerus, įvertinant konkurencingumą ir naujoves (iš vienos pusės) bei žmonių sveikatos apsaugą ir aplinkosaugą (iš kitos));
jei medžiaga yra reimportuojama į EB (t.y. jau buvo registruota anksčiau ir eksportuota) netaikomi registracijos ir vertinimo reikalavimai;
netaikomi informacijos srauto tiekimo grandine reikalavimai;
jei medžiaga yra naudojama kosmetikos gaminiuose
jei medžiaga, gauta po regeneravimo proceso, buvo registruota anksčiau
netaikomi registracijos ir vertinimo reikalavimai;
jei medžiaga siejama su Produkto ir technologijų tyrimais bei plėtra
jai 5 metams netaikoma registracija (maks. galimas padidinimas:
+5 arba +10, jei medžiagas ketinama vartoti išskirtinai žmonėms ar gyvūnams skirtiems medicinos produktams kurti arba medžiagoms,
kurios dar nėra išleistos į rinką) (dėmesio: apie šias medžiagas vis tiek reikia pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA,
Agentūra));
jei medžiaga kaip veiklioji medžiaga arba ko-formuliantas yra naudojama augalų apsaugos produktuose
ji traktuojama kaip
užregistruota, o autorizacija netaikoma;
jei medžiaga vartojama kaip veiklioji medžiaga biociduose
ji traktuojama kaip užregistruota, o autorizacija netaikoma;
jei medžiaga jau paminėta tarp naujų medžiagų (pagal Direktyvą 67/548/EEB)
ji traktuojama kaip registruota (dėmesio: jei medžiagos
yra pagamintos arba importuotos didesniais kiekiais, siekiant atitikti REACH registracijos reikalavimus gali reikėti papildomos informacijos!).

2.3. Pagrindiniai REACH elementai
2.3.1. Kas yra registracija?
Registracija – tai bazinė medžiagų gamybos arba importavimo sąlyga. Tai – administracinis procesas, pagal kurį Cheminių medžiagų gammintojai ir importuotojai renka aktualią informaciją apie savo medžiagas ir Europos cheminių medžiagų agentūrai pateikia prašymus jas
registruoti.
Išsami informacija pateikiama šio vadovo 4 skyriuje.
2.3.2. Kas yra vertinimas?
Vertinimo procedūra pagal REACH reglamentą gali būti skirstoma į dokumentacijos bei medžiagos vertinimą.
Dokumentacijos vertinimą atlieka Agentūra, jis susideda iš dviejų dalių:
• registracijoje nurodytas bandymo pasiūlymo vertinimas, kuriuo siekiama išvengti nereikalingų bandymų;
• patikrinimas, ar techninėje dokumentacijoje pateikta informacija atitinka reikalavimus.
Medžiagos vertinimas
Medžiaga gali būti vertinama, jei egzistuoja potencialus, medžiagos keliamas, pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai. Prioritetų suteikimas
medžiagoms vertinimo atžvilgiu atliekamas analizuojant riziką (t.y. apsvarsčius informaciją apie pavojų, buvimą produkto aplinkoje, vartojimą
ir kiekį). Vertinimus atliks valstybių narių kompetentingos institucijos, besiremdamos Bendrijos mastu išleistu veiksmų planu. Jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad reikalinga papildoma informacija, registruotojas iki nustatyto termino turi Agentūrai pateikti reikiamą
informaciją. Kompetentinga institucija išanalizuoja visą pateiktą informaciją ir per 12 mėnesių nuo informacijos pateikimo datos parengia
tinkamą sprendimą.
Baigus vertinti medžiagą, išvados gali lemti apribojimo arba autorizacijos procedūras.
2.3.3. Kas yra autorizacija?
Didelį susirūpinimą keliančių savybių medžiagoms reikalinga autorizacija: tokių medžiagų gamintojai ir importuotojai turės pateikti prašymą
autorizacijai suteikti, pademonstruodami, kad rizika, susijusi su tokių medžiagų naudojimu, yra kontroliuojama ir kad socialinė ir ekonominė
jų naudojimo nauda atsveria riziką bei nėra tinkamų pakaitalų ar technologijų, galinčių jas pakeisti.
Išsami informacija pateikiama šio vadovo 5 skyriuje.
2.3.4. Kas yra apribojimai?
Apribojimas – sąlyga ar draudimas, taikomas cheminėms medžiagoms –atskiroms, esančioms preparatų ar gaminių sudėtyje, jas gaminant,
naudojant ir išleidžiant į rinką.
Išsami informacija pateikiama šio vadovo 6 skyriuje.



2.3.5. Kas yra informacijos srautas tiekimo grandinėje?
Informacija apie medžiagas ir preparatus tiekimo grandinėje turi būti perduodama abiem kryptimis: žemyn (tolesnių naudotojų link) ir
aukštyn (link gamintojų ar importuotojų). Tai gerina žinių lygį ir cheminių medžiagų pavojaus bei rizikos valdymą. Svarbiausias informacijos
perdavimo apie chemines medžiagas priemonė – SDL ir poveikio scenarijai (vėlesniame etape).
Išsami informacija pateikiama šio vadovo 7 skyriuje.
2.3.6. Kokie numatyti REACH įgyvendinimo grafikai?
2.1 lentelė. REACH veiksmų įgyvendinimo grafikai

Veikla

Data

REACH įsigaliojimas

2007-06-01

Europos cheminių medžiagų agentūros veikimo pradžia

2008-06-01

Medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, pirminė registracija

2008-06-01–2008-11-30

Medžiagų registracijos terminai:
• kiekiams, siekiantiems ir viršijantiems 1000 tonų per metus;
• kancerogeninėms, mutageninėms ir reprodukcijai toksiškoms cheminėms medžiagoms
(CMR 1 ir 2 kategorijos), gaminamoms virš 1 tonos per metus;
• medžiagoms, klasifikuojamoms kaip labai toksiškoms vandens organizmams (R50/53) virš
100 tonų per metus.

2010-11-30

Registracijos terminas medžiagoms, kurių kiekiai siekia 100–1000 tonų per metus

2013-05-31

Registracijos terminas medžiagoms, kurių kiekiai siekia 1–100 tonų per metus

2018-05-31

Nauji SDL pagal IV antraštinę dalį – „Informacija tiekimo grandinėje“ ir pagal II priedą – „Saugos
duomenų lapo pildymo nurodymai“

2007-06-01

ECHA savo interneto svetainėje paskelbs iš anksto užregistruotų medžiagų sąrašą (medžiagų
pavadinimus, įskaitant jų EINECS ir CAS numerius (jei tokie yra) ir kitus identifikavimo kodus
bei pirmąjį numatomą registracijos terminą)

2009-01-01

Valstybė narė medžiagų gamybai, išleidimui į rinką arba vartojimui gali taikyti visus esamus ir dar 2013-06-01
griežtesnius apribojimus (pagal XVII priedą)

2.4. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija

REACH reglamento tekstas (REACH reglamento spaudos klaidų
sąrašas 2007-05-29 buvo publikuotas Oficialiajame ES žurnale):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_136/l_
13620070529en00030280.pdf

Europos cheminių medžiagų agentūra:
http://reach.jrc.it/guidance_en.htm
REACH gairės (REACH Įgyvendinimo Projektai – RIP)
http://ecb.jrc.it/reach/rip/

Oficiali Europos Sąjungos teisė:
http://eur-lex.europa.eu/
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3. DALYVIAI IR VAIDMENYS
3.1 REACH dalyviai
3.1.1. Kas yra pagrindiniai REACH dalyviai?
REACH reglamentas dėmesį telkia į trijų pagrindinių grupių dalyvius:
• cheminių medžiagų gamintojus ir importuotojus;
• tolesnius naudotojus;
• institucijas (šiai dalyvių grupei šiame skyriuje pateikiama informacija netaikoma).
Pramonės atstovai dažniausiai patenka į dvi pirmąsias grupes. Be pramonės dalyvių ir institucijų (Europos cheminių medžiagų agentūra,
nacionalinės kompetentingos institucijos), yra ir kitų dalyvių arba suinteresuotų šalių, pvz., eiliniai vartotojai.
3.1 pav. REACH dalyvių schema.
Europos ekonominė erdvė

REACH atsakomybė priklauso nuo dalyvio tipo, objekto ir veiklos.
3.1.2. Kaip apibrėžiami pramonės dalyviai?
3.1 lentelė. Pramonės dalyvių apibrėžimas pagal REACH.

Gamintojas

Bet kuris fizinis ar juridinis Bendrijoje įsteigtas asmuo, gaminantis medžiagą ES teritorijoje (išleidžiantis
medžiagą į rinką arba gaminantis savo reikmėms)

Importuotojas

Bet kuris fizinis ar juridinis Bendrijoje įsteigtas asmuo, atsakingas už cheminių medžiagų importą (išleidimui į
rinką arba savo reikmėms)

Tolesnis naudotojas

Bet kuris fizinis ar juridinis Bendrijoje įsteigtas asmuo, bet ne gamintojas ar importuotojas, naudojantis
cheminę medžiagą - atskirą ar esančią preparato sudėtyje - savo pramoninėje ar profesionalioje veikloje..
(Dėmesio: platintojas arba eilinis vartotojas – tai ne tolesnis naudotojas).
Preparatų gamintojas

Dalyvis, kuris naudoja medžiagas preparatų gamybai su tikslu juos išleisti į rinką
arba naudoti savo reikmėms

Pramoninis naudotojas

Dalyvis, kuris medžiagas arba preparatus naudoja pramonėje

Profesionalus naudotojas

Dalyvis, kuris medžiagas ar preparatus naudoja teikiamose paslaugose

Gaminių gamintojas

Dalyvis, kuris Bendrijos teritorijoje gamina gaminius

Reimportuotojas

Dalyvis, kuris reimportuoja eksportuotas registruotas medžiagas atskirai arba
preparato sudėtyje. Reimportuojama medžiaga – ta pat eksportuota medžiaga,
kuriai buvo pateikta reikiama informacija

Medžiagos ar preparato
tiekėjas

Gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas arba platintojas, kuris tiekia rinkai cheminę medžiagą - atskirą
ar esančią preparato sudėtyje, arba preparatą

Platintojas

Bet kuris fizinis arba juridinis Bendrijoje registruotas asmuo įskaitant mažmenininką, kuris tik sandėliuoja ir
tiekia rinkai tretiesiems asmenims skirtą cheminę medžiagą – atskirą ar esančią preparato sudėtyje
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3.2. REACH numatomi vaidmenys
3.2.1. Kaip nustatyti savo vaidmenį?
REACH yra grindžiama principu, jog gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai turi užtikrinti, kad tai, ką jie gamina, išleidžia į rinką arba
naudoja, būtų saugu, t.y. kad nebūtų pakenkta žmogaus sveikatai ar aplinkai, o naudojimo rizika būtų adekvačiai kontroliuojama. Siekiant šio
tikslo, kiekvienam iš paminėtų dalyvių skirtos užduotys, atsakomybė ir įsipareigojimai.
Todėl yra itin svarbu pirmiausia apibrėžti, kurioje tiekimo grandinės vietoje jūs esate – nustačius vaidmenį, bus galima išsiaiškinti bendruosius įsipareigojimus REACH sistemoje. Su cheminėmis medžiagomis dirbančios įmonės gali turėti daugiau nei vieną vaidmenį. Jis gali būti
susijęs su viena arba keliomis tvarkomomis medžiagomis.
Pavyzdys: jei įmonė naudoja medžiagą, kurią tiekia Bendrijos gamintojas, ji – tolesnis naudotojas. Jei ta pati įmonė dar ir importuoja tą pačią
ar bet kurią kitą medžiagą, ji – tuo pat metu – yra ir importuotojas.
Toliau pateikiami klausimai ir schema – tai viena iš galimų parinkčių, padedanti nustatyti savo vaidmenį. Kiekvienai savo gaminamai, importuojamai ir (arba) tvarkomai medžiagai pritaikykite toliau pateikiamą schemą.
PASTABA: reikia apsibrėžti, koks jūsų kaip REACH dalyvio
vaidmuo pagal kiekvieną medžiagą! Jų gali būti ne vienas.
3.2 pav. Jūsų vaidmens pagal REACH nustatymo schema

Išsiaiškinę savo vaidmenį, galite pradėti Kai jūs nustatėte savo vaidmenį, jūs galite analizuoti savo įsipareigojimus. Šie, aišku, priklauso nuo
cheminių medžiagų rūšies ir kasmet pagaminamo arba importuojamo kiekio.
Pastaba! Labai svarbu nustatyti ir žinoti savo vaidmenį jau dabar, kad galėtumėte valdyti ir laikytis pirminės registracijos termino
(2008-06-01–2008-11-30). Jei praleisite pirminės registracijos terminą, jūsų turimos medžiagos registracijai terminas nebus pratęstas!
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3.2.2. Kokie yra pagrindiniai dalyvių įsipareigojimai?
3.2 lentelė. Dalyvių vaidmenys ir pagrindiniai įsipareigojimai pagal REACH

Vaidmuo pagal REACH

Užduotys pagal REACH

Medžiagų gamintojas ir importuotojas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparatų importuotojas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaminių importuotojai

•
•
•
•
•
•
•

Surinkti informaciją apie medžiagos savybes (netaikant bandymų)
Atlikti bandymus (jei tokios informacijos nėra)
Klasifikuoti ir ženklinti
Paruošti SDL (įskaitant poveikio scenarijus)
Visoms gaminamoms ir (ar) importuojamoms medžiagoms, kurių kiekis viršija 1 toną per
metus, paruošti registracijos dokumentaciją
CSV ir CSA medžiagoms, kurių kiekis viršija 10 tonų per metus
Rinkti informaciją apie medžiagos naudojimą
Poveikio scenarijai pavojingoms medžiagoms, kurių kiekis viršija 10 tonų per metus
Siūlyti rizikos mažinimo priemones
Tolesniems tiekimo grandinės dalyviams teikti informaciją apie medžiagas (SDL, ženklinimas)
Laikytis draudimų ir apribojimų
Siekti sutarti su kitais dėl vienodos klasifikacijos
Dalytis informacija apie bandymus su stuburiniais gyvūnais
Teikti prašymus autorizacijai suteikti (jei reikia)
Itin didelį susirūpinimą keliančioms medžiagoms arba medžiagoms, kurios turėtų būti griežtai
reglamentuojamos (HERO) ieškoti alternatyvų
Nustatyti sudedamąsias dalis, kurių kiekis viršija 1 toną per metus
Rinkti informaciją apie preparatų sudėtyje esančių medžiagų savybes (įskaitant bandymus, jei
tokios informacijos nėra)
Klasifikuoti ir ženklinti
Paruošti SDL (įskaitant poveikio scenarijus)
Tolesniems tiekimo grandinės dalyviams teikti informaciją apie medžiagas (SDL, ženklinimas)
Laikytis draudimų ir apribojimų
Visoms sudedamosioms dalims, kurių kiekis viršija 1 toną per metus, paruošti registracijos
dokumentaciją
ta pati papildoma informacija kaip ir medžiagos importuotojui (gamintojui),
sujungiant informaciją apie pavojingas medžiagas, jei preparatai pavojingi
Teikti prašymus autorizacijai suteikti (jei reikia)
Itin didelį susirūpinimą keliančioms medžiagoms arba medžiagoms, kurios turėtų būti griežtai
reglamentuojamos (HERO) ieškoti alternatyvų
Rinkti informaciją apie pavojingų medžiagų turinį gaminiuose
Įvertinti pavojingų medžiagų emisiją viso gyvavimo ciklo metu
Įvertinti išleistų medžiagų pavojingumą žmogaus sveikatai ir aplinkai
Laikytis draudimų ir apribojimų
Registruoti arba informuoti apie gaminiuose esančias pavojingas medžiagas, kai jos sąmoningai
arba netyčia išskiriamos iš gaminio (kai kiekis viršija 1 toną produkto tipo per metus importuotojui)
Teikti prašymus autorizacijai suteikti (jei reikia)
Itin didelį susirūpinimą keliančioms medžiagoms arba medžiagoms, kurios turėtų būti griežtai
reglamentuojamos (HERO) ieškoti alternatyvų

Preparatų gamintojas

•
•
•

Pirmesniems tiekimo grandinės dalyviams teikti informaciją apie naudojimą
Lyginti tiekėjo pateiktą informaciją ir patarimus su savo sąlygomis
Neatitikimo atveju susisiekti su tiekėju arba pranešti apie nuokrypį ir parengti cheminės saugos
ataskaitą (CSA)
• Klasifikuoti ir ženklinti
• Apjungti informaciją apie pavojingas medžiagas pavojinguose preparatuose
•	Rengti SDL
• Tolesniems tiekimo grandinės dalyviams teikti informaciją apie medžiagas (SDL, ženklinimas)
• Laikytis draudimų ir apribojimų
• Teikti prašymus autorizacijai suteikti (jei reikia)
• Itin didelį rūpestį keliančioms medžiagoms arba medžiagoms, kurios turėtų būti griežtai reglamentuojamos (HERO) ieškoti alternatyvų

Pramoninis / profesionalus naudotojas

•
•
•
•
•
•

Pirmesniems tiekimo grandinės dalyviams teikti informaciją apie vartojimą
Lyginti tiekėjo pateiktą informaciją ir patarimus su savo sąlygomis
Neatitikimo atveju susisiekti su tiekėju arba pranešti apie nuokrypį ir parengti cheminės saugos
ataskaitą (CSA)
Laikytis draudimų ir apribojimų
Teikti prašymus autorizacijai suteikti (jei reikia)
Itin didelį rūpestį keliančioms medžiagoms arba medžiagoms, kurios turėtų būti griežtai reglamentuojamos (HERO) ieškoti alternatyvų
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3.3. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

I antraštinė dalis. Bendrieji klausimai
2 skyrius. Sąvokų apibrėžimai ir bendroji nuostata
• 3 straipsnis: Sąvokų apibrėžimai

RIP 1. REACH proceso aprašymas

V antraštinė dalis. Tolesni naudotojai
VII antraštinė dalis. Autorizacija
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RIP 1. Struktūrinės schemos apie naujų Bendrijos cheminių
medžiagų teisės aktų srautus

4. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRAVIMAS
4.1. Tikslas, apimtis ir terminai
4.1.1. Kas yra registracija?
Registracija yra procesas, kurio pasirengimui cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai privalo surinkti informaciją apie jų gaminamas
ar importuojamas chemines medžiagas, jų savybes, naudojimą ir tvarkymą bei naudojantis surinkta informacija įvertinti cheminių medžiagų
naudojimo riziką, numatyti ir pasiūlyti cheminių medžiagų naudojimo rizikos valdymo priemones.
Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai privalo atskirai ar kartu su kitais tos pačios cheminės medžiagos gamintojais ar importuotojais pateikti registracijos dokumentaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA), jeigu gamina ar importuoja tos medžiagos ≥ 1 toną
per metus.
Registracijos dokumentaciją sudaro:
• techninė dokumentacija (informacijos kiekis priklauso nuo cheminės medžiagos kiekio tonomis (žr. 4.1, 4.2 lenteles);
• cheminės saugos ataskaita (rengiama, kuomet gaminama ar importuojama cheminės medžiagos 10 t ir daugiau per metus), kurioje
pateikiami cheminės saugos visiems nustatytiems cheminės medžiagos naudojimo būdams vertinimo rezultatai bei kaip tinkamai valdyti
nustatytų cheminės medžiagos naudojimo būdų keliamą riziką.
Kiekvienas cheminės medžiagos gamintojas, importuotojas ar atstovas gaminamai (importuojamai) medžiagai už Europos Sąjungos ribų
privalo individualiai pateikti kiekvienos gaminamos (importuojamos) cheminės medžiagos registracijos dokumentaciją. Tačiau tuo atveju, kai
cheminę medžiagą gamina (importuoja) daugiau įmonių, jos gali kartu pateikti reikalingą informaciją cheminės medžiagos registravimui. Kai
kuriais atvejais, kuomet reikalinga atlikti nemažai cheminės medžiagos tyrimų, būtina, kad cheminės medžiagos gamintojai (importuotojai)
dalytųsi tyrimų informacija bei kartu pateiktų registracijos dokumentaciją. Tačiau cheminės medžiagos gamintojai (importuotojai) gali bendras registracijos dokumentacijos dalis pateikti atskirai (11(3)str. ir 19(2) str.).
Įsigaliojus REACH reglamentui, neregistruotos medžiagos, kurių pagaminama ar importuojama ≥ 1 t/m., negalės būti ES rinkoje ar būti
tiekiamos ES rinkai.
Su registravimo sąlygomis galima susipažinti Techniniame vadovavimosi dokumente (angl. Guidance on registration, ECHA, 2007, birželis),
1 pav. Registravimo eiga.
4.1.2. Koks yra registravimo tikslas?
Pagrindinis registravimo tikslas yra sukurti aiškią, iš anksto žinomą ir suderintai veikiančią sistemą, kurios esmė yra tai, kad įmonės privalės
prisiimti visą atsakomybę už jų gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas (grynas ar įeinančias į preparatų ar gaminių sudėtį).
Įmonės privalės surinkti reikiamą informaciją apie jų gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas, nustatyti bei įdiegti tinkamas
cheminių medžiagų naudojimo rizikos valdymo priemones bei rekomenduoti reikiamas cheminių medžiagų naudojimo rizikos valdymo
priemones tolesniems naudotojams.
4.1.3. Kokioms cheminėms medžiagoms taikoma registracija?
Kurias medžiagas būtina registruoti?
Gamintojas arba importuotojas, per metus pagaminantis arba importuojantis ne mažiau kaip 1 toną cheminės medžiagos, atskirai ar
įeinančios į preparato sudėtį, turi ją užregistruoti (žr. 6 str.).
Tam tikrais atvejais turi būti registruojamos ir į gaminių sudėtį įeinančios cheminės medžiagos (žr. 7 str.). Gaminių sudėtyje esanti cheminė
medžiaga registruojama, jei tenkinamos šios dvi sąlygos:
a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip 1 toną vienam gamintojui ar importuotojui;
b) numatoma, kad cheminė medžiaga išsiskirs įprastinėmis arba pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis.
Gaminių gamintojas ar importuotojas praneša Agentūrai, jei cheminė medžiaga atitinka įtraukimo į XIV priedą (Autorizuotinų cheminių
medžiagų sąrašas) kriterijus ir yra nustatyta, kad atitinka šiuos kriterijus, jei tenkinamos šios dvi sąlygos:
a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip 1 toną vienam gamintojui ar importuotojui;
b) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos koncentracija viršija 0,1% masės (masės %).
Agentūrai pranešama tokia informacija:
• gamintojo ar importuotojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, išskyrus duomenis apie panaudojimo vietas;
• registracijos numeris(-iai), jei toks(-ie) yra;
• cheminės medžiagos tapatybė;
• cheminės(-ių) medžiagos(-ų) klasifikacija;
• trumpas gaminio sudėtyje esančios(-ių) cheminės(-ių) medžiagos(-ų) naudojimo būdo(-ų) bei gaminio(-ių) naudojimo būdų aprašymas;
• cheminės(-ių) medžiagos(-ų) kiekis tonomis, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 tonų ir pan.
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Pranešti Agentūrai apie medžiagą(-as) gaminyje nereikia, jei gamintojas ar importuotojas gali užtikrinti, kad, naudojant ir šalinant chemines
medžiagas įprastinėmis ir pagrįstai numatomomis sąlygomis, šios cheminės medžiagos neturės poveikio žmonėms ar aplinkai. Tokiais atvejais gamintojas ar importuotojas pateikia gaminio gavėjui atitinkamas instrukcijas.
Prisimintina, kad turi būti registruojamos tik atskiros ar įeinančios į preparato, gaminio sudėtį cheminės medžiagos, bet ne preparatai ir
gaminiai.
Kurioms medžiagoms registravimas netaikomas? (Str. 2, 6.2, 9, 15)
Registravimas netaikomas tokiais atvejais:
•

jei medžiagai netaikomas REACH reglamentas (radioaktyviosioms medžiagoms; medžiagoms, kurioms privaloma muitinė kontrolė;
neišsiskiriančioms tarpinėms medžiagoms; atliekoms; valstybės narės gali leisti konkrečiais atvejais tam tikroms cheminėms
medžiagoms – atskiroms ir įeinančioms į preparato ar gaminio sudėtį – netaikyti šio reglamento, kai tai būtina gynybos sumetimais);

•

jei cheminė medžiaga naudojama:
• žmonėms skirtuose ar veterinarijos vaistuose,
• maisto produktuose arba pašaruose;
jei cheminė medžiaga yra įtraukta į:
• IV priedą (cheminės medžiagos, apie kurias turima
pakankamai informacijos, kad jos dėl savo savybių
kelia minimalią riziką; arba

•

•
•
•

•

•
•
•

SVARBU: IV ir V prieduose esančioms medžiagoms netaikomas reikalavimas jas registruoti, bet jos gali pakliūti tarp autorizuotinų medžiagų arba
joms gali būti taikomi naudojimo apribojimai.

• V priedą (šį priedą sudaro devynios plačios medžiagų, kurioms registracija laikoma netikslinga ar nebūtina, kategorijos);
jei reimportuojama cheminė medžiaga yra identiška tai, kuri buvo užregistruota prieš eksportą;
jei po regeneravimo gaunama cheminė medžiaga yra ta pati, kuri buvo užregistruota prieš regeneravimą;
kai medžiaga yra naudojama produkto ir technologinių tyrimų bei plėtros tikslams, tada šiai medžiaga taikomas penkerių metų trukmės
atleidimo nuo prievolės registruoti laikotarpis (su galimybe pratęsti šį laikotarpį daugiausiai dar penkeriems metams), arba jei cheminė
medžiaga bus naudojama tik kuriant žmonėms skirtus ar veterinarijos vaistus, arba nėra patiekta rinkai – ne ilgesniam, kaip dešimties
metų laikotarpiui;
veikliosios medžiagos ir koformuliantai, pagaminti
SVARBU: ta pati cheminė medžiaga (naudojama biocidinuose ir augalų
ar importuoti naudojimui tik augalų apsaugos
apsaugos produktuose) gali būti naudojama ir kitoms reikmėms. Kito
produktuose, priskiriami įregistruotoms cheminėms
panaudojimo atveju, šiai medžiagai išimtys netaikomos.
medžiagoms;
veikliosios medžiagos, pagamintos ar importuotos
naudojimui tik biocidiniuose produktuose, priskiriamos įregistruotoms cheminėms medžiagoms;
pranešimas apie chemines medžiagas, pateiktas pagal Direktyvą 67/548/EEB, tapatus registracijai ir Agentūra iki 2008 m. gruodžio 1 d.
suteikia tokiai cheminei medžiagai registracijos numerį. Jei gaminamaos ar importuojamos cheminės medžiagos, apie kurią pranešta,
kiekis, tenkantis vienam gamintojui ar importuotojui, pasiekia kitą kiekio lygį, pateikiama papildoma informacija, atitinkanti šį kiekio lygį;
jei cheminė medžiaga yra polimeras.
SVARBU: polimero G/I reikia užregistruoti monomerą, jei polimerą sudaro ne mažiau kaip 2% pagal masę tokio(-ių) monomero(-ų) ir bendras
tokio monomero(-ų) kiekis sudaro ne mažiau kaip 1 toną per metus.

4.1.4. Kokie yra registravimo terminai (23, 24 str.)
Cheminės medžiagos, kurios pagal REACH reglamentą privalo būti užregistruotos ir kurioms nėra taikomos prievolės registruoti išimtys,
prieš jas gaminant ar tiekiant į rinką (įskaitant importą į ES šalis), privalo būti užregistruotos. Cheminės medžiagos, kurios ilgą laiką jau buvo
ES rinkoje laikotarpiu nuo 1971 m. sausio 1 d. iki 1981 m. rugsėjo 18 d. bei įtrauktos į Esamų Europos komercinių cheminių medžiagų
sąrašą – EINECS, ir medžiagos, kurios pradėtos tiekti į rinką po 1981 m. rugsėjo 18 d. bei įtrauktos į Europos naujų cheminių medžiagų
sąrašą – ELINCS, gali skirtis registravimo terminais.
Cheminių medžiagų preliminari registracija prasidės 2008
m. birželio 1 d. Taigi po 1 metų, kai įsigaliojo REACH
reglamentas bei buvo įsteigta Europos cheminių medžiagų
agentūra.
Cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis
laikotarpis bei kurių pagaminama ar importuojama daugiau
nei 1 tona per metus, taip pat kurios buvo preliminariai
registruotos, laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2008
m. gruodžio 31 d. (imtinai) bus taikomas skirtingas pasirengimo registravimui laikotarpis (žr. 4.1 pav.). Cheminių
medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis,
registravimo galutinis terminas nustatytas atsižvelgiant į
gaminamų ar importuojamų medžiagų kiekius per 1 metus
1 gamintojui ar importuotojui, tai taikoma ir gaminamų
ar importuojamų cheminių medžiagų gaminiuose
kiekiams per metus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas
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PASTABA: Jeigu gamintojas užmiršo laiku atlikti cheminės medžiagos
išankstinę registraciją, tuomet cheminės medžiagos, kurioms galėjo būti
taikomas pereinamasis laikotarpis privalės būti registruojamos pagal reikalavimus cheminėms medžiagoms, kurios neturi pereinamojo laikotarpio.

PASTABA: cheminė medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, –
tai cheminės medžiagos, kurios buvo gaminamos arba tiekiamos į rinką
prieš įsigaliojant REACH reglamentui, bei:
• įrašytos į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą
(EINECS);
• pagaminta Bendrijoje arba šalyse, įstojusiose į ES 1995 m. sausio 1 d.
arba 2004 m. gegužės 1 d., tačiau gamintojas ar importuotojas jos
nepateikė rinkai nė karto per 15 metų iki šio reglamento įsigaliojimo,
jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais;
• pateiktos rinkai Bendrijoje prieš įsigaliojant REACH reglamentui
bei laikomos cheminėmis medžiagomis, apie kurias buvo pranešta
pagal galiojančius teisės aktus, bet neatitinka polimerams priskiriamų
cheminių medžiagų.

didelį susirūpinimą keliančioms medžiagoms, pvz., kancerogeninėms, mutageninėms ar toksiškoms reprodukcijai (CMR), bei cheminėms
medžiagoms, kurios yra labai toksiškos ir pasižymi ilgalaikiu poveikiu vandens sistemoms.
Cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registravimo terminai, įsigaliojus REACH reglamentui, pateikti 4.1.
paveiksle.
4.1 pav. Registravimo terminai.

Cheminės medžiagos, kurios neatitinka cheminėms medžiagoms, kurioms
taikomas pereinamasis laikotarpis, taikomų kriterijų, priskiriamos cheminėms
medžiagoms, kurioms pereinamasis laikotarpis netaikomas. Tokios cheminės
medžiagos, prieš jas gaminant, importuojant ar tiekiant ES rinkai, privalo būti
užregistruotos, nebent apie jas buvo pranešta pagal Direktyvą 67/548/EEC.
Pažymėtina, kad cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, registravimui pirmiausia reikės pateikti užklausimą Agentūrai bei įsitikinti, ar
nebuvo pateikta tokia pati medžiaga registravimui ar užklausimas apie tokią pačią
medžiagą, kad vėliau būtų galima taikyti dalijimosi duomenimis mechanizmus.

PASTABA: pranešimas apie chemines medžiagas,
pateiktas pagal Direktyvą 67/548/EEB, prilygsta
registracijai. Jei gaminamos ar importuojamos
cheminės medžiagos, apie kurią pranešta, kiekis
pasiekia kitą kiekio lygį, turi būti pateikiama papildoma informacija.

4.1.5. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

I antraštinė dalis. Bendrieji klausimai
1 skyrius: Tikslas, dalykas ir taikymo sritis
•	1 str. Tikslas ir dalykas
• 2 str. Taikymo sritis
II antraštinė dalis. Cheminių medžiagų registravimas
1 skyrius: Bendroji prievolė registruoti ir su informavimu susiję
reikalavimai
• 6 str. Bendroji prievolė registruoti chemines medžiagas – atskiras ar įeinančias į preparatų sudėtį
• 7 str. Gaminiuose esančių cheminių medžiagų registravimas ir
pranešimas apie šias medžiagas
• 9 str. Bendrosios prievolės registruoti, vykdant produkto ir
technologinius tyrimus bei plėtrą, išimtys
2 skyrius: Įregistruotosioms priskiriamos cheminės medžiagos
• 15 str. Augalų apsaugos produktuose ir biocidiniuose produktuose esančios cheminės medžiagos
5 skyrius: Pereinamojo laikotarpio nuostatos, skirtos cheminėms
medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, bei
toms cheminėms medžiagoms, apie kurias buvo pranešta
• 23 str. Specialios nuostatos, skirtos cheminėms medžiagoms,
kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis

Vadovavimosi medžiaga dėl registracijos. ECHA. 2007. (http://
reach.jrc.it/guidance_en.htm#GD_PROCC_I)
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4.2. Preliminari registracija
4.2.1. Kas yra preliminari registracija? (28 str.)
Visos cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, turi būti preliminariai užregistruotos (28 str.).
Preliminari registracija – tai tam tikras procesas, kurio metu visi potencialūs cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis,
registruotojai privalo pateikti per nustatytą laikotarpį tam tikrus duomenis, susijusius su registruojama chemine medžiaga, bei duomenis apie
registruotoją Europos cheminių medžiagų agentūrai. Šis procesas numatytas surinkti informaciją apie visus potencialius cheminių medžiagų,
kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registruotojus bei tuos, kurie ateityje registruodami chemines medžiagas galės pasinaudoti
pereinamojo laikotarpio nuostatomis.
Būtent preliminariu registravimu galima išaiškinti įmones, gaminančias ar importuojančias tas pačias chemines medžiagas, ir suburti Informacijos apie chemines medžiagas mainų forumus (angl. SIEF – Substance Information Exchange Fora) (29 str.).
4.2.2. Kada prasideda preliminari registracija? (28(2) str.)
Kiekvienas cheminės medžiagos gamintojas, importuotojas ar tiekėjas, potencialus cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis
laikotarpis, registruotojas, norėdamas pasinaudoti pereinamojo laikotarpio nuostatomis, privalės pateikti nurodytą informaciją laikotarpiu
nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d.
Cheminių medžiagų gamintojai ar importuotojai, pateikę nurodytą preliminarios registracijos informaciją, galės toliau tęsti cheminių
medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, gamybą ar importą iki tada, kiek tai leidžia taikomi cheminei medžiagai pereinamojo
laikotarpio registravimo terminai (žr. 4.1. pav.). Be to, tų pačių cheminių medžiagų gamintojai ar importuotojai turės galimybę inicijuoti
dalijimosi informacija procedūras.
4.2.3. Kokie duomenys pateikiami preliminarios registracijos dokumentacijoje? (28(1) str.)
Kiekvienas potencialus cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios kiekis sudaro ne mažiau kaip 1 toną per
metus, registruotojas pateikia Agentūrai tokią informaciją:
a) cheminės medžiagos pavadinimą, kaip nurodyta VI priedo 2 skirsnyje, įskaitant jos EINECS ir CAS numerį ar, jei jo nėra, kitus tapatybės kodus;
b) savo pavadinimą ir adresą bei kontaktinio asmens pavardę ir, kai tinkama, pagal 4 straipsnį jam atstovaujančio asmens pavardę ir
adresą, kaip nurodyta VI priedo 1 skirsnyje;
c) numatomą galutinį registravimo terminą ir kiekio tonomis lygį;
d) cheminės(-ių) medžiagos(-ų) pavadinimą(-us), kaip nurodyta VI priedo 2 skirsnyje, įskaitant jos (jų) EINECS ir CAS numerį arba, jei jų
nėra, kitus tapatybės kodus, apie kurią(-as) turima informacija yra reikalinga taikant XI priedo 1.3 ir 1.5 skirsnius.
Visi potencialūs registruotojai, tolesni naudotojai ir trečiosios šalys, kurie pateikė informaciją Agentūrai, vėliau taps Informacijos apie chemines medžiagas mainų forumų dalyviais (angl. SIEF – Substance Information Exchange Fora). Daugiau informacijos apie SIEF rasite šio vadovo
4.6.1 skyriuje.
4.2.4. Kas atsitiks preliminariai neužregistravus cheminės medžiagos?
Cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas, preliminariai neužregistravęs cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, negalės pasinaudoti cheminei medžiagai taikomo pereinamojo laikotarpio nuostatomis, t.y. registruoti chemines medžiagas nurodytais registravimo terminais (žr. 4.1 pav.). Taigi cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, bet kurios preliminariai nebuvo užregistruotos, galios tos pačios registracijos nuostatos, kaip ir medžiagoms, kurioms pereinamasis laikotarpis netaikomas.

4.2.5. Kur galima rasti susijusios informacijos?
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Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

II antraštinė dalis. Cheminių medžiagų registravimas
5 skyrius: Pereinamojo laikotarpio nuostatos, skirtos cheminėms
medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, ir
cheminėms medžiagoms, apie kurias buvo pranešta
• 23 str. Specialios nuostatos, skirtos cheminėms medžiagoms,
kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis
III antraštinė dalis. Dalijimasis duomenimis ir nereikalingų bandymų
vengimas
3 skyrius: Cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis
laikotarpis, taisyklės
• 28 str. Pareiga preliminariai įregistruoti chemines medžiagas,
kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis

RIP 1. REACH reglamento diegimo aprašymas
Vadovavimosi medžiaga preliminariai registracijai. ECHA.
Vadovavimosi medžiaga registracijai. ECHA. 2007. (http://reach.jrc.
it/guidance_en.htm#GD_PROCC_I)

4.3. Registracijos dokumentacija
4.3.1. Kokie reikalingi registracijai dokumentai ir iš ko jie susideda?
Reglamento 5 str. teigia, kad nėra duomenų – nėra rinkos. Cheminių medžiagų (atskirų, įeinančių į preparatų sudėtį ar, kai tenkinamos 7
str. sąlygos, į gaminių sudėtį) gamintojai bei importuotojai privalo medžiagas užregistruoti Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA),
kai medžiagos gaminama ar importuojama daugiau nei 1 tona per metus. Registruojant medžiagą, reikia surinkti informaciją apie medžiagos
savybes, naudojimą ir saugų tvarkymą bei nustatyta tvarka pateikti tą informaciją Agentūrai.
Registracijos dokumentaciją sudaro:
• Techninės dokumentacijos (dosjė), kai gaminamos ar importuojamos medžiagos kiekis yra ≥1 t per metus (žr. 4.1, 4.2 lenteles);
• Cheminės saugos ataskaitos, kai gaminamos ar importuojamos medžiagos kiekis yra ≥10 t per metus (žr. 4.4 sk.).
4.3.2. Kas turi būti pateikiama techninėje dokumentacijoje? (10, 12, 13, 17, 18 str., VI–XI priedai)
Techninėje dokumentacijoje (dosjė) turi būti pateikiama informacija apie medžiagos savybes, klasifikaciją, naudojimo paskirtį ir saugų
naudojimą (10 str.).
Reikalavimai informacijai apie cheminių medžiagų savybes išdėstyti reglamento VI–XI prieduose, priklausomai nuo gaminamo ar importuojamo cheminės medžiagos tonažo (žr. 4.1 lentelę). Tonažas atspindi potencialų žmonių ar aplinkos sąlytį su nagrinėjamąja chemine
medžiaga; todėl kuo didesnis tonažas, tuo daugiau įvairesnės informacijos reikalaujama (12 str.). Svarbu, kad registracija nereiškia naujų
tyrimų. Pirmiausia informacija apie chemines medžiagas turi būti surenkama iš jau esamų informacijos šaltinių, taikomas modeliavimas
((Q)SAR, analogijos metodai). Tik tais atvejais, kai jokiais kitais leidžiamais būdais gauti informacijos neįmanoma, reikės atlikti naujus bandymus. Nauji toksikologiniai ir ekotoksikologiniai bandymai turės būti atliekami laboratorijose, dirbančiose pagal geros laboratorinės praktikos taisykles.
Cheminių medžiagų registracija nereiškia bandymų – tai duomenų rinkimas iš įvairių šaltinių. Nauji bandymai atliekami tik kraštutiniu atveju.
Registracijos techninėje dokumentacijoje pateikiama informacija priklauso nuo cheminės medžiagos kiekio (4.1 lentelė).
4.1 lentelė. Techniniame dokumente (dosjė) pateikiamos informacijos apimtys pagal cheminės medžiagos kiekį (tonažą).
Cheminės medžiagos
kiekis, t/m.s

VI priedas

VII priedas

VIII priedas

IX priedas

X priedas

≥1

x

(atsižvelgiant į III priedą) x

≥ 10

x

x

x

≥ 100

x

x

x

x

>=1000 t/m

x

x

x

x

XI priedas
x
x
x
x

x

VII ir X prieduose išvardinta standartinė informacija, kurią privaloma pateikti techninėje dokumentacijoje atsižvelgiant į cheminės medžiagos
gaminamus ar importuojamus kiekius – nuo ≥ 1 t per metus iki ≥ 1000 t per metus.
VI–XI prieduose tiksliai apibūdinta, kokią informaciją apie cheminę medžiaga, atsižvelgiant į cheminės medžiagos gaminamą ar importuojamą kiekį, reikia pateikti registravimo tikslams. Standartiniai reikalavimai, susiję su mažiausio kiekio (tonomis) lygiu, nurodyti VII priede, o
kiekvieną kartą, kai pasiekiamas naujas kiekio lygis, papildomai vykdomi atitinkamo priedo reikalavimai. Registruojant cheminę medžiagą,
tikslūs informacijai keliami reikalavimai kiekvienu atveju bus skirtingi ir priklausys nuo medžiagos kiekio tonomis (4.2 lentelė), naudojimo ir
poveikio. Todėl į priedus reikia atsižvelgti kaip į visumą, kartu laikantis bendrųjų registravimo, vertinimo ir pareigos saugiai tvarkyti chemines
medžiagas reikalavimų.
Standartiniai reikalavimai konkrečiai cheminei medžiagai gali būti ir adaptuotieji (sumažinti ar padidinti), jeigu atitinkamai gali būti pagrindžiami (III ir VI–XI priedai). Kiekvienai konkrečiai cheminei medžiagai tiksli pateikiama informacija gali skirtis, priklausomai nuo to, kokia
informacija yra prieinama apie būdingas cheminės medžiagos savybes, koks cheminės medžiagos kiekis bus registruojamas, kokioms reikmėms cheminė medžiaga bus naudojama ir ar cheminės medžiagos naudojimas susijęs su poveikiu žmonėms ir aplinkai.
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4.2 lentelė. Nurodyti prieduose informacijos reikalavimai.
Priedas

Informacija

VI

•
•
•
•
•
•

Bendra informacija apie registruotoją
Cheminės medžiagos tapatybė
Medžiagos gamyba ir naudojimas
Klasifikavimas ir ženklinimas
Rekomendacijos saugiam naudojimui
Informacija apie poveikį (1–10 t/m.)

VII

•
•

Fizikinės ir cheminės savybės
Pagrindiniai duomenys apie poveikį žmogaus sveikatai (odos, akių dirginimas, odos jautrinimas, mutageniškumas,
ūmus toksiškumas prarijus) in vitro
Ekotoksikologiniai duomenys (trumpalaikis toksiškumas vandens organizmams – dafnijoms, poveikis vandens augalų
augimui, biologinis skaidymasis)
Kita turima informacija

•
•
VIII

•
•

IX

•
•
•

X

•
•

XI

•
•

•
•

Toksikologiniai duomenys (odos, akių dirginimas (in vivo), mutageniškumas (in vitro), ūmus toksiškumas įkvėpus ir
per odą, kartotinis toksiškumas, toksiškumas reprodukcijai, medžiagos toksikokinetinės savybės)
Ekotoksikologinai duomenys (trumpalaikis toksiškumas vandens organizmams – žuvims, hidrolizė, likimas
aplinkoje – adsorbcija ar desorbcija)
Fizikinės ir cheminės savybės (stabilumas organiniuose tirpikliuose, skilimo konstanta, klampumas)
Toksikologiniai duomenys (kartotinis toksiškumas, toksiškumas reprodukcijai (prenataliniam vystymuisi, dviem generacijoms)
Ekotoksikologinai duomenys (ilgalaikis toksiškumas vandens organizmams – dafnijoms, žuvims, skaidymosi produktų
nustatymas, sklaida aplinkoje – biologinis kaupimasis, poveikis dirvos organizmams)
Toksikologiniai duomenys (ilgalaikis kartotinis toksiškumas, toksiškumas reprodukcijai (dviejų generacijų),
kancerogeniškumas)
Ekotoksikologinai duomenys (detalesnis skilimo tyrimas, detalesnis likimo aplinkoje tyrimas, ilgalaikis toksiškumas
dirvos organizmams, ilgalaikis toksiškumas nuosėdų organizmams, ilgalaikis toksiškumas paukščiams)
Be specialių taisyklių, išdėstytų VII–X prieduose, registruotojas gali pritaikyti standartinę bandymų tvarką, jei:
moksliniu požiūriu netikslingi bandymai
• turimų duomenų naudojimas
• įrodomasis duomenų pobūdis
• kokybinio ir kiekybinio struktūros ir savybių ryšio nustatymo metodikos ((Q(SAR))
• metodai in vitro
• cheminių medžiagų grupavimas ir analogijos metodas
bandymai yra techniškai neįmanomi
individualūs cheminės medžiagos bandymai atsižvelgiant į jos poveikį

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų gamintojas, pagaminantis jų ne mažiau kaip 1 toną per metus, pateikia Agentūrai
registracijos dokumentaciją įregistruoti šias gamybos vietoje izoliuotas tarpines medžiagas. Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių cheminių
medžiagų registracijos dokumentacijoje pateikiama visa 17 str. nurodyta informacija, jei gamintojas turi galimybę ją pateikti, neatlikęs jokių
papildomų bandymų. Gamintojas ar importuotojas, per metus pagaminantis arba importuojantis ne mažiau kaip 1 toną gabenamų izoliuotų
tarpinių cheminių medžiagų, pateikia Agentūrai registracijos dokumentaciją įregistruoti gabenamą izoliuotą tarpinę cheminę medžiagą.
Gabenamų izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų registracijos dokumentacijoje pateikiama 18 str. nurodyta informacija.
4.3.3. Kur ir kaip pateikti registracijos techninę dokumentaciją ir kas ją tikrina? (20, 111 str.)
Registracijos techninę dokumentaciją privaloma pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai elektroniniu būdu naudojant IUCLID 5
programinę įrangą (111 str.). Agentūra suteikia programinę įrangą, kad būtų lengviau pateikti cheminės medžiagos registravimui reikalingą
informaciją bei atlikti pateiktų duomenų vertinimą. Agentūra kiekvienai registracijos dokumentacijai suteikia jos pateikimo numerį, kuris naudojamas visoje su registracija susijusioje korespondencijoje iki tol, kol registravimas laikomas baigtu, ir pateikimo datą, kuri yra registracijos
dokumentacijos gavimo Agentūroje data.
IUCLID 5 programinę įrangą galima parsisiųsti iš IUCLID tinklapio http://iuclid.eu. Programinė įranga yra nemokama visoms suinteresuotoms šalims, jeigu naudojama nekomercinėms reikmėms.
IUCLID 5 programinė įranga buvo sukurta informacijos apie cheminių medžiagų savybes ir naudojimą įvedimui, kaupimui ir sklaidai. Tai
ypač suderinta kiekvienam potencialiam programinės įrangos naudotojui duomenų pateikimo forma, kuri buvo sukurta kartu su Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) ir kuri gali būti naudojama įvairiose cheminių medžiagų vertinimo programose. IUCLID 5
programinė įranga tinka įvertinimo ataskaitoms parengti.
Ypač svarbu tai, kad IUCLID 5 programinėje įrangoje kiekvienam pateikiamam klausimui yra numatytos santraukų pateikimo dalys, kuriose
programinės įrangos naudotojas gali duoti pasiteisinančią informaciją bei trumpą įvertinimo ataskaitą kiekvienu klausimu, atitinkančius
Cheminės saugos ataskaitos (CSA) dalis. Kai kurios santraukų dalys yra pateikiamos iki (eko)toksikologinių savybių lygio, kad būtų galima
pateikti DNEL ir PNEC reikšmes (ribinis poveikio nesukeliantis lygis – angl. Derived no effect level (DNEL‘s) ir prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija – angl. Predicted no effect concentration (PNEC‘s)) (žr. 4.4 sk).
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Agentūra patikrina registracijos dokumentacijos išsamumą per 3 savaites nuo jos pateikimo datos. Jeigu registracijos dokumentacija yra
neišsami, Agentūra informuoja registruotoją, kokią papildomą informaciją būtina pateikti, kad registracijos dokumentacija būtų išsami, ir
nustato tam pagrįstą terminą. Registruotojas baigia pildyti savo registracijos dokumentaciją ir per nustatytą terminą pateikia ją Agentūrai.
Agentūra patvirtina registruotojui papildomos informacijos pateikimo datą. Atsižvelgdama į pateiktą papildomą informaciją, Agentūra atlieka
kitą išsamumo patikrinimą. Jei per nustatytą terminą registruotojas nepapildo registracijos dokumentacijos, Agentūra ją atmeta.
Tikėtina, kad cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracijos bus pateikiamos Agentūrai tik prieš baigiantis registravimo terminams. Agentūra patikrina registracijos dokumentacijos išsamumą per 3 savaites nuo jos pateikimo datos arba per 3 mėnesius
nuo 23 straipsnyje nurodyto atitinkamo termino pabaigos, jei cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracijos
dokumentacija pateikiama per 2 mėnesius iki to termino pabaigos.
Jeigu cheminės medžiagos registruotojas per nustatytą terminą nepapildo registracijos dokumentacijos, Agentūra ją atmeta, ir tuomet
cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas negali pradėti ar toliau tęsti cheminės medžiagos gamybos ar importo.

4.3.4. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

II antraštinė dalis. Cheminių medžiagų registracija
3 skyrius: Prievolė registruoti tam tikrų rūšių izoliuotas
tarpines chemines medžiagas ir informacijos reikalavimai
• 17 str. Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų
registravimas
• 18 str. Gabenamų izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų registravimas
4 skyrius: Bendrosios registravimo nuostatos
• 20 str. Agentūros pareigos
5 skyrius: Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl cheminių
medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, ir toms
cheminėms medžiagoms, apie kurias buvo pranešta.
• 10 str. Bendriesiems registracijos tikslams pateikiama informacija
• 12 str. Informacija, teiktina atsižvelgiant į cheminės medžiagos
kiekį tonomis
• 13 str. Informacijos apie cheminių medžiagų savybes rinkimo
bendrieji reikalavimai
X antraštinė dalis. Agentūra
• 111 str. Informacijos pateikimo Agentūrai formos ir programinė
įranga

RIP 3.1: Vadovavimosi dokumentas dėl
registracijos techninės dokumentacijos parengimo
Vadovavimosi medžiaga registracijai. ECHA. 2007. (http://reach.jrc.
it/guidance_en.htm#GD_PROCC_I)

V–XI priedai

4.4. Cheminės saugos vertinimas ir cheminės saugos ataskaita
4.4.1. Kas yra cheminės saugos vertinimas (CSV)?
Cheminės saugos vertinimas yra struktūriškai apibrėžtas pavojingumo ir, jei cheminė medžiaga yra pavojinga, poveikio vertinimas, atliekamas atsižvelgiant į visus medžiagos gyvavimo ciklo etapus, pasibaigiantis rizikos apibūdinimu. CSV tikslas yra identifikuoti saugias sąlygas
(rizikos valdymo priemones, veiklos sąlygas) visiems nustatytiems cheminės medžiagos naudojimo būdams.
4.4.2. Kas yra cheminės saugos ataskaita (CSA)?
Cheminės saugos ataskaitoje pateikiamas cheminės saugos vertinimas. Ji yra registracijos dokumentacijos dalis.
4.4.3. Kokia yra cheminės saugos vertinimo ir ataskaitos apimtis?
Kurioms medžiagoms privalomas cheminės saugos vertinimas ir ataskaita? (14(1) str.)
CSV atliekamas ir CSA sudaroma visoms registruotinoms medžiagoms, kurių kiekis vienam registruotojui siekia 10 t ir daugiau per metus
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4.2 pav. Cheminės saugos ataskaitos sudarymas.

Kada cheminės saugos vertinimas neprivalomas? (14(2) str.)
CSV neprivalomas preparato sudėtyje esančiai cheminei medžiagai, kurios koncentracija preparate yra mažesnė nei mažiausioji iš nurodytų verčių:
• ribinė koncentracija, taikoma klasifikuojant preparatus skaičiavimo metodu, nurodyta:
• Direktyvos 1999/45/EB 3(3) straipsnio lentelėje,
• Direktyvos 67/548/EEB I priede,
• Direktyvos 1999/45/EB II priedo B dalyje,
• Direktyvos 1999/45/EB III priedo B dalyje,
• Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus, sukurto pagal REACH reglamento reikalavimus, įraše,
• 0,1% m/m, jei cheminė medžiaga atitinka PBT ar vPvB kriterijus (REACH reglamento XIII priedas).
Kokios išimtys taikomos cheminės saugos ataskaitai? (14(5) str.)
Cheminės saugos ataskaitoje neprivaloma atsižvelgti į riziką žmogaus sveikatai, jei ji kyla, kai cheminė medžiaga yra naudojama:
• su maisto produktais galinčiose liestis medžiagose (kurioms taikomas reglamentas (EB) 1935/2004),
• kosmetikos gaminiuose (kuriems taikoma Direktyva 76/768/EEB).
4.4.4. Kokios yra įmonių užduotys?
Reikalavimas atlikti CSV ir sudaryti CSA yra taikomas gamintojams ir importuotojams, kai kuriais atvejais ir tolesniems naudotojams (šį
atvejį žr. 4.7.2. sk.).
Reikalavimas įgyvendinti tinkamas rizikos valdymo priemones, nustatytas atliekant CSV, taikomas visiems tiekimo grandinės dalyviams,
pradedant pačiu registruotoju.
4.3 lentelė: Įmonių užduotys, susijusios su cheminės saugos vertinimu ir ataskaita.

Vaidmuo pagal REACH

Užduotys pagal REACH

Gamintojai ir importuotojai, kai
cheminės medžiagos kiekis yra
≥ 10 tonų per metus

Atlikti CSV
Sudaryti CSA
Pateikti CSA Agentūrai kaip registracijos dokumentacijos dalį
Parengti SDL, garantuojant, kad SDL esanti informacija atitiks CSV ir CSA pateiktą informaciją
Tuo atveju, kai buvo sukurti poveikio scenarijai (medžiagoms, klasifikuojamoms kaip pavojingos ar
įvertintoms kaip PBT ar vPvB), atitinkamus poveikio scenarijus pridėti prie SDL
Įgyvendinti tinkamas rizikos valdymo priemones naudojant savo reikmėms, gamintojams – ir gamyboje

Platintojai

Perduoda SDL (su atitinkamais poveikio scenarijais) tolesniems tiekimo grandinės dalyviams
Perduoda informaciją, reikalingą norint parengti poveikio scenarijų, pirmesniam tiekimo grandinės
dalyviui
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4.4.5. Kokie yra cheminės saugos vertinimo etapai?
Cheminės saugos vertinimo pakopos:
• pavojingumo žmonių sveikatai vertinimas;
• fizikinių ir cheminių savybių pavojingumo vertinimas;
• pavojingumo aplinkai vertinimas;
• PBT ir vPvB medžiagų vertinimas.
Jei pirmųjų keturių pakopų vertinimo rezultatai rodo, kad medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga arba kad yra PBT ar vPvB medžiaga, CSV
apima dar dvi papildomas pakopas:
• poveikio vertinimas:
PASTABA: CSV apima visus nustatytus cheminės
• poveikio scenarijaus(-ų) kūrimas,
medžiagos naudojimo būdus!
• poveikio nustatymas;
• rizikos apibūdinimas.
CSV metodika yra pateikta vertinimo pakopas atitinkančiuose šiuose REACH reglamento I priedo skirsniuose:
1 skirsnis – Pavojingumo žmonių sveikatai vertinimas;
2 skirsnis – Fizikinių ir cheminių savybių pavojingumo žmonių sveikatai vertinimas;
3 skirsnis – Pavojingumo aplinkai vertinimas;
4 skirsnis – PBT ir vPvB vertinimas;
5 skirsnis – Poveikio vertinimas;
6 skirsnis – Rizikos apibūdinimas.
Išsamios nuorodos, kaip vadovautis metodika, pateiktos RIP 3.2 medžiagoje. CSV atlikimui ir CSA sudarymui bus parengta keletas
priemonių. Dalis jų nurodyta RIP 3.2 medžiagoje.
4.4.6. Ką reiškia pavojingumo, poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas?
Pavojingumo vertinimo tikslas yra:
• suklasifikuoti ir paženklinti chemines medžiagas pagal jų pavojingumą žmogaus sveikatai bei nustatyti išvestinį(-ius) ribinį (-ius) poveikio
darbuotojams ir visuomenei nesukeliantį (-čius) lygį(-ius) (DNEL);
PASTABA: DNEL laikomas cheminės medžiagos poveikio ribiniu lygiu, kurio nederėtų viršyti dėl poveikio žmonėms.
•
•

suklasifikuoti ir paženklinti chemines medžiagas pagal jų potencialų poveikį žmonių sveikatai dėl sprogstamumo, degumo ir oksidavimosi
gebos;
suklasifikuoti ir paženklinti chemines medžiagas pagal jų pavojingumą aplinkai bei nustatyti prognozuojamą poveikio nesukeliančią
koncentraciją (PNEC);
PASTABA: PNEC yra koncentracija, už kurią mažesnė koncentracija nesukeltų nepalankių pakitimų aptariamam aplinkos komponentui.

•

nustatyti, ar cheminė medžiaga atitinka PBT ir vPvB kriterijus (pateiktus XIII priede).

Poveikio vertinimo tikslas yra kiekybiniu arba kokybiniu požiūriu įvertinti cheminės medžiagos dozę ar koncentraciją, kurios poveikį patyrė
ar gali patirti žmonės bei aplinka. Poveikio vertinimas atliekamas dviem pakopomis – poveikio scenarijų kūrimas ir poveikio nustatymas.
Poveikio scenarijus yra sąlygų, įskaitant veiklos sąlygas ir rizikos valdymo priemones, rinkinys, kuriame aprašoma, kaip cheminė medžiaga
gaminama ar naudojama per jos gyvavimo ciklą ir kaip gamintojas ar importuotojas kontroliuoja arba rekomenduoja tolesniam naudotojui
kontroliuoti jos poveikį žmonėms ir aplinkai.
PASTABA: poveikio scenarijuose gali būti apibūdintos atitinkamos rizikos valdymo priemonės keletui atskirų procesų ar cheminės
medžiagos naudojimo būdų. Taigi poveikio scenarijus gali apibūdinti įvairius procesus ar naudojimo būdus. Įvairiems procesams ar
naudojimo būdams skirtas poveikio scenarijus vadinamas poveikio kategorija.
Cheminės medžiagos poveikis žmonėms ir aplinkos komponentams nustatomas (t.y. nustatomas poveikio lygis kiekvienai žmonių grupei,
kuri yra veikiama, arba tikėtina, kad bus veikiama, ir nustatomos prognozuojamos koncentracijos aplinkoje – PEC) kiekvienam parengtam
poveikio scenarijui.
Rizikos apibūdinimas yra galutinis CSV ir CSR etapas, kuriame apibūdinama, ar dėl cheminės medžiagos gamybos, importo ar naudojimo
kylanti rizika yra tinkamai kontroliuojama. Registrantas turi palyginti DNEL ir PNEC reikšmes su apskaičiuotomis žmones ir aplinką
veikiančiomis koncentracijomis. Į rizikos apibūdinimą taip pat įeina dėl fizikinių ir cheminių medžiagos savybių galinčio kilti įvykio tikimybės
bei masto įvertinimas.
Rizikos apibūdinimas turi būti kiekvienam poveikio scenarijui.Šiame etape įrodoma, kad rizika yra tinkamai kontroliuojama.
4.4.7. Koks yra cheminės saugos ataskaitos turinys?
Cheminės saugos ataskaitos turinys yra nurodytas REACH reglamento I priedo 7 skirsnyje. CSA sudaro šios skiltys:
A dalis
1. Rizikos valdymo priemonių santrauka
2. Pareiškimas apie tai, kad rizikos valdymo priemonės įgyvendintos
3. Pareiškimas apie tai, kad apie rizikos valdymo priemones pranešta
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B dalis
1. Cheminės medžiagos tapatybė ir fizikinės bei cheminės savybės
2. Gamyba ir naudojimo būdai
3. Klasifikavimas ir ženklinimas
4. Išlikimo aplinkoje savybės
5. Pavojingumo žmonių sveikatai vertinimas
6. Fizikinių ir cheminių savybių keliamo pavojaus žmonių sveikatai vertinimas
7.	Pavojaus aplinkai vertinimas
8. PBT ir vPvB vertinimas
9. Poveikio vertinimas
10. Rizikos apibūdinimas
4.4.8. Kur turi patekti cheminės saugos ataskaita?
CSA kartu su kita registracijos dokumentacija turi būti pateikta Agentūrai laikantis tų pačių taisyklių ir laiko terminų, kaip ir techninei dokumentacijai. CSA pateikiama Agentūrai naudojant IUCLID 5.
Dalis CSA – poveikio scenarijai, kai jų reikalaujama – turi būti pridėti priedais prie saugos duomenų lapo ir pateikti tolesniems tiekimo
grandinės dalyviams.

4.4.9. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

II antraštinė dalis. Cheminių medžiagų registravimas
1 skyrius. Bendroji prievolė registruoti ir informacijai keliami reikalavimai
• 14 str.: Cheminės saugos ataskaita ir pareiga taikyti bei rekomenduoti rizikos mažinimo priemones

RIP 3.2: Cheminės saugos ataskaitos parengimo vadovavimosi
dokumentas ir Cheminės saugos vertinimo vadovavimosi dokumentas

IV antraštinė dalis. Informacija tiekimo grandinėje
• 31(2) ir 31(7) str.: Saugos duomenų lapų reikalavimai
V antraštinė dalis. Tolesni naudotojai
• 37 str.: Tolesnio naudotojo atliekami cheminės saugos
vertinimai ir pareiga nustatyti, taikyti bei rekomenduoti rizikos
mažinimo priemones
• 38 str.: Tolesnių naudotojų prievolė pranešti informaciją
• 39 str.:Tolesnio naudotojo prievolių vykdymas
I priedas. Bendrosios cheminių medžiagų vertinimo ir cheminės
saugos ataskaitų rengimo nuostatos

4.5. Duomenų rinkimas
4.5.1. Kodėl ir kurie duomenys turi būti renkami?
Techninėje dokumentacijoje yra pateikiama informacija apie cheminės medžiagos savybes, naudojimo būdus ir klasifikaciją, taip pat rekomendacijos saugiam cheminės medžiagos naudojimui. Reikalavimai pateikiamai informacijai pagal REACH reglamento priedus priklauso
nuo gaminamo ar importuojamo medžiagos kiekio per metus ir nuo būtinybės atlikti cheminės medžiagos saugos vertinimą. Tam tikrą
informaciją būtina pateikti apie visas registruojamas chemines medžiagas (IV priedas), taip pat pateikiant papildomus duomenis, priklausomai nuo gaminamo ar importuojamo per metus medžiagos kiekio, apie medžiagos savybes (VII–X priedai). Toks skirstymas pagal gaminamos ar importuojamos medžiagos kiekius per metus naudojamas kaip supaprastintas medžiagos poveikio potencialą įvertinantis dydis.
Informacija, surinkta vadovaujantis REACH reikalavimais, naudojama:
• klasifikuojant ir ženklinant medžiagas;
• nustatant CMR medžiagas;
• nustatant PBT savybes;
• nustatant vPvB savybes;
• vertinant riziką (atliekant cheminės medžiagos saugos vertinimą);
• nustatant, ar yra būtinybė naudoti rizikos mažinimo priemones.
4.5.2. Kaip gali būti renkami duomenys?
Įprasta, kad didžiąją dalį surinktų duomenų turėtų sudaryti atliktų bandymų rezultatai. REACH reglamente naujus bandymus reikalaujama
atlikti tik tais atvejais, kai nėra galimybės atitinkamų duomenų gauti kitais leidžiamais būdais. Cheminių medžiagų, kurių gaminama ar importuojama 100 tonų ir daugiau per metus (t.y. tais atvejais, kai brangesni bandymai gali būti reikalingi), gamintojai ir importuotojai, neturintys
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reikalaujamų duomenų apie savo gaminamas ar importuojamas medžiagas, privalo pateikti tik pasiūlymą dėl IX ir X prieduose reikalaujamų
bandymų (daugiau informacijos apie būtinus bandymus ir bandymų pasiūlymus yra pateikta lentelėje 4.3.2 skyriuje). Atlikus įvertinimą bus
nustatyta, kurie bandymai būtini. Taip bandoma apsaugoti gyvūnus nuo nereikalingų bandymų ir sumažinti įmonių kaštus.
Kitais būdais gauti duomenys taip pat gali būti tinkami (ypač šiais duomenimis patvirtinant turimus duomenis), kai turimi bandymų duomenys neatitinka duomenų kokybei keliamų reikalavimų. Tai gali būti:
• duomenys apie žmonės;
• duomenys, kurie buvo gauti nesilaikant geros laboratorinės praktikos arba naujausių tyrimo metodų reikalavimų;
• (Q)SAR duomenys;
• SAR duomenys, analogijos su kitomis cheminėmis medžiagomis arba grupavimo metodais gauti duomenys;
• in vitro duomenys.
Pagrindinės taisyklės dėl turimų duomenų, (Q)SAR ir analogijos su kitomis cheminėmis medžiagomis metodų panaudojimo, taip pat dėl
galimybės naudotis kitais (ne bandymų) duomenimis yra pateiktos reglamento XI priede.
4.5.3. Kokie yra duomenų, reikalingų įgyvendinant REACH reikalavimus, šaltiniai?
Rengiant registracijos dokumentaciją galima naudotis įvairiais informacijos apie medžiagos savybes šaltiniais, kurie yra tinkami ir patikimi.
Registruotojas turi atlikti tik būtinus bandymus. Todėl, kaip ir kitų užduočių sprendimui, taip ir duomenų rinkimui bei vertinimui turi būti
pasirinkti šios srities ekspertai.
4.4 lentelė. Informacijos šaltinių tipų pavyzdžiai.*

Įmonėje turima dokumentacija

Tai gali būti įmonėje atliktų bandymų ar studijų rezultatai, samdytų įmonių atliktos studijos,
istorinė informacija apie medžiagos naudojimą įmonėje, pranešimai iš profesionalių naudotojų
ir klientų, kitų įmonių duomenys apie cheminę medžiagą, kita medžiaga. Šioje dokumentacijoje
galima rasti informaciją apie visas įmonėje gaminamas ar importuojamas medžiagas, tik reikalingos šios informacijos interpretavimo ekspertinės žinios ir patirtis.

Literatūra

Tai įvairių tyrimų ataskaitos, recenzijos, knygos, monografijos, seminarų ar konferencijų
spausdintinė medžiaga. Šiuose informacijos šaltiniuose galima rasti duomenų apie daugiau
cheminių medžiagų, nei yra gaminama ar importuojama kurioje nors vienoje įmonėje. Reikalingos tokios informacijos paieškos, interpretavimo ekspertinės žinios ir patirtis.

Duomenų bazės ir duomenų
bankai

Tokių informacijos šaltinių turinys priklauso nuo valdytojo tikslų (kurie ilgainiui keičiasi).
Duomenų bazėse dažniausiai leidžiama paieška originaliuose šaltiniuose. Duomenų bankuose
yra pateikiama duomenų iš originalių šaltinių dalis, bet pateikiama informacija ir apie ieškomų
duomenų kokybę. Naudojantis duomenų bazėmis ir duomenų bankais, randami originalūs informacijos šaltiniai. Šiuose informacijos šaltiniuose galima rasti duomenų apie daugiau cheminių
medžiagų, nei yra gaminama ar importuojama kurioje nors vienoje įmonėje. Reikalingos
paieškos tokiuose šaltiniuose ir informacijos interpretavimo ekspertinės žinios ir patirtis.

(Q)SAR, SAR modeliai

Dalis tokių modelių yra komerciniai, o kita dalis yra laisvai prieinami. Teoriškai tokius modelius
galima taikyti visoms netestuotoms cheminėms medžiagoms, bet būtent jų pritaikomumas ir yra
pagrindinė problema. Reikalingos modeliavimo ir informacijos interpretavimo ekspertinės žinios
ir patirtis.

Internetas

Elektroninės daugelio informacijos šaltinių versijos yra prieinamos internete. Taip pat vertingos
informacijos yra konsultacinių įmonių ir kompetentingų institucijų internetiniuose puslapiuose.
Daug įvairios „pilkos“ literatūros yra prieinama internete.

*RIP 3.3: Technical Guidance Document (TGD) on Information Requirements on Intrinsic Properties of substances.

4.5.4. Kaip gali būti įvertintas turimų duomenų tinkamumas?
Pagal ES Techninį metodinį dokumentą (angl. Technical Guidance Document), duomenų kokybės vertinimas susideda iš dviejų dalių:
• duomenų išsamumo vertinimo ir
• duomenų atitikimo vertinimo.
Duomenų išsamumas vertinamas pagal tai, kiek turima informacija tenkina informacijos reikmes įgyvendinant teisinius reikalavimus (REACH
reglamento atveju, informacijos, reikalingos medžiagos registracijai, atsižvelgiant į gaminamą ar importuojamą medžiagos kiekį per metus). Pritaikant analogijos su kitomis cheminėmis medžiagomis metodus, galima panaudoti turimus anksčiau teisiškai nereikalautus pateikti
duomenis, įgyvendinant REACH reglamento reikalavimus dėl tam tikros informacijos pateikimo. Duomenų atitikimas vertinamas pagal du
pagrindinius požymius:
• patikimumas ir
• tinkamumas.
Su didžiąja dalimi esamų medžiagų buvo atlikti bandymai nesilaikant geros laboratorinės praktikos ar kitokių standartų reikalavimų. Tačiau
ir tokiu atveju turimi duomenys gali būti panaudoti REACH reikalavimų įgyvendinimui, bet būtinai turi būti įvertinti turimų duomenų ir
naudoto tyrimo metodo patikimumas. Tokiu ekspertiniu vertinimu galima nustatyti, kokiam tikslui gali būti panaudoti turimi duomenys.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) siūlo vertinti esamų duomenų kokybę pagal tris požymius – atitikimą,
patikimumą ir tinkamumą.
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4.5 lentelė. Atitikimo, patikimumo ir tinkamumo apibrėžimai pagal: Klimisch H. J., Andreae E. and Tillmann U. (1997). A Systematic Approach for Evaluating the Quality of Experimental and Ecotoxicological Data. Regulatory Toxicology and Pharmacology, Vol. 25, p. 1–5)*

Patikimumas

Įvertina bandymų ataskaitos ar publikacijos, lyginant su pasirinkta standartizuota metodika,
kokybę ir eksperimento atlikimo procedūros bei rezultatų aprašymo būdą, kuriuo siekiama
pagrįsti išvadų aiškumą ir patikimumą

Tinkamumas

Įvertina, kiek gauti duomenys ir naudotas tyrimų būdas tinka, siekiant nustatyti medžiagos
pavojingumą ir apibūdinti galimą naudojimo riziką.

Atitikimas

Apibūdina duomenų naudingumą, iš kurių būtų galima įvertinti medžiagos pavojingumą ar
naudojimo riziką. Kai savybei nustatyti yra atliktas daugiau nei vienas tyrimas, vertingiausias yra
tas tyrimas, kuris yra patikimiausias ir tinkamiausias

*RIP 3.3: Technical Guidance Document (TGD) on Information Requirements on Intrinsic Properties of substances.

4.5.5. Kokie bandymų metodai tenkina REACH reikalavimus?
4.3 pav. Bandymų metodai, tenkinantys REACH reikalavimus.

Patikimiausi duomenys gaunami atliekant bandymus ES priimtais bandymų metodais arba pagal OECD rekomendacijas dėl bandymų metodų.
4.5.6. Kokia yra nauda, kai duomenys renkami ne atliekant bandymus, o kitais informacijos rinkimo būdais?
Reglamento XI priede yra pateiktos taisyklės dėl galimybės neatlikti cheminės medžiagos bandymų (tarp jų ir dėl medžiagos poveikio), dėl
naudojimosi jau turimais duomenimis, tarp jų bandymų su žmonėmis, gyvūnais, in vitro ir kitomis priemonėmis (SAR, (Q)SAR, analogijos su
kitomis cheminėmis medžiagomis arba grupavimo metodai) gautais duomenimis, kuriais remiantis sumažinamas poreikis atlikti realius bandymus. Duomenų gavimo kitomis priemonėmis (SAR, (Q)SAR, analogijos su kitomis cheminėmis medžiagomis arba grupavimo metodai)
nauda:
• galimybė neatlikti cheminės medžiagos bandymų. Tai, iš vienos pusės, naudinga finansiškai, iš kitos pusės, sumažina laboratorinių
bandymų su gyvūnais skaičių;
• gaunami trūkstami duomenys (pvz., tie, kurių nebuvo reikalaujama pagal ankstesnius teisės aktus);
• kitomis priemonėmis gauti duomenys padeda įvertinti turimų duomenų kokybę ir parinkti patikimus ir tinkamus duomenis. Šiais
duomenimis galima patvirtinti bandymų duomenis (tai padidina duomenų patikimumą). Kitomis priemonėmis gauti duomenys taip pat
padeda parinkti medžiagos poveikio vertinimo sritį, kadangi šie duomenys, lyginant juos su bandymų duomenimis, suteikia informacijos
apie medžiagos poveikio mechanizmą (pvz., nepolinė narkozė, t.y. minimalus toksinis poveikis vandens organizmams).
4.5.7. Kokios yra naudojimosi kitomis priemonėmis (ne bandymais) sąlygos?
Vertinant kitomis priemonėmis (ne bandymais) gautus duomenis, reikalingos šių duomenų interpretavimo ekspertinės žinios ir patirtis, tuo
tarpu teisiniuose dokumentuose pateikti dydžiai dažniausiai lyginami su ir sprendimai priimami remiantis bandymų duomenimis.
Naudojami (Q)SAR metodai turi būti moksliškai patikimi ((Q)SAR metodų patikimumo elementai yra pateikti OECD (Q)SAR patikimumo
įvertinimo taisyklėse, kur taip pat apibrėžtos modelių pritaikomumo galimybės), tinkami cheminių medžiagų klasifikavimui, ženklinimui ir
naudojimo rizikos vertinimui. Pagal REACH reglamentą, grupavimo metodus galima naudoti tais atvejais, kai grupė cheminių medžiagų turi
panašias savybes arba dėl struktūrinio panašumo atitinka įprastinį modelį.
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4.5.8. Kur galima rasti susijusios informacijos?
susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

II antraštinė dalis. Cheminių medžiagų registravimas
1 skyrius. Bendroji prievolė registruoti ir informacijai keliami reikalavimai
• 10 straipsnis. Bendraisiais registracijos tikslais pateikiama informacija
• 12 straipsnis. Informacija, teiktina atsižvelgiant į cheminės
medžiagos kiekį tonomis
• 13 straipsnis. Informacijos apie cheminių medžiagų savybes
rinkimo bendrieji reikalavimai
• 14 straipsnis. Cheminės saugos ataskaita ir pareiga taikyti bei
rekomenduoti naudojimo rizikos mažinimo priemones

RIP 3.1: Registracijos dokumentacijos rengimo vadovas
RIP 3.3: Informacijos apie medžiagų savybes reikalavimų techninis
vadovas

VI priedas. 10 straipsnyje nurodyti informacijos reikalavimai
VII priedas. Standartinei informacijai apie chemines medžiagas,
kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 1 tona per
metus, keliami reikalavimai
VIII priedas. Papildomi standartinei informacijai apie chemines
medžiagas, kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 10
tonų per metus, keliami reikalavimai
IX priedas. Papildomi standartinei informacijai apie chemines
medžiagas, kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 100
tonų per metus, keliami reikalavimai
X priedas. Papildomi standartinei informacijai apie chemines
medžiagas, kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip
1000 tonų per metus, keliami reikalavimai
XI priedas. Standartinės bandymų tvarkos, išdėstytos VII–X prieduose, bendrosios pritaikymo taisyklės

4.6. Dalijimasis duomenimis
4.6.1. Kas yra informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumai ir koks yra jų veikimo
mechanizmas?
Visi potencialūs registruotojai, kurie pateikė Agentūrai informaciją preliminariai registracijai, dalyvauja informacijos apie cheminę medžiagą
apsikeitimo forume (SIEF).
4.4 pav. SIEF tikslai.

Dalijimosi duomenimis principai:
• siekiama, kad nebūtų kartojami jau atlikti tyrimai (ypač bandymai su stuburiniais gyvūnais);
• dalijimosi duomenimis ir bendro informacijos teikimo procedūros pagal REACH yra susijusios su techniniais duomenimis (ypač su
duomenimis apie cheminių medžiagų savybes);
• registruotojas nesidalija informacija apie savo gamybą ir rinkodarą (gamybos pajėgumus, gamybos arba pardavimų apimtis, importo
apimtis arba užimamą rinkos dalį).
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4.6.2. Kokia yra dalijimosi duomenimis SIEF‘e procedūra?
4.5. pav. Dalijimosi duomenimis SIEF‘e procedūra.
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4.6.3. Kokia yra dalijimosi informacija apie registruotas chemines medžiagas procedūra?
Tyrimų santraukos ar išsamios tyrimų santraukos, kurios buvo pateiktos registracijai pagal REACH reglamentą mažiausiai prieš 12 metų, gali
būti naudojamos kitų gamintojų ar importuotojų registravimo tikslams.
4.6. pav. Dalijimosi informacija apie registruotas chemines medžiagas procedūra.
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4.6.4. Kokia yra bendrai kelių registruotojų duomenų pateikimo procedūra?
Kai cheminę medžiagą Bendrijoje ketina gaminti vienas arba keli gamintojai ir (arba) į Bendriją ją ketina importuoti vienas arba keli importuotojai, ir (arba) ją reikia įregistruoti pagal 7 straipsnį (gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos), taikomos šios nuostatos:
4.7. pav. Duomenų, kuriuos bendrai pateikia keli registruotojai, pateikimo procedūra.

4.7. Tolesni naudotojai ir registracija
4.7.1. Ką registracija reiškia tolesniems naudotojams? (34, 37 str.)
Tolesnis naudotojas dažniausiai bus suinteresuotas, kad tiekėjai užregistruotų jo naudojamas medžiagas ir kad jo naudojimo būdas taptų
nustatytu naudojimo būdu, nurodytu registracijos dokumentacijoje. Todėl viena pirmųjų tolesniems naudotojams tenkančių užduočių yra
pranešti tiekėjui apie cheminės medžiagos naudojimo būdą.
Taip pat tolesnis naudotojas perduoda pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui tokią informaciją:
• naujus duomenis apie pavojingas medžiagos savybes;
• bet kurią kitą informaciją, kuri leistų suabejoti jam pateiktame saugos duomenų lape nustatytų rizikos valdymo priemonių tinkamumu ir
kuri pateikiama tik nustatytiems naudojimo būdams.
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4.7.2. Ką cheminės saugos vertinimas ir cheminės saugos ataskaita reiškia tolesniems naudotojams?
1. Tolesnis naudotojas turi teisę apie cheminės medžiagos naudojimo būdą pranešti tiekėjui, siekdamas, kad jo naudojimo būdas taptų
nustatytu naudojimo būdu (37(2) str.).
PASTABA: pranešdamas apie naudojimo būdą, tolesnis naudotojas pateikia pakankamai informacijos, kuri leistų gamintojui, importuotojui ar tolesniam naudotojui, pateikusiam cheminę medžiagą, parengti poveikio scenarijų cheminės saugos ataskaitai.
2. Tolesnis naudotojas privalo parengti cheminės saugos ataskaitą kiekvienam naudojimo būdui, neatitinkančiam sąlygų, aprašytų saugos
duomenų lape pateiktame poveikio scenarijuje, arba kiekvienam naudojimo būdui, kurio tiekėjas nerekomenduoja (37(4), 39(1) str.).
4.8 pav. Atvejai, kada tolesniam naudotojui reikia sudaryti cheminės saugos ataskaitą.

PASTABA: tolesnis naudotojas neprivalo rengti cheminės saugos ataskaitos, jei:
• nebūtina pateikti SDL;
• jo tiekėjas neprivalo parengti cheminės saugos ataskaitos (t.y. gamyba ar importas sudaro mažiau nei 10 tonų per metus);
• tolesnis naudotojas sunaudoja cheminės medžiagos ar preparato mažiau nei 1 toną per metus;
• tolesnis naudotojas taiko ar rekomenduoja cheminės medžiagos poveikio scenarijų, apimantį bent tas sąlygas, kurios aprašytos jam
su saugos duomenų lapu pateiktame poveikio scenarijuje;
• tolesnis naudotojas cheminę medžiagą naudoja produkto ir technologinių tyrimų bei plėtros tikslams, su sąlyga, kad rizika žmogaus
sveikatai ir aplinkai yra kontroliuojama.
3. Tolesnis naudotojas turi įgyvendinti rizikos valdymo priemones, nurodytas:
• jam pateiktame SDL;
• savo paties CSV ar CSA;
• bet kurioje informacijoje apie rizikos valdymo priemones, jam pateiktoje tais atvejais, kai nereikalaujama SDL.
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4. Tolesniam naudotojui privalu pranešti tam tikrą informaciją Agentūrai (38, 39(2) str.)
Tolesnis naudotojas, prieš pradėdamas ar tęsdamas konkretų cheminės medžiagos naudojimo būdą, praneša Agentūrai informaciją šiais atvejais:
• tolesnis naudotojas turi pats parengti cheminės saugos ataskaitą;
• tolesniam naudotojui nereikia parengti cheminės saugos ataskaitos dėl šių išimčių:
• tolesnis naudotojas sunaudoja cheminės medžiagos ar preparato mažiau nei 1 toną per metus;
• tolesnis naudotojas naudoja cheminę medžiagą produkto ir technologinių tyrimų bei plėtros tikslams.
PASTABA: tolesnis naudotojas Agentūrai pateikia šią informaciją:
•
savo tapatybę ir kontaktinius duomenis;
•
registracijos numerį;
•
cheminės medžiagos tapatybę;
•
tiekėjo tapatybę;
•
trumpą bendrą naudojimo būdo aprašymą;
•
siūlymą atlikti papildomus bandymus su stuburiniais gyvūnais, jei, tolesnio naudotojo nuomone, tai būtina jo rengiamam cheminės
saugos vertinimui.

4.7.3. Kur galima rasti susijusios informacijos?
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Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

V antraštinė dalis. Tolesni naudotojai

RIP 3.2: Cheminės saugos ataskaitos parengimo vadovavimosi
dokumentas ir Cheminės saugos vertinimo vadovavimosi dokumentas
RIP 3.5: Reikalavimai tolesniems naudotojams

5. Autorizacija
5.1. Įvadas
5.1.1. Koks yra autorizacijos tikslas?
Autorizacijos tikslas yra užtikrinti, kad didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų keliama rizika būtų kontroliuojama, šias medžiagas
palaipsniui pakeičiant tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ar technologijomis arba pagrindžiant jų socialinę ir ekonominę
naudą, remiantis esama informacija apie alternatyvias medžiagas ir technologijas.
Autorizacija taikoma gamintojams, importuotojams ar tolesniems naudotojams, kurie teikia chemines medžiagas rinkai ar naudoja jas
patys. Kai kuriems cheminių medžiagų naudojimo būdams (pvz., vaistuose) taikomos autorizacijos reikalavimų išimtys (2 ir 56 str.), kadangi
pakankami kontrolės mechanizmai jau buvo sukurti kitais teisės aktais.
5.1.2. Kaip vyks autorizacija?
Autorizacija vyks 4 etapais (pateikta tekste toliau). Pramonė turi įsitraukti į šį procesą 3-ame etape. Tačiau visos suinteresuotos šalys turi
galimybę įnešti savo indėlį 1-ame ir 2-ame etapuose.

1 etapas. Pasiūlytų autorizacijai cheminių medžiagų sąrašo sudarymas (valstybinės institucijos)
Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos bus nustatomos pagal kriterijus, apibūdintus šio vadovo 5.1.3 skyrelyje. Tai atliks valstybių
narių kompetentingos institucijos arba Agentūra, parengdamos „įtartinai“ medžiagai dokumentaciją pagal XV priedą. Visos suinteresuotos šalys
gali pateikti apie cheminę medžiagą pastabų. Šio proceso rezultatas – autorizacijai pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašas. Jį savo tinklavietėje skelbia
ir nuolatos atnaujina Agentūra. Cheminės medžiagos iš autorizacijai pasiūlytų medžiagų sąrašo įtraukiamos į autorizuotinų cheminių
medžiagų sąrašą.

2 etapas. Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašo sudarymas (valstybinės institucijos)
Į pasiūlytų autorizacijai cheminių medžiagų sąrašą įtrauktos medžiagos prioritetinamos nustatant, kurios jų autorizuotinos pirmiausiai.
Suinteresuotos šalys kviečiamos šiame etape teikti savo pastabas. Proceso pabaigoje priimami šie sprendimai:
• kuriems medžiagos naudojimo būdams nereikalaujama autorizacijos (kadangi pakankamą kontrolę užtikrina kiti jau veikiantys teisės aktai);
• dėl pabaigos termino, t.y. datos, nuo kurios draudžiama teikti cheminę medžiagą rinkai arba ją naudoti, jei nėra autorizacijos;
• dėl datos, iki kurios turi būti gautos paraiškos autorizavimui. Jei paraiška pateikta laiku, naudojimo būdas bus leidžiamas ir pasibaigus
pabaigos terminui tol, kol bus priimtas sprendimas dėl autorizacijos suteikimo ar nesuteikimo.

3 etapas. Paraiškų autorizacijai gauti teikimas (pramonė)
Paraiška autorizacijai turi būti pateikta kiekvienam naudojimo būdui nepažeidžiant nustatytų terminų. Paraiškos autorizacijai gauti
pateikimo procedūra aprašyta šio vadovo 5.2 skyrelyje.
Pateikiant paraišką autorizacijai, sumokamas reikalaujamas mokestis.

4 etapas. Autorizacijų suteikimas (Europos Komisija)
Autorizacija suteikiama tuo atveju, kai jos prašantysis įrodo, jog cheminės medžiagos naudojimo keliama rizika yra tinkamai kontroliuojama. Tinkamos kontrolės įrodymo mechanizmas netinka medžiagoms, kurioms negalima nustatyti DNEL ir PNEC lygių, bei PBT ir
vPvB medžiagoms. Tokiu atveju autorizacija gali būti suteikta įrodžius, kad socialinė ir ekonominė nauda nusveria keliamą riziką žmonių
sveikatai ir aplinkai ir kad nėra tinkamų alternatyvai cheminių medžiagų ar technologijų.

Peržiūros
Visos autorizacijos peržiūrimos po konkrečiam atvejui nustatyto peržiūros laikotarpio.
5.1.3. Ką apima autorizacija?
Autorizuotinos cheminės medžiagos kelia labai didelį susirūpinimą dėl savo pavojingumo.
Kurios medžiagos yra autorizuotinos? (57 str.)
Didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, kurios gali būti įtrauktos į XIV priedą ir kurioms tuo būdu nustatomas reikalavimas
autorizuoti, yra medžiagos, pasižyminčios tokiomis savybėmis.
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• 1 ir 2 kategorijų CMR – kancerogeninės, mutageninės, toksiškos rePASTABA: autorizacijai netaikomas ribinis kiekis. Auprodukcijai medžiagos;
torizuotina medžiaga nebūtinai turi būti užregistruota.
• PBT ir vPvB medžiagos;
• medžiagos, stipriai veikiančios žmonių sveikatą ar aplinką, kai jų poveikis
prilygsta aukščiau tekste išvardytų cheminių medžiagų poveikiui (labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas prioritetina Agentūra ir ji
gali jas pasiūlyti Komisijai įtraukti į XIV priedą):
• trikdančios endokrininę sistemą ar
• pasižyminčios patvarumu, gebėjimu bioakumuliuotis ir toksiškumu arba labai patvarios ir stiprų gebėjimą bioakumuliuotis turinčios
medžiagos, tačiau neatitinkančios XIII priede pateiktų kriterijų.
Agentūra skelbia sąrašą cheminių medžiagų, kurios atitinka aukščiau tekste pateiktus kriterijus, atsižvelgdama į suinteresuotų šalių komentarus.

PASTABA: Patvarūs organiniai teršalai (POT) yra vPvB-medžiagos ir todėl turėtų būti autorizuojami. Tačiau Stokholmo konvencija ir
Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komiteto (UNECE) protokolas pateikia tokių medžiagų sąrašą ir draudžia (numatytos tik kelios
išimtys) jų gamybą, naudojimą bei teikimą rinkai. Šioms medžiagoms nebus taikoma autorizacija, nes joms ji negali būti suteikta (pagal
Konvenciją ir Protokolą numatytos išimtys yra laikinos). Tarptautiniai reikalavimai įgyvendinami per XVII priedą.

Įrašai XIV priede
•
•
•
•
•
•

Cheminės medžiagos tapatybė.
Nustatyta savybė, dėl kurios medžiaga turi būti autorizuota ir įrašyta į priedą (PBT, vPvB, kancerogeninė 1-os kategorijos ir t.t.).
Pabaigos terminas, t.y. data, nuo kurios draudžiama tiekti cheminę medžiagą rinkai arba ją naudoti, jei nėra autorizacijos.
Data, iki kurios turi būti gauta paraiška autorizacijai, –ne mažiau kaip 18 mėnesių už pabaigos terminą ankstesnė data; jei pareiškėjas
pateikia paraišką autorizacijai iki tos datos, jo taikomas naudojimo būdas bus leidžiamas ir praėjus pabaigos terminui tol, kol bus
priimtas sprendimas dėl autorizacijos.
Prireikus peržiūros laikotarpiai tam tikriems naudojimo būdams.
Naudojimo būdai ar kategorijos, kuriems netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją. Turi būti atsižvelgiama, ar rizika pakankamai
kontroliuojama esamais Bendrijos teisės aktais.

Kurioms medžiagoms taikoma autorizavimo išimtis? (56/2-6 ir 2/5, 8 str.)
Autorizacija netaikomas šiais atvejais:
PASTABA: polimerams taikoma registravimo išimtis, bet
• naudojant preparatų sudėtyje esančias chemines medžiagas:
jiems vis tiek gali būti taikoma autorizacija ir ribojimai.
• jei PBT, vPvB (pagal XIII priedo kriterijus) ar galinčios sukelti kitą
rimtą poveikį, prilygstantį aukščiau tekste išvardytam, medžiagos
koncentracija preparate mažesnė nei 0,1% masės (masės %);
• visoms kitoms cheminės medžiagoms, jei medžiagos koncentracija preparate yra mažesnė už ribinę vertę, pagal kurią preparatas
klasifikuojamas kaip pavojingas;
• cheminių medžiagų naudojimui moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai. XIV priede nurodoma, ar autorizacija taikoma produktui ir
procesui, skirtiems moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai, taip pat didžiausias medžiagos kiekis, kuriam šis apribojimas netaikomas;
• tolesniam naudotojui, kuris naudoja cheminę medžiagą, jei ją naudodamas jis laikosi sąlygų, kurios nurodytos pirmesniam tiekimo
grandinės dalyviui suteiktoje šio naudojimo būdo autorizacijoje;
• autorizacijos reikalavimai netaikomi, jei cheminės medžiagos:
• naudojamos augalų apsaugos produktuose (kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB),
• naudojamos biocidiniuose produktuose (kuriems taikoma Direktyva 98/8/EB),
• naudojamos žmonėms skirtuose ar veterinarijos vaistuose,
• naudojamos maisto produktuose kaip priedas,
• naudojamos kaip pašarų priedas,
• naudojamos maisto produktuose kaip kvapioji medžiaga,
• yra gamybos vietoje izoliuotos tarpinės medžiagos ar gabenamos izoliuotos tarpinės medžiagos,
• naudojamos kaip variklių degalai (kuriems taikoma Direktyva 98/70/EB)
• naudojamos kaip kuras vežiojamuose arba stacionariuose
Pastaba: Jei PBT, vPvB medžiaga ar kita medžiaga, galinti
mineralinės naftos produktų deginimo įrenginiuose ir kaip degalai
sukelti rimtą poveikį, prilygstantį aukščiau išvardintam, yra
uždarosiose sistemose,
įtraukta į XIV priedą, jos naudojimas kosmetikos produk• yra CMR medžiagos kosmetikos produktuose (kuriems taikoma
tuose ar medžiagose, kurios liečiasi su maistu, turi būti
Direktyva 76/768/EEB) ir medžiagose, kurios liečiasi su maistu
autorizuojamas, nes rizika aplinkai nėra reglamentuojama
(kurioms taikomas reglamentas (EB) Nr. 1935/2004), nes riziką
specialiaisiais šiems naudojimo būdams taikomais teisės
žmonių sveikatai reglamentuoja jau veikiantys specialūs Bendrijos
aktais.
teisės aktai.
5.1.4. Koks yra ryšys tarp autorizacijos ir apribojimų?
Kiekvienai autorizuotinai cheminei medžiagai (XIV priedas) gali būti taikoma ir apribojimų procedūra (XVII priedas), kadangi medžiagos
naudojimas gali kelti riziką, kurią būtina apriboti.
Jei medžiaga įtraukta į XIV priedą (autorizuotinos medžiagos), ji negali būti įtraukiama į XVII priedą nustatant apribojimus, susijusius su
rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, kylančiai dėl medžiagos PBT ar vPvB savybių. Tačiau cheminės medžiagos naudojimas gali būti ribojamas
ją įtraukiant į XVII priedą dėl rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai kitų medžiagos savybių atžvilgiu.
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5.1.5. Kur galite rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:
VII antraštinė dalis. Autorizacija
1 skyrius. Reikalavimas gauti autorizaciją
• 55 str.: Tikslas
• 56 str.: Bendrosios nuostatos
• 57 str.: Į XIV priedą įtrauktinos cheminės medžiagos
• 58 str.: Cheminių medžiagų įtraukimas į XIV priedą
• 59 str.: 57 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų nustatymas
XIV priedas. Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas
XVII priedas. Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos,
tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai

5.2. Įmonių užduotys autorizacijos procese
5.2.1. Kokios yra su autorizacija susijusios įmonių užduotys?
Cheminių medžiagų autorizacija taikoma gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams, kurie cheminę medžiagą tiekia rinkai ar
naudoja patys.
5.1 lentelė. Įmonių užduotys, susijusios su autorizacija.

Vaidmuo pagal REACH

Užduotys pagal REACH

Medžiagų gamintojai ir importuotojai

Pateikti paraišką dėl autorizacijos cheminės medžiagos naudojimo būdui, nurodytam XIV priede.
Paraiška autorizacijai gauti turi būti pateikta iki tam tikros datos – vadinamojo pabaigos termino!

Gaminių gamintojai

1. Naudoti autorizuotą cheminę medžiagą, skirtą įtraukti į gaminio sudėtį, taip, kaip nurodyta
suteiktoje autorizacijoje
arba
2. Pateikti paraišką dėl autorizacijos cheminės medžiagos naudojimo būdui, nurodytam XIV
priede.
Paraiška autorizacijai gauti turi būti pateikta iki tam tikros datos – vadinamojo pabaigos termino!

Gaminių importuotojai

Pateikti paraišką dėl autorizacijos cheminės medžiagos naudojimo būdui, nurodytam XIV priede.
Paraiška autorizacijai gauti turi būti pateikta iki tam tikros datos – vadinamojo pabaigos termino!

Tolesni naudotojai

1. Naudoti autorizuotą cheminę medžiagą taip, kaip nurodyta suteiktoje autorizacijoje (ši
informacija turėtų būti randama tiekėjo pateikto SDL 15 skiltyje). Per tris mėnesius nuo pirmo
naudojamos autorizuotos cheminės medžiagos tiekimo pranešti apie tai Agentūrai
arba
2. Pateikti paraišką dėl autorizacijos tam cheminės medžiagos naudojimo būdui, kurį jis pats
naudoja ir kuris nurodytas XIV priede.
Paraiška autorizacijai gauti turi būti pateikta iki tam tikros datos – vadinamojo pabaigos termino!

5.2.2. Ką įmonė turi daryti, norėdama gauti cheminės medžiagos autorizaciją?
Autorizacijos procedūra pramonės įmonėms susideda iš kelių etapų:
1. Sudaromas XIV priedas (autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas). Šį sąrašą skelbia ir nuolatos atnaujina Agentūra. Kiekvienai į sąrašą
įtraukiamai medžiagai nustatomas pabaigos terminas. Taip
PASTABA: ‘Pabaigos terminas’ – data, nuo kurios draudžiama
pat nurodoma data, iki kurios turi būti gautos paraiškos, jei
tiekti cheminę medžiagą rinkai arba ją naudoti, jei nėra autorpareiškėjas ketina toliau naudoti cheminę medžiagą ar ją tiekti
izacijos, arba jei paraiška autorizacijai gauti nebuvo pateikta
rinkai tam tikriems naudojimo būdams praėjus pabaigos terminui
iki datos, taip pat nurodytos XIV priede, iki kurios Agentūra
iki tol, kol bus priimtas sprendimas dėl autorizacijos suteikimo.
turėjo gauti paraiškas.
2. Įmonės, naudojančios ar tiekiančios rinkai chemines medžiagas,
išvardytas XIV priede, turi pateikti paraiškas autorizacijai gauti,
nepriklausomai nuo medžiagos kiekio, iki nustatytų datų. Pareiškėjo pareiga įrodyti, kad rizika dėl cheminės medžiagos naudojimo būdo
yra tinkamai kontroliuojama arba kad socialinė ir ekonominė nauda nusveria riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Pareiškėjas turi pateikti
alternatyvų analizę:
a. Jei analizė rodo, kad tinkamos alternatyvos yra prieinamos, pateikiamas pakeitimo planas, įskaitant pareiškėjo siūlomų veiksmų seką.
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b. Jei analizė rodo, kad tinkamos alternatyvos
nėra, pateikiama informacija apie bet kurią
susijusią pareiškėjo vykdomą mokslinių tyrimų
ir plėtros veiklą.

PASTABA: PBT, vPvB ir toms CMR medžiagoms, kurioms neįmanoma nustatyti
DNEL ir PNEC, autorizacija negali būti suteikiama remiantis tinkama cheminių
medžiagų naudojimo keliamos rizikos kontrole.
Iki 2013 m. birželio 1 d. Komisija atliks peržiūrą, siekdama įvertinti, ar nereikia
išplėsti medžiagų, kurioms autorizacija negali būti suteikiama remiantis tinkama
cheminių medžiagų naudojimo keliamos rizikos kontrole , sąrašo, įtraukiant į jį
chemines medžiagas, pažeidžiančias endokrininę sistemą.

5.1 paveiksle parodyta, kokiais etapais įmonės turėtų atlikti naudojamų medžiagų autorizaciją. Įmonės turi nuolat sekti XIV priedą, kuriame
išvardytos autorizuotinos cheminės medžiagos. Į jį gali būti įtrauktos medžiagos, kurias įmonė teikia rinkai ar naudoja ir kurioms įmonė
pageidaus gauti autorizaciją. Jei cheminei medžiagai reikia gauti autorizaciją, vadinasi, teks parengti paraišką dėl autorizacijos. Paraiškos gali
būti teikiamos vienai ar kelioms cheminėms medžiagoms, vienam ar keletui medžiagos naudojimo būdų. Jei paraiška jau buvo pateikta
cheminės medžiagos naudojimo būdui, paskesnis pareiškėjas gali daryti nuorodas į atitinkamas ankstesnės paraiškos dalis, jei tam turi
ankstesniojo pareiškėjo leidimą. Autorizacijos paraiška pateikiama Agentūrai, kuri prireikus gali pareikalauti iš pareiškėjo pateikti papildomos
informacijos.
5.1 pav. Autorizacijos etapai ir spręstini klausimai
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5.2.3. Kas vyksta pateikus paraišką autorizacijai?
5.2 pav. Etapai nuo paraiškos pateikimo autorizacijai iki autorizacijos suteikimo

5.2.4. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:
VII antraštinė dalis. Autorizacija
2 skyrius. Autorizacijos suteikimas
• 60 str.: Autorizacijos suteikimas
• 61 str.: Autorizacijų peržiūra
• 62 str.: Paraiškos autorizacijai gauti
• 63 st.: Tolesnės paraiškos autorizacijai gauti
• 64 str.: Sprendimų suteikti autorizaciją priėmimo tvarka

37

5.3. Autorizacijos paraiška
5.3.1. Koks yra autorizacijos paraiškos turinys? (62(4), 62(5) str.)
Paraiška autorizacijai gauti pateikiama Agentūrai.
Autorizacijos paraiškoje nurodoma tokia informacija:
(a) cheminės(-ių) medžiagos(-ų) tapatybė, kaip nurodyta VI priedo 2 skirsnyje:
a. cheminės medžiagos pavadinimas ar kitas identifikatorius,
b. informacija, susijusi su molekuline ir struktūrine kiekvienos medžiagos formule,
c. kiekvienos cheminės medžiagos sudėtis;
(b) asmens arba asmenų, teikiančių paraišką, pavardė(-s) ir kontaktinė informacija;
(c) prašymas suteikti autorizaciją nurodant, kokiam naudojimo būdui(-ams) prašoma autorizacijos, įskaitant cheminės medžiagos naudojimą
preparatų sudėtyje ir (arba) panaudojimą gaminiuose, jei tinka;
(d) cheminės saugos ataskaita, jei ji nebuvo pateikta registruojant, apie su cheminės medžiagos(-ų) naudojimu susijusią riziką žmonių
sveikatai ir (arba) aplinkai dėl XIV priede nurodytų cheminei medžiagai būdingų savybių;
(e) alternatyvų analizė, kurioje apsvarstoma jų rizika ir techninis bei ekonominis pakeitimo įgyvendinamumas, įskaitant, prireikus, informaciją
apie bet kurią pareiškėjo vykdomą susijusią mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, skirtą tokioms alternatyvoms sukurti;
(f) jei alternatyvų analizė rodo, kad alternatyvos yra prieinamos, pateikiamas pakeitimo planas, įskaitant pareiškėjo siūlomų veiksmų tvarką.
Alternatyvų tinkamumas vertinamas atsižvelgiant į visus svarbius aspektus, įskaitant ir tai, ar dėl alternatyvų naudojimo bus sumažinta
bendroji rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, ar alternatyvos yra techniškai ir ekonomiškai įmanomos.
Su paraiška gali būti pateikiama:
(a) socialinė ir ekonominė analizė, atliekama tais atvejais, kai neįmanoma parodyti, kad cheminės medžiagos naudojimo rizika gali būti
tinkamai kontroliuojama, ir kai nesama tinkamos alternatyvos;
(b) pagrindimas, kodėl nereikia atsižvelgti į riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kurią kelia:
a. cheminės medžiagos išsiskyrimas iš įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas pagal TIPK direktyvos reikalavimus, arba
b. cheminės medžiagos išleidimas iš sutelktojo (taškinio) šaltinio, kuriam pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą taikomas reikalavimas dėl išankstinio sureguliavimo, arba
c. naudojimas medicinos prietaisuose.
5.3.2. Kas yra socialinė ir ekonominė analizė?
Socialinės ir ekonominės analizės (SEA) tikslas yra įvertinti naudą ir kaštus visuomenei, lyginant pasekmes, kurias sukels autorizacijos suteikimas ir nesuteikimas. Į analizę turėtų būti įtraukiami ne vien tiesiogiai su rinkos sandoriais susiję poveikiai. Analizė turėtų padėti suprasti, kaip
įvairi nauda ir kaštai pasiskirstę tarp visuomenės dalių, ir ar tam tikra veikla yra pageidautina visuomenės požiūriu.
SEA turėtų išnagrinėti visus poveikius, susijusius su suteiktos ar nesuteiktos autorizacijos pasekmėmis žmonių sveikatai ir aplinkai, ekonomikai (pvz., kaštus įvairiems tiekimo grandinės dalyviams, vartotojams), socialinei aplinkai (pvz., nedarbo lygiui, darbo kokybei).
PAVYZDŽIUI: SEA yra dažnai atliekama, norint paremti sprendimų priėmimą vykdant infrastruktūros projektus, pavyzdžiui statant
tiltus. Šiuo atveju galimos pasekmės apima socialines ir ekonomines pasekmes (t.y. investicijos į tilto statybą; laikas, kurį sutaupys
besinaudojantieji tiltu; poveikis eismui ir ekonominei veiklai; ilgalaikis ir trumpalaikis poveikis darbo rinkai; poveikis žmonių sveikatai
ir aplinkai, pavyzdžiui, oro kokybės pokyčiai ir su tuo susijęs poveikis sveikatai; poveikis vandens tėkmei; natūralios gamtos teritorijų
pažeidimas ir kt.).
Pagal REACH, socialinės ir ekonominės analizės argumentai naudojami priimant sprendimus dėl cheminės medžiagos naudojimo būdo
autorizacijos ir dėl apribojimų įvedimo.
5.3.3. Kas lemia autorizacijos suteikimą?
Komisija atsako už sprendimų dėl autorizacijos suteikimo ar nesuteikimo priėmimą.
Autorizacija suteikiama (60 str.):
1. Kai cheminės medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių sveikatai ar aplinkai dėl XIV priede nurodytų cheminei medžiagai būdingų
savybių yra tinkamai kontroliuojama (pagal reglamento I priedo 6.4 skirsnį ir kaip nurodyta pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos
ataskaitoje). Rizikos žmonių sveikatai ar aplinkai kontrolę galima laikyti tinkama per visą medžiagos gyvavimo ciklą nuo jos gamybos iki
naudojimo nustatytu būdu, jei:
• nustatyti poveikio lygiai neviršija DNEL ir PNEC lygių, nustatytų atliekant pavojingumo žmonių sveikatai ir pavojingumo aplinkai
vertinimą, ir
• dėl cheminės medžiagos fizikinių ir cheminių savybių įvyksiančio įvykio tikimybė bei padariniai yra nereikšmingi.
2. Jei autorizacijos negalima suteikti pagal ankstesnįjį punktą, ar tinkama kontrolė yra neįmanoma dėl cheminėms medžiagoms būdingų
savybių, tuomet autorizacija gali būti suteikiama tik įrodžius, kad socialinė ir ekonominė nauda nusveria naudojimo riziką, susijusią su
žmonių sveikata ar aplinka, ir jei nėra tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų. Jei cheminės medžiagos naudojimas kelia
didelę riziką ir yra žinomos tinkamos alternatyvos (atsižvelgiant į kainą, prieinamumą, alternatyvų veiksmingumą ir keliamą riziką), yra
didelė tikimybė, kad autorizacija nebus suteikta, nebent būtų dar kurių nors kitų sumetimų jai suteikti.
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•
•
•

Paraiškoje autorizacijai gauti turi būti pateikta alternatyvų analizė, įskaitant, prireikus, informaciją apie bet kurią pareiškėjo vykdomą
susijusią mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą.
Jei tinkamos alternatyvos yra prieinamos, pateikiamas pakeitimo planas.
Pareiškėjas turi nuspręsti, ar su paraiška jis pateiks dar ir socialinę ir ekonominę analizę.

PASTABA: autorizacija negali būti suteikiama naudojimo būdui, kuris draudžiamas pagal XVII priedą. Pavyzdžiui, jei CMR medžiagos
naudojimą vartotojams skirtuose produktuose draudžia XVII priedas ir ši medžiaga taip pat yra įrašyta į XIV priedą, autorizacijos tokios
medžiagos naudojimui vartotojams skirtuose produktuose nebus suteikta.
Autorizacijoje nurodoma (60/9 str.):
• asmuo(-enys), kuriam(-iems) suteikiama autorizacija;
• cheminės(-ių) medžiagos(-ų) tapatybė;
• naudojimo būdas(-ai), kuriam(-iems) suteikiama autorizacija. Tai yra svarbu ir autorizacijos turėtojui, ir tolesniems naudotojams, kadangi jie privalo naudoti medžiagą pagal sąlygas, nurodytas autorizacijoje;
• autorizacijos suteikimo sąlygos;
• peržiūros laikotarpis;
• stebėsenos priemonės.
5.3.4. Ką daro įmonė, gavusi autorizaciją?
1.
2.
3.
4.

Autorizacijos turėtojai ir tolesni naudotojai, įskaitant preparato sudėtyje esančių cheminių medžiagų naudotojus, prieš pateikdami
cheminę medžiagą ar preparatą, kurio sudėtyje yra cheminės medžiagos, rinkai autorizuotam naudojimui, autorizacijos numerį nurodo
etiketėje (65 str.).
Autorizacijos turėtojai papildo saugos duomenų lapą. Informacija apie autorizaciją, įskaitant autorizacijos numerį, nurodoma 15 skiltyje.
Autorizacijos turėtojas turi pateikti peržiūros ataskaitą likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki nustatytos trukmės peržiūros laikotarpio
pabaigos. Autorizacija bus laikoma galiojančia tol, kol Komisija priims sprendimą iš dalies pakeisti arba atšaukti autorizaciją po peržiūros.
Autorizacija bet kuriuo metu gali būti peržiūrėta, pasikeitus pirminės autorizacijos aplinkybėms. Tokiomis aplinkybėmis gali būti,
pavyzdžiui, nauja informacija apie galimus pakaitalus, jei nesilaikoma TIPK direktyvoje nurodytų aplinkos kokybės normų, neįvykdyti
Bendrojoje vandens politikos direktyvoje nurodyti aplinkos apsaugos tikslai.

5.3.5. Kaip peržiūrima autorizacija?
Autorizacijos turėtojas turi pateikti peržiūros ataskaitą likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki autorizacijoje nurodytos ribotos trukmės
peržiūros laikotarpio pabaigos. Užuot kartotinai pateikęs visus pirminės paraiškos dėl dabartinės autorizacijos duomenis, autorizacijos
turėtojas gali nurodyti tik dabartinės autorizacijos numerį.
Autorizacijos turėtojas pateikia atnaujintą alternatyvų analizę, įskaitant informaciją apie pareiškėjo vykdomą susijusią mokslinių tyrimų ir
plėtros veiklą, jeigu ji reikalinga, ir bet kokį pakeitimo planą. Jeigu atnaujinta alternatyvų analizė rodo, kad yra tinkama alternatyva, autorizacijos turėtojas pateikia pakeitimo planą, įskaitant pareiškėjo siūlomų veiksmų tvarką. Jei autorizacijos turėtojas negali įrodyti, kad rizika
tinkamai kontroliuojama, tai taip pat pateikia atnaujintą socialinę ir ekonominę analizę, kuri jau buvo pateikta su pirmine paraiška. Jei dabar
jis gali įrodyti, kad rizika tinkamai kontroliuojama, tai pateikia atnaujintą cheminės saugos ataskaitą.
Autorizacija bet kuriuo metu gali būti peržiūrėta, jei
• pasikeičia aplinkybės, dėl kurių pakinta rizika žmonių sveikatai ar aplinkai arba socialinis ir ekonominis poveikis;
• sužinoma naujos informacijos apie galimus pakaitalus,
• nesilaikoma aplinkos kokybės normų.
Visos autorizacijos peržiūrimos po individualiai kiekvienu atveju nustatyto laiko tarpo.
Sprendime dėl peržiūros Komisija, jeigu pasikeitė aplinkybės ir laikydamasi proporcingumo principo, gali iš dalies pakeisti autorizaciją arba
ją atšaukti, jei pasikeitusiomis aplinkybėmis ji nebūtų suteikta arba jeigu tampa prieinamos tinkamos alternatyvos. Pastaruoju atveju Komisija
pareikalauja iš autorizacijos turėtojo pateikti, kaip dalį paraiškos ar informacijos atnaujinimo, pakeitimo planą, jeigu jis to dar nepadaręs. Tais
atvejais, kai kyla rimta ir tiesioginė rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, Komisija, laikydamasi proporcingumo principo, gali sustabdyti autorizacijos galiojimą, kol vyks peržiūra.
5.3.6. Kaip nustatyti PBT ir vPvB medžiagas?
Norint išsiaiškinti, ar medžiaga yra PBT arba vPvB, reikia atsižvelgti į toms cheminėms medžiagoms būdingas savybes. Kriterijai, kuriais identifikuojamos PBT ir vPvB medžiagos, pateikti reglamento XIII priede.
PASTABA: pateiktieji kriterijai netaikomi neorganinėms medžiagos, tačiau jie galioja organiniams metalų junginiams.
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5.2 lentelė. Kriterijai, kuriais identifikuojamos patvariosios, gebančios bioakumuliuotis ir toksiškos medžiagos (PBT medžiagos). Medžiaga,
atitinkanti pateiktus kriterijus, priskiriama PBT medžiagoms:

P
Patvarumas

B
Bioakumuliacija

T
Toksiškumas

Half-life in marine water > 60 days

Biokoncentracijos koeficientas
(BCF) > 2000

Ilgalaikės poveikio nesukeliančios koncentracijos
(NOEC) vertė jūriniams arba gėlavandeniams organizmams < 0,01 mg/l
Medžiaga klasifikuojama kaip kancerogeniška (1 arba
2 kategorijos), mutageniška (1 arba 2 kategorijos) ar
toksiška reprodukcijai (1, 2 arba 3 kategorijos)

Pusėjimo trukmė gėluosiuose arba estuarijų
vandenyse > 40 dienų
Pusėjimo trukmė jūrinėse nuosėdose > 180
dienų

Esama kitų lėtinio toksiškumo įrodymų, kurie, pagal
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas, atitinka klasifikaciją
kaip
T; R48, arba Xn; R48

Pusėjimo trukmė gėlųjų arba estuarijų
vandenų nuosėdose > 120 dienų
Pusėjimo trukmė dirvožemyje > 120 dienų

5.3 lentelė. Kriterijai, kuriais identifikuojamos itin patvariosios bei stipriai gebančios biokamuliuotis medžiagos (vPvB medžiagos). Medžiaga,
atitinkanti pateiktus kriterijus, priskiriama vPvB medžiagoms:

P
Patvarumas

B
Bioakumuliacija

Pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose arba estuarijų vandenyse > 60 dienų

Biokoncentracijos koeficientas (BCF) > 5000

Pusėjimo trukmė jūros, gėlųjų arba estuarijų vandenų nuosėdose > 180 dienų
Pusėjimo trukmė dirvožemyje > 180 dienų

5.3.7. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

VII antraštinė dalis. Autorizacija
2 skyrius. Autorizacijos suteikimas
• 62 str.: Paraiškos autorizacijai gauti
• 63 str.: Tolesnės paraiškos autorizacijai gauti
• 64 str.: Sprendimų suteikti autorizaciją priėmimo tvarka
3 skyrius. Autorizacija tiekimo grandinės dalyviams
• 65 str.: Autorizacijos turėtojų prievolė
• 66 str.: Tolesni naudotojai

RIP 3.7: Vadovavimosi dokumentas dėl paraiškų autorizacijai gauti
parengimo

XIII priedas. Patvarių, bioakumuliuojamų ir toksiškų cheminių
medžiagų bei labai patvarių ir didelės bioakumuliacijos
medžiagų nustatymo kriterijai
XVI priedas. Socialinė ir ekonominė analizė
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RIP 3.2: Vadovavimosi dokumentas dėl cheminės saugos ataskaitos
parengimo ir cheminės saugos vertinimo
RIP 3.9: Vadovavimosi dokumentas dėl socialinės ir ekonominės
analizės analizės parengimo

6. APRIBOJIMAI
6.1. Vietoj įvado: ką reiškia apribojimai?
Apribojimai yra vienas REACH reglamento elementų, kurio pavadinimas nėra įtrauktas į reglamento sutrumpinimą (REACH), tačiau jis vis
dar vaidina svarbų vaidmenį reglamento įgyvendinimo procese. Apribojimai taikomi cheminėms medžiagoms, kurių naudojimas gali kelti
pavojų Bendrijos mastu.
6.1.1. Kurioms cheminėms medžiagoms taikoma apribojimų procedūra? (67 str.)
Cheminės medžiagos, kurioms taikomi apribojimai, yra medžiagos, sukeliančios nepageidaujamą poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai visose
Europos Sąjungos šalyse, todėl kontrolės priemonės privalo būti įdiegtos visose Europos Sąjungos šalyse. Apribojimas gali reikšti draudimą
gaminti cheminę medžiagą arba ja prekiauti, arba ribotai naudoti cheminę medžiagą vienai ar kelioms reikmėms.
Apribojimo procedūra pagal REACH reglamentą yra panaši į šiuo metu galiojančią apribojimų sistemą pagal Direktyvą 76/769/EB, kuri yra
gana gerai žinoma ir todėl neturėtų būti naujas dalykas įmonėms. Esami apribojimai bus integruoti į REACH direktyvą.
Cheminėms medžiagoms taikomi apribojimai pateikiami REACH reglamento XVII priede.
6.1.2. Kokiu būdu apribojimai gali būti taikomi cheminėms medžiagoms? (67, 68 str.)
Jei gaminant, naudojant ar tiekiant rinkai chemines medžiagas kyla nepriimtina rizika
žmonių sveikatai ar aplinkai, šią problemą reikia spręsti visos Bendrijos mastu. Todėl 133 straipsnio 4 dalyje išdėstyta tvarka iš dalies
keičiamas XVII priedas, nustatant naujus apribojimus arba iš dalies keičiant XVII priede nurodytus esamus apribojimus, taikomus cheminių
medžiagų – atskirų ir įeinančių į preparatų ar gaminių sudėtį – gamybai, naudojimui arba tiekimui rinkai, kaip nustatyta 69–73 straipsniuose.
Priimant šiuos sprendimus atsižvelgiama į socialinę ir ekonominę apribojimo puses, įskaitant alternatyvaus naudojimo galimybes.
6.1 pav: Apribojimų nustatymo tvarka.
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6.2. Ką apribojimai reiškia įmonei?
Kiekvienas tiekimo grandinės dalyvis privalo laikytis nustatytų apribojimų cheminių medžiagų naudojimui, kurios išvardytos REACH reglamento XVII priede, naudojimo.
6.2.1. Kas darytina cheminių medžiagų gamintojui ar importuotojui?
6.3 pav. Veiksmai, kurių privalo imtis cheminių medžiagų gamintojas ar importuotojas.

6.2.2. Ką darytina tolesniam naudotojui?
6.4 pav. Veiksmai, kurių privalo imtis tolesnis naudotojas.

6.2.3. Kas darytina preparatų gamintojui?
6.5 pav. Veiksmai, kurių privalo imtis preparatų gamintojas.
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6.2.4. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

VIII antraštinė dalis. Tam tikrų pavojingų medžiagų , preparatų ir
gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai
1 skyrius: Bendrieji klausimai
• 67 str. Bendrosios nuostatos
2 skyrius: Apribojimų nustatymo tvarka
68 str. Naujų apribojimų įtraukimas ir esamų apribojimų keitimas
• 69 str. Pasiūlymo parengimas
• 70 str. Agentūros nuomonė: Rizikos vertinimo komitetas
• 71 str. Agentūros nuomonė: Socialinės ir ekonominės analizės
komitetas
• 72 str. Nuomonės pateikimas Komisijai
• 72 str. Komisijos sprendimas

RIP 4.4: Apribojimų dokumentacijos pagal XV priedą parengimo
vadovas
Šiame dokumente aprašoma, kaip valstybinės institucijos (valstybių
narių kompetentingos institucijos ar Agentūra Komisijos prašymu)
parengia, kaip nurodyta XV priede, pateikiamą dokumentaciją
apribojimų pasiūlymui pagal REACH reglamentą

XV priedas. Dokumentacija
2 skyrius: Dokumentacijos turinys
• 3 dalis. Apribojimų pasiūlymo dokumentacijos

43

44

7. INFORMACIJOS SRAUTAS TIEKIMO GRANDINĖJE
Šiame skyriuje aprašomas informacijos srautas, kuris REACH sąlygomis reiškia, kad gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai ir platintojai
turi papildomų įsipareigojimų gerinti ryšį abiem tiekimo grandinės kryptimis bei teikti ataskaitas, rengti informaciją bei ją atnaujinti.
REACH reikalavimai dėl informacijos teikimo turi užtikrinti, kad saugiai naudoti chemines medžiagas yra reikalinga, kad informaciją apie jas
turėtų ne tik gamintojai ir importuotojai, bet ir tolesni naudotojai ir platintojai. Informacija, susijusi su sveikata, sauga ir aplinkosauga, rizika ir
jos valdymo priemonėmis, turi būti teikiama tiekimo grandinės kryptimi ir priešinga jai kryptimi, taip pat – vienų tiekimo grandinėje esančių
dalyvių kitiems.
Pagrindinės šio skyriaus temos:
• REACH numatomi SDL pokyčiai. SDL išlieka pagrindinis informacijos apie chemines medžiagas teikimo įrankis.
• Nauja klasifikavimo ir ženklinimo sistema - pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS)
(sistema REACH reglamente tik paminėta. Ji įsigalios vėliau).

7.1. Saugos duomenų lapai
7.1.1. Kokie numatomi pagrindiniai SDL pakeitimai pagal REACH?
REACH reikalauja, kad medžiagų ir preparatų gamintojai ir importuotojai dalintųsi informacija apie žmogui ir aplinkai saugaus medžiagų
naudojimo būdus. Pagrindinis bendravimo metodas tiekimo grandinės kryptimi išlieka SDL.
SDL turi būti rengiamas pagal panašius principus, kurie buvo taikomi anksčiau. SDL rengimo tvarka REACH sistemoje yra šiek tiek pakitusi (31 str.):
•
•

REACH sistemoje keičiasi SDL formatas: 2 ir 3 dalys sukeistos vietomis.
Medžiagoms, kurioms reikalingas cheminių medžiagų saugos vertinimas (CSV), SDL pateikiama informacija turi atitikti CSA ir (pasikeitimas!) aktualūs poveikio scenarijai turi būti pridedami kaip priedas prie SDL.

Medžiagos ar preparato tiekėjas medžiagai ar preparatui turi pateikti SDL, jei:
• medžiaga ar preparatas yra klasifikuojamas kaip pavojingas;
• medžiaga yra patvari, turinti gebėjimą bioakumuliuoti ir toksiška arba labai patvari ir stiprų gebėjimą bioakumuliuoti (pagal REACH XIII
priedą);
• medžiaga įtraukta į sąrašą medžiagų, kurioms naudoti būtina autorizacija.
Tiekėjas turi parengti SDL preparatams, kurie priskiriami nepavojingiems, tačiau jų sudėtyje yra:
• viena žmogaus sveikatai arba aplinkai pavojinga medžiaga, jei
• jos koncentracija siekia 1% masės (nedujiniams preparatams),
• jos koncentracija siekia 0,2% tūrio dujiniams preparatams;
• viena patvari, gebanti bioakumuliuoti ir toksiška arba labai patvari ir stipriai gebanti bioakumuliuoti medžiaga, jei
• jos koncentracija siekia 0,1% masės (nedujiniams preparatams),
• jos koncentracija siekia 0,2% tūrio dujiniams preparatams;
• medžiaga, kuriai Bendrijoje nustatyta ribinė poveikio darbo vietoje vertė .
SDL turi būti pateikiamas nemokamai, popieriuje arba elektroniniu būdu.
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7.1.2. Kokia informacija turi būti perduodama, jei SDL nėra būtinas?
Jei SDL nėra būtinas, tuomet tiekėjas turi perduoti su rizika susijusią informaciją apie medžiagą arba preparatą. Ypač svarbu nurodyti, ar
jai taikomas apribojimas; taip pat reikia pateikti kitą aktualią informaciją, kuri leistų imtis reikiamų rizikos valdymo priemonių. Tiekėjai turi
atnaujinti šią informaciją ir nedelsdami pateikti ją tiekimo grandinės kryptimi šiomis sąlygomis (32 str.):
• kai gaunami nauji duomenys būtini siekiant nustatyti ir taikyti tinkamas rizikos valdymo priemones;
• užregistravus medžiagą;
• suteikus autorizaciją arba atsisakius ją suteikti;
• nustačius apribojimą.
Ši nauja informacija turi būti nemokamai pateikiama visiems ankstesniems gavėjams, kuriems medžiaga ar preparatas buvo patiektas per
pastaruosius 12 mėnesių.
REACH reikalauja, kad gaminių tiekėjai informuotų savo klientus apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas, kurių koncentracija
viršija 0,1 % masės (33 str.). Klientai taip pat turi teisę teirautis tokios informacijos.
7.1.3. Kokia informacija turi būti perduodama aukščiau esantiems tiekimo grandinės dalyviams
(klientai perduoda informaciją savo tiekėjams)?
REACH reikalauja, kad tiekimo grandinės dalyvis kitam dalyviui arba platintojui, esančiam aukštesniame tiekimo grandinės lygyje, pateiktų
tokią informaciją (34 str.):
•
•

naujus duomenis apie pavojingas savybes, nepriklausomai nuo atitinkamų naudojimo būdų,
bet kokią kitą informaciją, kuri leistų suabejoti jam pateiktame SDL nustatytų rizikos valdymo priemonių tinkamumu ir kuri pateikiama
tik nustatytiems naudojimo būdams.
Platintojai turi perduoti šią informaciją kitam pirmajam tiekimo grandinės dalyviui arba platintojui.
7.1.4. Kokie numatomi SDL palaikymo ir prieinamumo užtikrinimo įsipareigojimai?
REACH reikalauja, kad darbdavys savo darbuotojams ir jų atstovams suteiktų galimybę susipažinti su SDL ar kita aktualia informacijos (jei
SDL nereikalingas) apie jų vartojamas medžiagas ir preparatus arba medžiagas ir preparatus, kurių aplinkoje darbo metu jiems gali tekti būti (35 str.).
Bendrasis įpareigojimas laikyti informaciją ir padaryti ją prieinama galioja bent 10 metų (36 str.).
SDL turi būti pateikiamas (jei tiekimo grandinės kryptimi žemiau esantis dalyvis to paprašo) oficialia valstybės narės, kurioje į rinką
išleidžiama medžiaga ar preparatas, kalba (nebent konkreti valstybė narė numato kitaip (31(5) str.)).
7.1.5. Kokia įmonėms numatoma informacijos perdavimo atsakomybė?
Čia pateikiama trumpa scheminė REACH informacijos srauto tarp keturių pagrindinių dalyvių (gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų
ir platintojų) apžvalga. Paskutinėje lentelėje taip pat apibrėžiami gaminių gamintojų ir importuotojų vaidmenys.
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7.1 pav. Informacijos srautas pagal REACH.

Tiekimo grandine perduodama informacija

RIP 1: naujojo Bendrijos cheminių medžiagų teisės akto REACH srautų schema
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7.1 lentelė. Atskirų rinkos dalyvių užduotys.

Dalyviai

Gamintojas
+
importuotojas

Informacijos perdavimas
tolesniems tiekimo grandinės
dalyviams

Informacijos perdavimas
aukščiau esantiems tiekimo
grandinės dalyviams

Atitinkami veiksmai

1. Pavojingoms medžiagoms ir
preparatams1 : SDL forma parengti
ir tolesniems naudotojams arba
platintojams pateikti informaciją.

Gauti informaciją (apie vartojimą,
vartojimo sąlygas) iš tolesnių
naudotojų, siekiant parengti CSV.
• Vertinti kiekvieno nustatyto
naudojimo būdo riziką viso
medžiagos gyvavimo ciklo metu.
• Apibrėžti rizikos mažinimo priemones.

1. Laikytis apribojimų, taikomų medžiagų
ir preparatų gamybai, išleidimui į rinką ir
naudojimui, kaip tai nustato XVII priedas.

2. Nepavojingoms medžiagoms:
parengti ir tolesniems naudotojams arba platintojams pateikti
informaciją apie nepavojingas
medžiagas.

2. Klasifikuoti ir ženklinti visas į rinką
išleidžiamas medžiagas ir preparatus
(Direktyvos 67/548/EEC ir 1999/45/EC).
3. Atlikti darbo vietos rizikos įvertinimą ir
sumažinti dėl cheminių medžiagų kylančią
riziką (Direktyva 98/24/EC).

Medžiagoms, kurių kiekis viršija 10
tonų per metus:
3. Turi būti pateikiami ir prie SDL
pridedami poveikio scenarijai.

4. Laikyti REACH informaciją prieinamą
bent dešimties metų laikotarpiu (33 str.).
Medžiagoms, kurių kiekis viršija 1 toną per
metus:
5. Įgyvendinti atitinkamas rizikos valdymo
priemones (RVP) savai gamybai ir naudojimui (XVI priedas)
6. SDL rekomenduoti atitinkamas RVP
(29 str.).
Medžiagoms, kurių kiekis viršija 10 tonų per
metus:
7. Atlikti CSV, ir jo rezultatus pateikti CSA
(13 str.).

Tolesnis naudotojas
+
platintojas

1. Informuoti gamintoją arba
importuotoją apie jūsų arba jūsų
kliento medžiagos naudojimą bei
sąlygas.

1. Atitikti apribojimus, taikomus
medžiagų ir preparatų gamybai,
išleidimui į rinką ir naudojimui, kaip tai
nustato XVI ir XVII priedai.

2. Tolesniems naudotojams arba
2. Pirmesniems tiekimo grandinės
platintojams pateikti informaciją apie
dalyviams turi būti perduodama
nepavojingas medžiagas.
nauja informacija apie pavojų
arba RVP tinkamumą, kol galiauMedžiagoms, kurių kiekis viršija 10
siai šią informaciją gaus gamintotonų per metus:
jas arba importuotojas.
3. Pavojingoms medžiagoms, pagaminamoms arba importuojamoms (Tik tolesniems naudotojams):
10 tonų per metus viršijančiais
3. Jei medžiagos naudojimo būdas
kiekiais, prie SDL turi būti pridedanėra aprašytas SDL priede
mas poveikio scenarijus ir perduoesančiame poveikio scenarijuje:
damas tolesniems naudotojams bei • reikia informuoti tiekėją apie
toliau tiekimo grandinėje esantiems
naują naudojimo būdą ir laukti
dalyviams.
naujo SDL su atnaujintu poveikio
scenarijumi arba
• pačiam įvykdyti CSV ir (jei
medžiagos kiekis viršija 1 toną
per metus) informuoti Agentūrą.

2. Naudoti medžiagas, kurioms suteikta autorizacija, pagal nurodytą tvarką
(arba pateikti prašymą autorizacijai
suteikti (53 str.)).

1. SDL forma tolesniems naudotojams arba platintojams
pateikti informaciją apie pavojingas
medžiagas ir preparatus2.

3. Įgyvendinti SDL nurodytas RVP (34
str.).
4. (Tik tolesniems naudotojams):
jei tolesnio naudotojo medžiagos
naudojimas būdas nėra įtrauktas į
SDL priedą, reikia pačiam atlikti CSV
ir (jei tolesnio naudotojo naudojamos
medžiagos kiekis siekia 1 toną per
metus) informuoti Agentūrą (arba
informuoti tiekėją apie šį naudojimą ir
laukti naujo SDL su atnaujintu poveikio
scenarijumi) (34 str.).
5. Atlikti darbo vietos rizikos vertinimą
ir sumažinti cheminių medžiagų
keliamą riziką (Direktyva
98/24/EC).
6. Laikyti REACH informaciją
prieinamą bent dešimties metų laikotarpiui (33 str.).

1
2

48

Pavojingos pagal direktyvas 67/548EEC arba 1999/45EC
Pavojingos pagal Direktyvas 67/548/EEC arba 1999/45/EC

Gaminių gamintojai

Reikia atsižvelgti į 33 straipsnį

1. Informuoti gamintoją arba
importuotoją apie jūsų arba jūsų
kliento medžiagos naudojimą bei
sąlygas.

Taikoma tas pats, kas tolesniam naudotojui ir platintojui

2. Aukščiau esantiems tiekimo
grandinės dalyviams turi būti
perduodama nauja informaciją apie
pavojingumą arba RVP tinkamumą, kol
galiausiai šią informaciją gaus gamintojas arba importuotojas.
Gaminių importuotojai

Reikia atsižvelgti į 33 straipsnį

Netaikoma

1. Laikytis apribojimų, taikomų
medžiagų ir preparatų gamybai,
išleidimui į rinką ir naudojimui, kaip tai
nustato XVI ir XVII priedai.
2. Laikyti REACH informaciją
prieinamą bent dešimties metų laikotarpiui (33 str.).

7.1.6. Kur galima rasti susijusios informacijos?
Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

IV antraštinė dalis. Informacija tiekimo grandinėje
• 31 str. Saugos duomenų lapų reikalavimai
• 32 str. Pareiga perduoti tolesniems tiekimo grandinės dalyviams informaciją apie chemines medžiagas arba preparatų
sudėtyje esančias chemines medžiagas, kurioms saugos
duomenų lapas neprivalomas
• 33 str. Pareiga perduoti informaciją apie gaminiuose esančias
medžiagas
• 34 str. Pareiga perduoti pirmesniems tiekimo grandinės dalyviams informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus
• 35 str. Darbuotojų teisė susipažinti su informacija
• 36 str. Prievolė saugoti informaciją

RIP 3.2: Cheminės saugos ataskaitos (CSA) parengimas

II priedas. Saugos duomenų lapų pildymo nurodymai
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7.2. Klasifikavimas ir ženklinimas
7.2.1. Kokius REACH numato pokyčius cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo srityje?
Siekiant Bendrijoje įgyvendinti pasauliniu mastu suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (GHS), naujasis atskiras
reglamentas dėl GHS yra kuriamas ir bus tvirtinamas ES Taryboje ir Europos Parlamente (sistema REACH reglamente tik paminėta, ji
įsigalios vėliau).
GHS iš esmės paveiks cheminių medžiagų ir preparatų gamintojus bei importuotojus. Pagal siūlomą GHS reglamentą, šios grupės turės
bendrą įsipareigojimą pačios klasifikuoti ir ženklinti chemines medžiagas bei jų mišinius, nors profesionalūs ir pramoniniai naudotojai ir
gaminių gamintojai turi žinoti apie naujas taisykles ir jų interpretavimą. GHS sistema taip pat paveiks darbuotojus ir naudotojus, susijusius su
informacijos apie pavojingumą perdavimu etiketėse ir SDL.
Per 30 praėjusių metų pasaulyje buvo sukurta daug įvairių klasifikacijų ir ženklinimo sistemų. Dėl to ta
pati cheminė medžiaga buvo klasifikuojama ir ženklinama skirtingai, priklausomai nuo to, kur ji buvo
pagaminta ir kokioms reikmėms skirta, kam naudota ir kaip transportuota. Dėl to vartotojams kilo daug
sumaišties, kas nuolat didino pramonę slegiančią finansinę naštą.

7.2.2. Kokie yra GHS tikslai ir elementai?
Pagrindiniai GHS tikslai:
• padėti pramonei harmonizuoti ir supaprastinti pasaulines klasifikavimo ir ženklinimo sistemas, sumažinant su įvairiomis galiojančiomis
sistemomis susijusias atitikties sąnaudas ir palengvinant tarptautinę prekybą;
• vartotojams užtikrinti nuoseklesnę pavojingumo klasifikaciją ir ryšį, dėl kurio būtų pasiektas aukštesnis sveikatos apsaugos, saugos ir
aplinkosaugos lygis;
• padėti valstybinėms institucijoms, gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams palaikyti ir tobulinti abiem cheminių
medžiagų tiekimo grandinės kryptimis tekančius informacijos srautus.
Pagrindiniai GHS elementai:
GHS sudarys 2 pagrindiniai elementai:
• harmonizuota cheminių medžiagų ir jų mišinių klasifikavimo sistema;
• harmonizuota informavimo apie pavojingumą sistema, skirta darbuotojams, naudotojams ir vežėjams.
Iš esmės GHS atitinka dabartinę klasifikavimo ir ženklinimo sistemą, kadangi abi jos:
• yra grindžiamos pavojingumu;
• yra taikomos medžiagoms ir preparatams (GHS jie vadinami „mišiniais“);
• siekia reguliuoti cheminių medžiagų fizinį pavojingumą, taip pat pavojingumą sveikatai ir aplinkai;
• reikalauja, kad tiekėjai klasifikuotų ir ženklintų mišinius pagal turimus duomenis;
• reikalauja, kad cheminės medžiagos būtų ženklinamos;
• reikalauja, kad profesionaliems naudotojams būtų pateikiami SDL.
Tačiau GHS numatyti keli nauji terminai ir pokyčiai.
7.2 lentelė. Esamos Bendrijos klasifikavimo ir ženklinimo sistemos palyginimas su GHS
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Esamoji Bendrijos sistema

GHS

Klasifikavimo ir ženklinimo sistema taikoma tik tiekiamoms ir naudojamoms cheminėms medžiagoms

Taikoma tiekiamoms, naudojamoms ir transportuojamoms
cheminėms medžiagoms

Tiekiamų ir transportuojamų cheminių medžiagų ženklinimas
skiriasi

Tiekimo ir transportavimo reguliavimo normos suvienodintos,
atsirado daug papildomų pavojingumo klasių ir kategorijų (pvz.,
papildomos fizinio pavojingumo klasės ir kategorijos)

Oranžiniai pavojingumo simboliai

Piktogramų forma – kampu pastatytas kvadratas raudonu rėmeliu,
fonas – baltas

Rizikos (R) frazės su kodų numeriais, pvz., R43

Pareiškimai apie pavojingumą

Saugos (S) frazės su kodų numeriais, pvz., S24, S37

Atsargumo priemonių teiginiai

Terminas preparatas

Terminas mišinys

7.2.3. Kaip GHS klasifikuoja pavojingumą?
7.3 lentelė. GHS numatoma pavojingumo klasifikacija.

Fizinis pavojingumas

Pavojingumas sveikatai

Pavojingumas aplinkai

Numatyta 16 GHS fizinio pavojingumo
klasių, kurios iš esmės grindžiamos jau
egzistuojančiais kriterijais, naudojamais JT
pavojingų medžiagų transportavimo reglamentu. Kiekviena klasė susideda iš vienos
ar kelių pavojingumo kategorijų:
1.	Sprogmenys
2.	Degios dujos
3. Degūs aerozoliai
4. Oksiduojančios dujos
5. Suslėgtos dujos
6. Degūs skysčiai
7. Degios kietos medžiagos
8. Autonomiškai reaguojančios medžiagos
9. Piroforiniai skysčiai
10. Piroforinės kietos medžiagos
11. Autonomiškai šildančios medžiagos
12. Medžiagos, kurios kontaktuodamos su
vandeniu išskiria degių dujų
13. Oksiduojantys skysčiai
14. Oksiduojančios kietos medžiagos
15. Organiniai peroksidai
16. Korozinės medžiagos

Siūlomame GHS reglamente numatyta 10
pavojingumo sveikatai klasių: Kiekvienoje
klasėje skiriamos viena arba kelios pavojingumo kategorijos.
1.	Ūmus toksiškumas
2. Odos pažeidimas, dirginimas
3. Stiprus akių sužalojimas, dirginimas
4. Kvėpavimo sistemos ar odos jautrinimas
5. Mutageniškumas embriono ląstelėms
6. Kancerogeniškumas
7. Reprodukcinis toksiškumas
8. Toksiškumas konkrečiam tiksliniam
organui – pavienis kontaktas
9. Toksiškumas konkrečiam tiksliniam
organui – pasikartojantis kontaktas
10. Kvėpavimo pavojus

Siūlomame GHS reglamente numatytos 4
pavojingumo aplinkai klasės: Siūlomas reglamentas papildomai įtraukia šią pavojingumo
klasę: pavojingumas ozono sluoksniui.
1.	Ūmus toksiškumas vandeniui
2. Faktinis gebėjimo bioakumuliuoti potencialas
3. Skilimas į organinius chemikalus
4. Lėtinis ūmus toksiškumas.
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7.2.4. Kaip atrodo GHS etiketė?
GHS etiketėje yra piktogramos, perspėjimai apie pavojingumą, informacija apie produktą ir atsargumo laikymosi nurodymai. Siekiant
užtikrinti, kad naudotojai galėtų nesunkiai perskaityti ant pakuočių pateikiamą informaciją apie pavojingumą, nustatytos bendrosios taisyklės,
reguliuojančios etikečių spalvą, dydį, formatus, įskaitomumą ir elementų vietas.
Tiekimo etiketė
Etiketės elementai: etiketėje turi būti pavojingumo piktogramos(-ų) signalinis žodis, perspėjimas(-ai) dėl pavojingumo ir atsargumo. Tiekėjas
gali pasirinkti pavojingumo ir atsargumo perspėjimų eiliškumą. Šis reikalavimas yra išdėstytas galiojančiose klasifikavimo, pakavimo ir
ženklinimo reguliavimo normose.
7.4 lentelė: Pavojaus simbolių palyginimas: naudojami šiandien ir GHS simboliai

Fiziniai-cheminiai

Sveikatos

Aplinkos

Sprogios

Toksiškos

Pavojingos aplinkai

Oksiduojančios

Žalingos arba dirginančios

Degios

Korozinės

Sprogios

Ūmiai toksiškos, 1-3 kat.

Degios

Švelnesnis poveikis sveikatai

Oksiduojančios

Stiprus sveikatos sutrikdymas

Suslėgtos dujos

Korozinės

Šiandien naudojami pavojingumo simboliai

GHS piktogramos
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Pavojingos aplinkai

Transportavimo etiketė
7.2 pav. Transportavimo piktogramos su pakitusiu fonu ir spalva

Šauktuko piktograma su įspėjančiu žodžiu Warning iš esmės keičia Šv. Andriaus kryžių ir jo pavojingumo indikacijas: Irritant (dirginančios) ir
Harmful (žalingos). GHS perspėjimas dėl pavojingumo pakeis rizikos frazes, pvz., R41. Jis bus priskirtas šioms kategorijoms:
•	Ūmus toksiškumas (prarijus, įkvėpus ar sukontaktavus su oda), 4 kategorija
• Odos pažeidimas ar dirginimas, 2 kategorija
• Stiprus akių sužalojimas ar dirginimas, 2A kategorija
• Odos jautrinimas, 1 kategorija
• Toksiškumas konkrečiam tiksliniam organui (pavienis kontaktas), 3 kategorija
7.3 pav. GHS naudojamos pavojingumo etiketės pavyzdys

ES etiketė

GHS etiketė

Dirginančios

Perspėjimas

Stipraus akių sužalojimo rizika

Sukelia stiprų akių dirginimą
UN 1263 CAS #XXXX-XX-X
DAŽAI (2 METILFLAMALINAS CHROMUOTAS ŠVINAS)
PAVOJINGA
Itin degus skystis ir garai.
Laikyti atokiai nuo šilumos ir ugnies šaltinių.
Ilgalaikio ar pasikartojančio kontakto su oda atveju
daro žalą kepenims ir inkstams.
Laikyti atokiai nuo maisto ir gėrimų.
Panaudojus ir prieš valgį būtina gerai nusiplauti
rankas.
Pirmoji pagalba: gerai nuplaukite paveiktą kūno vietą muilu ir švariu vandeniu.
„Great Lake Paints Inc.“, Kolumbas, Ohajo valst., JAV Tel.: 999 9999
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7.2.5. Kokie bus SDL įsigaliojus GHS?
SDL yra reguliuojami pagal REACH reglamento II priedą. Formatas nepakis – bus toks, koks buvo naudojamas esamojoje klasifikavimo ir
ženklinimo sistemoje, o siekiant realizuoti specifinius papildomus GHS reikalavimus reikės atnaujinti REACH reglamentą.
7.2.6. Kaip ir kada įsigalios GHS?
Europos Sąjungoje GHS bus priimta reglamento forma. JT lygiu GHS nebuvo priimta tarptautinės konvencijos forma, tačiau ji yra
savanoriškas tarptautinis standartas.
Naujojo teisės akto pereinamojo laikotarpio susitarimai greičiausiai galios dar kelerius metus. Buvo pateiktas 3 metų pereinamasis laikotarpis medžiagoms ir papildomas 4,5 metų laikotarpis mišiniams. Perinamojo laikotarpio pabaigoje nustos galioti nacionalinės reguliavimo
normos.
Jei pirmuoju skaitymu pavyks pasiekti susitarimą su Europos Parlamentu ir Europos Taryba, GHS įvadinės priemonės gali atitikti REACH
priemones, ypač klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus srityse.
Tikimasi, kad GHS sistema įsigalios per 2–3 metus.
7.2.7. Koks ryšys tarp REACH ir GHS?
Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS) į REACH nebuvo įtraukta, nes:
• GHS formaliai nebuvo priimta Jungtinėse Tautose (REACH reglamento metmenų rengimo ir aptarimo Komisijoje metu). Pati GHS
nebuvo pakankamai techniškai subrendusi, kad ją būtų galima naudoti vietoj dabartinės Bendrijos klasifikavimo sistemos, kuria remiasi
REACH. Todėl GHS įgyvendinimui reikalingos papildomos pastangos, paversiančios ją naudojama ir naudinga sistema.
• REACH reglamente egzistuoja daug nuorodų į galiojančius medžiagų ir preparatų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo teisės aktus.
Todėl, Europos Sąjungoje pristačius GHS, REACH reglamentas bus atnaujintas ir nuorodos padarytos į naująjį GHS reglamentą.
7.2.8. Ką reiškia klasifikavimo ir ženklinimo inventorius?
Agentūra REACH rėmuose elektroninės duomenų bazės pavidalu turi sukurti ir palaikyti klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. Jis bus plačiai
prieinamas ir naudojamas kaip informacijos apie chemines medžiagas šaltinis.
Pramonės atstovai turės įtraukti savo klasifikacijas į inventorių. Ilgainiui turėtų būti pašalinti bet kurie skirtumai tarp tos pačios medžiagos
klasifikacijos pavyzdžių. Tai bus atliekama bendradarbiaujant informacijos teikėjams ir registratoriams arba harmonizavimo Bendrijos lygiu
metu. Harmonizuotos Bendrijos klasifikacijos (Direktyvos 67/548/EEC I priedas) bus reikalingos tik šioms savybėms: medžiagoms, kurios
patenka į 1, 2 ir 3 kategorijas (kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos; arba kvėpavimo sistemą jautrinančios
medžiagos).
Tiekimo grandinės žemesniame lygyje esantis naudotojas, atlikęs CSV (ar kitais būdais), gali padaryti išvadą, kad medžiagos klasifikacija ir
ženklinimas skiriasi nuo to, kurį jam pateikė tiekėjas. Apie tai reikia pranešti Agentūrai. Tiekimo grandinės žemesniame lygyje esantys naudotojai pranešti neprivalo, jei medžiagą naudoja kiekiais, nesiekiančiais 1 tonos per metus.

7.2.9. Kur galima rasti susijusios informacijos?
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Susijusios REACH reglamento dalys:

Papildoma informacija:

Papildoma informacija:

109 straipsnis
XI antraštinė dalis -Klasifikavimo ir
ženklinimo inventorius

RIP 3.6. Klasifikavimas ir ženklinimas
(pagal GHS)

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm

8. NUO KO PRADĖTI RENGIANTIS ĮGYVENDINTI REACH REGLAMENTĄ?
8.1. Įvadas
REACH reglamentas yra sudėtingas, todėl svarbu suprasti, kad jo įgyvendinimas pareikalaus iš įmonės tam tikrų išteklių ir tinkamų
sprendimų priėmimo.
Svarbu, kad reglamento įgyvendinimui įmonė pradėtų ruoštis iš anksto. Tai leis priimti tinkamiausius įmonei sprendimus, leis apsvarstyti
visus „už” ir „prieš”.
Jei jau pradėjote pasirengimą ir jaučiatės pažengę į priekį – sveikiname!
Jei dar nieko nepradėjote daryti ar jaučiatės pasiklydę reglamento labirintuose, šiame skyriuje galite rasti kai kurių nesudėtingų patarimų,
kaip žengti pirmuosius žingsnius link REACH reglamento įgyvendinimo.

8.2. Ką įmonė turi daryti, rengdamasi įgyvendinti REACH reglamentą?
Nėra vienintelio teisingo būdo, kaip pradėti pasirengimą REACH reglamentui. Tai pasirinkimo reikalas, kaip organizuosite darbus. Čia pateikiami kai kurie galimi pasirinkimo variantai ir patarimai, kurie galėtų Jums pagelbėti.
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8.2.1. 1– 3 ŽINGSNIAI – kuo pradėti pasirengimą?
Viena iš priemonių, kuri yra labai svarbi tinkamai cheminių medžiagų vadybai, – tai CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRAS.

8.2.2. 4–7 ŽINGSNIAI – kaip tęsti?
Jūs jau sudarėte cheminių medžiagų registrą, kuris yra svarbi priemonė tinkamai pasirengti REACH įgyvendinimui. Kuo Jums naudingas
cheminių medžiagų registras?
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Nustačius vaidmenį, bus galima žengti tolesnius žingsnius:

Išsiaiškinus Jūsų vaidmenį(-is) ir sukūrus REACH įgyvendinimo strategiją įmonėje, tolesni žingsniai ir pareigos apibūdinami atskirai gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams.

8.3. Kuo įmones įpareigoja REACH reglamentas?
8.3.1. Kuo įpareigoja REACH reglamentas cheminių medžiagų gamintojus ir importuotojus?

REGISTRACIJA
•
•

•
•
•
•
•

PRELIMINARIAI ĮREGISTRUOTI chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis (nuo 2008 m. birželio 1 d. iki
2008 m. gruodžio 1 d.).
Surinkti registracijai reikalingą INFORMACIJĄ IR DUOMENIS.
• Patikrinti, kokia informacija yra reikalinga ir kokia prieinama apie chemines medžiagas, kurias ketinate registruoti (reikalavimai
duomenims pateikti VII–X prieduose).
• Surinkti prieinamus duomenis, įvertinti jų spragas ir galimus sprendimus ((Q)SAR, galimos išimtys).
Bendrauti su tolesniais naudotojais, siekiant išsiaiškinti, kam ir kaip cheminė medžiaga NAUDOJAMA.
Įvertinti ir apibūdinti kiekvieno cheminės medžiagos naudojimo būdo keliamą riziką, numatyti RIZIKOS VALDYMO priemones.
Jei kiekis viršija 10 t per metus, atlikti cheminės saugos vertinimą ir sudaryti cheminės saugos ataskaitą.
Dalyvauti SIEF (Informacijos apie cheminę medžiagą keitimosi forumas) veikloje (tai leis sumažinti išlaidas).
• Jei turite tyrimų su stuburiniais gyvūnais duomenų, esate įpareigotas jais dalytis su kitais registruotojais.
Nustatytu laiku pateikti REGISTRACIJOS DOKUMENTACIJĄ Agentūrai

VERTINIMAS
•

Laiku pateikti papildomą prašomą informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai

AUTORIZACIJA
•
•
•
•

NUSPRĘSTI, ar Jums reikia gauti autorizaciją kuriai nors iš Jūsų gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų (XIV priedas).
Parengti PARAIŠKĄ autorizacijai gauti (įrodyti, kad cheminės medžiagos keliama rizika yra tinkamai kontroliuojama, parengti socialinę
ir ekonominę analizę).
Paraišką autorizacijai gauti pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai.
Reikalingą su autorizacijos gavimu susijusią informaciją įrašyti į etiketę ir SDL.

APRIBOJIMAI
•
•
•

PATIKRINTI, ar Jūsų gaminamoms ar importuojamoms medžiagoms taikomi apribojimai (XVII priedas).
Nurodyti informaciją apie apribojimus saugos duomenų lape.
Patikrinti, ar Jūsų veikla atitinka cheminių medžiagų apribojimams nustatytas sąlygas.

57

8.3.2. Kuo įpareigoja REACH reglamentas tolesnius cheminių medžiagų naudotojus?

REGISTRACIJA
•
•
•
•
•
•
•
•

PASIDOMĖTI, ar chemines medžiagas, kurias naudojate, žadama registruoti
PADĖTI registruotojui nustatyti cheminės medžiagos naudojimo būdus – Jūsų interesas yra tas, kad Jūsų taikomas naudojimo būdas
būtų įtrauktas į registraciją!!! Kitaip Jūs šios cheminės medžiagos negalėsite naudoti.
TAIKYTI rizikos valdymo priemones, nurodytas saugos duomenų lape.
Pranešti tiekėjui, jei manote, kad jo nurodytos rizikos valdymo priemonės nėra tinkamos.
Patikrinti atitikimą POVEIKIO SCENARIJUI.
Apsispręsti dėl veiksmų, jei cheminę medžiagą naudojate ne taip, kaip nurodyta poveikio scenarijuje:
• Pranešti apie tai tiekėjui ir paprašyti, kad jūsų naudojimo būdas būtų užregistruotas;
• Parengti CSA patiems (kai medžiagos naudojama >1t/m.) (Preparatų gamintojams: papildyti SDL)
pranešti apie tai Agentūrai.
Pranešti tiekėjui bet kurią Jums žinomą naują papildomą informaciją apie cheminių medžiagų pavojingumą.
Jei Jūs esate preparatų gamintojas:
• surinkti informaciją apie preparatą ir perduoti ją tolesniems tiekimo grandinės dalyviams per SDL (kai reikalaujama, įdėti į priedus
poveikio scenarijus).
• Kai SDL nereikalaujama, perduoti toliau minimalią reikalaujamą informaciją.

VERTINIMAS
•

Europos cheminių medžiagų agentūrai paprašius papildomos informacijos, suteikti reikalingą turimą informaciją registruotojui.

AUTORIZACIJA
•

Jei naudojate autorizuotą cheminę medžiagą, patikrinti ar Jūsų NAUDOJIMO BŪDAS ATITINKA autorizacijoje nustatytus reikalavimus.
• Naudoti cheminę medžiagą taip, kaip nurodyta autorizacijoje.
•	PRANEŠTI Agentūrai, kad naudojate cheminę medžiagą, kuriai autorizaciją yra gavęs pirmesnis tiekimo grandinės dalyvis.
• Jei Jūsų naudojamos cheminės medžiagos naudojimo būdui autorizacijos nėra, Jūs galite:
• gauti autorizaciją patys,
• rasti alternatyvą,
• pakeisti tiekėją, technologiją, produktą.
• Jei Jūs esate preparatų gamintojas:
• įrašyti informaciją apie autorizaciją į Jūsų produkto saugos duomenų lapą,
• taip pat autorizacijos numerį nurodyti produkto etiketėje.

APRIBOJIMAI
•
•
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Patikrinti, ar Jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdas neprieštarauja nustatytiems apribojimams.
Jei Jūs esate preparatų gamintojas:
• įrašyti informaciją apie apribojimus į Jūsų produkto saugos duomenų lapą.

9. INFORMACIJOS ŠALTINIAI
9.1. Informacijos šaltiniai apie REACH
9.1.1. Kur galima rasti informacijos apie REGISTRACIJĄ?
Tiesiogiai susijusios REACH reglamento dalys:

I antraštinė dalis. Bendrieji klausimai

1skyrius. Tikslas, dalykas ir
taikymo sritis

1 str. Tikslas ir dalykas
2 str. Taikymo sritis

II antraštinė dalis.
Cheminių medžiagų registravimas

1 skyrius. Bendroji prievolė
registruoti ir su informavimu susiję
reikalavimai

9 str. Bendrosios prievolės registruoti, vykdant produkto ir technologinius tyrimus bei plėtrą, išimtys (PPORD)
10 str. Bendriesiems registracijos tikslams pateikiama informacija
11 str. Duomenys, kuriuos bendrai pateikia keli registruotojai
12 str. Informacija, teiktina atsižvelgiant į cheminės medžiagos kiekius
13 str. Informacijos apie cheminių medžiagų savybes rinkimo bendrieji
reikalavimai
14 str. Cheminės saugos ataskaita ir pareiga taikyti bei rekomenduoti
rizikos mažinimo priemones
17 str. Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų registravimas
18 str. Gabenamų izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų registravimas

2 skyrius. Įregistruotoms priskiriamos cheminės medžiagos

15 str. Augalų apsaugos produktuose ir biocidiniuose produktuose
esančios cheminės medžiagos

5 skyrius. Pereinamojo laikotarpio
nuostatos dėl cheminių medžiagų,
kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, ir dėl cheminių
medžiagų, apie kurias buvo
pranešta

23 str. Specialios nuostatos dėl cheminių medžiagų, kurioms taikomas
pereinamasis laikotarpis
24 str. Cheminės medžiagos, apie kurias pranešta

2 skyrius. Taisyklės, skirtos
cheminėms medžiagoms,
kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, ir preliminariai
neįregistravusiems cheminių
medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis,
registruotojams

27 str. Dalijimasis turimais duomenimis apie registruotas chemines
medžiagas

3 skyrius. Taisyklės, skirtos
cheminėms medžiagoms, kurioms
taikomas pereinamasis laikotarpis

28 str. Pareiga preliminariai įregistruoti chemines medžiagas, kurioms
taikomas pereinamasis laikotarpis
29 str. Informacijos apie cheminę medžiagą keitimosi forumai
30 str. Dalijimasis atliktų bandymų duomenimis

III antraštinė dalis.
Dalijimasis duomenimis
ir nereikalingų bandymų
vengimas

IV antraštinė dalis. Informacija tiekimo grandinėje

31(2) ir 31(7) str. Saugos duomenų lapų reikalavimai

V antraštinė dalis. Tolesni
naudotojai

37 str. Tolesnio naudotojo atliekami cheminės saugos vertinimai
ir pareiga nustatyti, taikyti bei rekomenduoti naudojimo rizikos
mažinimo priemones
38 str. Tolesnių naudotojų prievolė teikti informaciją
39 str. Tolesnio naudotojo prievolių vykdymas

I priedas. Bendrosios cheminių medžiagų vertinimo ir cheminės saugos ataskaitų rengimo nuostatos
VI priedas. 10 straipsnyje nurodyti teikiamos informacijos reikalavimai
VII priedas. Standartinei informacijai apie chemines medžiagas, kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 1 t, keliami reikalavimai
VIII priedas. Papildomi standartinei informacijai apie chemines medžiagas, kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 10 t,
keliami reikalavimai
IX priedas. Papildomi standartinei informacijai apie chemines medžiagas, kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 100 t,
keliami reikalavimai
X priedas. Papildomi standartinei informacijai apie chemines medžiagas, kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 1000 t,
keliami reikalavimai
XI priedas. Standartinės bandymų tvarkos, išdėstytos VII–X prieduose, bendrosios taikymo taisyklės
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Vadovavimosi medžiaga
Vadovavimosi medžiaga registracijai:
ECHA. 2007. (http://reach.jrc.it/guidance_en.htm#GD_PROCC_I)
RIP 1. REACH reglamento diegimo aprašymas
RIP 3.1: Vadovavimosi dokumentas dėl registracijos dokumentacijos parengimo
RIP 3.2: Vadovavimosi dokumentas dėl cheminės saugos ataskaitos parengimo ir cheminės saugos vertinimo atlikimo
RIP 3.3: Techninis vadovavimosi dokumentas dėl reikalavimų informacijai apie būdingąsias cheminių medžiagų savybes
RIP 3.4: Vadovavimosi dokumentas dėl dalijimosi duomenimis (preliminari registracija)
RIP 3.5: Reikalavimai tolesniems naudotojams

9.1.2. Kur galima rasti informacijos apie AUTORIZACIJĄ?
Tiesiogiai susijusios REACH reglamento dalys:
VII antraštinė dalis. Autorizacija

1 skyrius. Reikalavimas gauti
autorizaciją

55 str. Autorizacijos tikslas ir alternatyvų išnagrinėjimas
56 str. Bendrosios nuostatos
57 str. Į XIV priedą įtrauktinos cheminės medžiagos
58 str. Cheminių medžiagų įtraukimas į XIV priedą
59 str. 57 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų nustatymas

2 skyrius. Autorizacijos suteikimas

60 str.
61 str.
62 str.
63 str.
64 str.

3 skyrius. Autorizacija tiekimo
grandinės dalyviams

65 str. Autorizacijos turėtojų prievolė
66 str. Tolesnių naudotojų pareigos

Autorizacijos suteikimas
Autorizacijų peržiūra
Autorizacijai gavimo paraiškos
Tolesnės autorizacijos gavimo paraiškos
Sprendimų suteikti autorizaciją priėmimo tvarka

XIII priedas. Patvariųjų, bioakumuliacijos ir toksiškų cheminių medžiagų bei didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos medžiagų
nustatymo kriterijai
XIV priedas. Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas
XVI priedas. Socialinė ir ekonominė analizė
XVII priedas. Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai
Vadovavimosi medžiaga
Vadovavomosi medžiaga autorizacijai:
RIP 3.7: Vadovavimosi dokumentas dėl autorizacijos paraiškos parengimo
RIP 3.2: Vadovavimosi dokumentas dėl cheminės saugos ataskaitos parengimo (taip pat
autorizacijos tikslams)
RIP 3.9: Vadovavimosi dokumentas dėl socialinės ir ekonominės analizės parengimo (taip
pat autorizacijos tikslams)
9.1.3. Kur galima rasti informacijos apie APRIBOJIMUS
Tiesiogiai susijusios REACH reglamento dalys:
VIII antraštinė dalis. Tam
tikrų pavojingų medžiagų,
preparatų ir gamybos,
tiekimo rinkai ir naudojimo
apribojimai

XV priedas. Dokumentacija
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1 skyrius. Bendrieji klausimai

67 str. Bendrosios nuostatos

2 skyrius. Apribojimų nustatymo
tvarka

68 str. Naujų apribojimų įvedimas ir esamų apribojimų keitimas
69 str. Pasiūlymo rengimas
70 str. Agentūros nuomonė: Rizikos vertinimo komitetas
71 str. Agentūros nuomonė: Socialinės ir ekonominės analizės
komitetas
72 str. Nuomonės teikimas Komisijai
73 str. Komisijos sprendimas

2 skyrius. Dokumentacijos turinys

3 punktas. Apribojimų pasiūlymo dokumentacija

Vadovavimosi medžiaga
Vadovavomosi medžiaga autorizacijai:
RIP 4.4. Vadovavimosi medžiaga dokumentacijos paraiškos apribojimams pagal XV
priedą parengti
9.1.4. Kur galima rasti informacijos apie INFORMACIJOS SRAUTUS?
Tiesiogiai susijusios REACH reglamento dalys:
Tiesiogiai susijusios REACH reglamento dalys:
IV antraštinė dalis. Informacijos srautai tiekimo grandinėje
II priedas. Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai
Vadovavimosi medžiaga
RIP 3.6. Klasifikacija ir ženklinimas pagal Pasaulinę suderintąją cheminių medžiagų
klasifikavimo ir ženklinimo sistemą

9.2. Informacijos šaltiniai tiesiogiai susijusiose institucijose
9.2.1. ES institucijos, tiesiogiai atsakingos už REACH reglamento įgyvendinimą
REACH reglamentas:

Institucijos

Tinklapio adresas

Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

Europos Komisijos Įmonių generalinis direktoratas

http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm

Europos cheminių medžiagų biuras

http://ecb.jrc.it/REACH/

Europos cheminių medžiagų agentūra

http://ec.europa.eu/echa/

9.2.2. Pagalbos tarnybos ir nacionalinės valstybinės institucijos
Kiekviena šalis narė įsteigusi pagalbos centrus, kurie oficialiai teiks konsultacijas įmonėms bei kitoms suinteresuotoms šalims dėl atsakymo į
iškilusius neaiškius klausimus, susijusius su REACH reglamento įgyvendinimu.
REACH nacionalinės pagalbos tarnybos

Institucijos

Tinklapio adresas

Kontaktai

Lietuvos aplinkos apsaugos agentūra

http://aaa.am.lt

reach@aaa.am.lt

Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūra

REACH@lvgma.gov.lv

+371 67146138

Estijos cheminių medžiagų notifikavimo centras

www.sm.ee/reach

reach@sm.ee

REACH pagalbos tarnybos

Institucijos

Tinklapio adresas

ECHA pagalbos tarnyba

http://ec.europa.eu/echa/reach/helpdesk/echahelp_en.html

IUCLID 5 pagalbos tarnyba

http://ecbwbiu5.jrc.it/index.php?fuseaction=home.iuclidHome&type=public

Nacionalinės asociacijos

Institucijos

Kontaktai

Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija

www.chemija.lt

Latvijos cheminių ir farmacinių medžiagų asociacija

lakifa@lakifa.lv

Estijos cheminės pramonės asociacija
		

info@keemia.ee

+372 613 9775
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Nacionalinės kompetentingos institucijos REACH reglamento įgyvendinimui

Institucijos

Kontaktai

Aplinkos apsaugos agentūra prie Lietuvos Aplinkos ministerijos

http://aaa.am.lt, www.am.lt

Estijos Ūkio ir komunikacijų ministerija

reach@sm.ee

Estijos Socialinių reikalų ministerija
Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūra

REACH@lvgma.gov.lv

+371 67146138

Latvijos Aplinkos ministerija

9.3. Kiti susiję informacijos šaltiniai
Informacijos apie REACH reglamento įgyvendinimą galima rasti ir kitų organizacijų, susijusių su REACH įgyvendinimu, tinklapiuose.

Institucijos

Tinklapio adresas

REACH centras (įkurtas Europos chemijos pramonės tarybos
– CEFIC)

http://www.reachcentrum.org/index.htm

El. mokymasis apie naująjį Europos reglamentą REACH

http://ereach.dhigroup.com/index.htm

Europos aplinkos biuras

http://www.eeb.org/

Europos cheminių medžiagų Ekotoksikologijos ir toksikologijos
centras

http://www.ecetoc.org/

European Trade Union Confederation

www.etuc.org

Pasaulio gamtos fondas (WWF)

www.panda.org

Tarptautinis cheminių medžiagų sekretoriatas

www.chemsec.org

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD)
Pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
sistema (GHS)
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10. APIBRĖŽIMAI
Sąvoka

Apibrėžimas pagal teisės aktus (jei yra)

Agentūra

Šiuo reglamentu įsteigta Europos cheminių medžiagų
agentūra.

Analogijos metodas
Apribojimas

Paprastas paaiškinimas

Priimama, kad tarp struktūriškai panašių medžiagų savybių
yra tiesinė priklausomybė. Pavyzdžiui, ilgėjant alkanų
grandinės ilgiui, mažėja lakumas.
Gamybos, naudojimo arba tiekimo rinkai sąlyga arba
draudimas.

Autorizacija

Leidimas naudoti labai didelį susirūpinimą keliančią medžiagą
tam tikru būdu.

(Cheminė)
medžiaga

Natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys, įskaitant
priedus, reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir priemaišas,
atsirandančias gaminant, išskyrus tirpiklius, kurie gali
būti atskirti nedarant poveikio medžiagos stabilumui
ar nepakeičiant jos sudėties.

Cheminė medžiaga – tokios formos medžiaga, kokios ji tiekiama rinkai pagaminta arba natūraliai egzistuojanti. Medžiaga
gali būti „gryna“ bei sudaryta iš daugiau nei vienos grynos
medžiagos. Pastarasis atvejis gali pasitaikyti tada, kai:
• gamybos proceso metu atsiranda priemaišų,
• norint pateikti cheminę medžiagą rinkai, būtini priedai
(stabilizatoriai),
• norint pateikti cheminę medžiagą rinkai, būtina ištirpinti
ją tirpiklyje,
• cheminė medžiaga egzistuoja kaip izomerų mišinys,
• cheminė medžiaga yra naftos perdirbimo frakcija, kurią
sudaro daugiau negu viena gryna medžiaga.

Cheminė
medžiaga, apie
kurią pranešta

Cheminė medžiaga, apie kurią buvo pateiktas
pranešimas ir kuri galėtų būti tiekiama rinkai pagal
Direktyvą 67/548/EEB.

Nauja cheminė medžiaga, apie kurią pranešta pagal
Direktyvą 67/548/EEB.

Cheminė
medžiaga,
kuriai taikomas
pereinamasis
laikotarpis

Cheminė medžiaga, kuri atitinka bent vieną šių
kriterijų:
(a) įrašyta į Europos esamų komercinių cheminių
medžiagų sąrašą (EINECS);
(b) pagaminta Bendrijoje arba šalyse, įstojusiose į
Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d. arba 2004 m.
gegužės 1 d., tačiau gamintojas ar importuotojas jos
nepateikė rinkai nė karto per 15 metų iki šio reglamento įsigaliojimo, jei gamintojas ar importuotojas gali
tai patvirtinti dokumentais;
(c) ją gamintojas ar importuotojas patiekė Bendrijos
arba šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 1995 m. sausio
1 d. arba 2004 m. gegužės 1 d., rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, ir buvo laikoma, kad apie ją pranešta
pagal Direktyvos 67/548/EEB 8 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką, tačiau ji neatitinka šiame reglamente
pateiktos polimero sąvokos apibrėžties, jei gamintojas
ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais.

Cheminės
medžiagos
arba preparato
gavėjas

Tolesnis naudotojas arba platintojas, kuriam tiekiama
cheminė medžiaga arba preparatas.

Cheminės
medžiagos
arba preparato
tiekėjas

Gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas arba
platintojas, kuris tiekia rinkai cheminę medžiagą –
atskirą ar esančią preparato sudėtyje, arba preparatą.

Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas yra struktūriškai apibrėžtas pavojingumo ir, jei cheminė medžiaga yra pavojinga, poveikio
vertinimas, atliekamas atsižvelgiant į visus medžiagos gyvavimo ciklo etapus, pasibaigiantis keliamos rizikos apibūdinimu.

Cheminės saugos ataskaita

Cheminės saugos ataskaitoje pateikiamas cheminės saugos
vertinimas. Ji yra registracijos dokumentacijos dalis.

(Cheminis)
preparatas

Dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišinys ar
tirpalas.

Mišiniai, deriniai ar tirpalai, susidedantys iš dviejų ar daugiau
medžiagų.
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Chemiškai
nemodifikuotoji
medžiaga

Cheminė medžiaga, kurios cheminė sandara išlieka
nepakitusi net ir cheminiame procese ar ją chemiškai
apdorojus arba fiziškai transformavus mineralizavimo
procese, pavyzdžiui, norint pašalinti priemaišas.

Esamoji
medžiaga

Cheminė medžiaga, buvusi Europos Bendrijos rinkoje kuriuo
nors metu nuo 1971 m. sausio 1 d iki 1981 m. rugsėjo 18
d. ir įtraukta į EINECS sąrašą (Europos esamųjų komercinių
cheminių medžiagų sąrašas). Tokių medžiagų yra apie 100
tūkst.

Gaminys

Daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar
struktūrą, daugiau lemiančią jo naudojimo paskirtį nei
jo cheminė sudėtis.

Gaminio gamintojas

Fizinis arba juridinis asmuo, kuris Bendrijoje gamina
arba surenka gaminį.

Gaminio gavėjas

Pramoninis arba profesionalus naudotojas, arba platintojas, kuriam tiekiamas gaminys, išskyrus vartotojus.

Gaminio tiekėjas

Gaminio gamintojas, importuotojas arba kitas tiekimo
grandinės dalyvis, tiekiantis gaminį rinkai.

Gamintojas

Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris
Bendrijoje gamina cheminę medžiagą.

Gamyba

Cheminių medžiagų gaminimas ar natūralių cheminių
medžiagų išgavimas.

Cheminių medžiagų gaminimas cheminių reakcijų (sintezės)
būdu arba ekstrakcija ar išgryninimas (žaliosios naftos rafinavimas, ekstrakcija iš metalų rūdų, ekstrakcija iš augalų ir kt.)

Gamybos vieta

Viena vieta, kurioje, jei yra daugiau kaip vienas
cheminės(-ių) medžiagos(-ų) gamintojas, bendrai
naudojama tam tikra infrastruktūra ir įranga.

Vieta, kurioje yra įmonės gamybiniai pajėgumai.

Gamtoje randama cheminė
medžiaga

Gamtoje randama natūrali cheminė medžiaga, neperdirbta arba perdirbta tik rankiniu, mechaniniu arba
gravitaciniu būdu, tirpinant vandenyje, flotacijos būdu,
išgaunant vandeniu, distiliuojant vandens garais arba
kaitinant vien tam, kad būtų pašalintas vanduo, arba
kuri išgaunama iš oro bet kuriuo būdu.

Gyvavimo ciklas

Seka nuoseklių ir tarp savęs susijusių produktų sistemos
pakopų nuo žaliavų išgavimo ar natūraliųjų išteklių gamybos
iki galutinio sunaikinimo.

Importas

Fizinis cheminės medžiagos įvežimas į Bendrijos muitų
teritoriją.

Importuotojas

Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už cheminių medžiagų importą.

Cheminės medžiagos įvežimas į ES teritoriją iš ne ES šalių.

Informacijos apie
riziką perdavimas

Interaktyvus keitimasis informacija apie cheminių medžiagų
keliamą riziką (žmonių sveikatai ar aplinkai) tarp rizikos
vertintojų, vadybininkų, žiniasklaidos, suinteresuotų šalių,
plačiosios visuomenės. REACH atveju informacija apie riziką
perduodama cheminių medžiagų tiekimo grandinėje.

In vitro tyrimas

Tyrimas, atliekamas kontroliuojamoje modelinėje sistemoje
su audiniais, ląstelėmis ar medžiagų tirpalais, o ne su gyvais
gyvūnais ar organizmais.

In vivo tyrimas

Tyrimas, atliekamas su gyvais gyvūnais ar organizmais.

Išsami tyrimų
santrauka

Išsami visapusiškos tyrimo ataskaitos tikslų, metodų,
rezultatų ir išvadų santrauka, kurioje pateikiama tiek
informacijos, kad būtų galima nepriklausomai įvertinti
tyrimą nenagrinėjant visapusės tyrimo ataskaitos.

Klasifikavimas

Kompetentinga
institucija
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Pagamintas produktas, turintis galutinę su naudojimo
paskirtimi susijusią formą (pavyzdžiui: automobilis, kompiuteris, bet ne dažai).

Tai cheminės medžiagos ar preparato pavojaus identifikavimas, pavojingumo kategorijų nustatymas pagal cheminių
medžiagų bei preparatų esmines savybes, rizikos frazių,
detalizuojančių cheminės medžiagos ar preparato pavojų,
priskyrimas. Klasifikavimas atliekamas pagal vienodus visai ES
kriterijus ir standartinius tyrimų metodus.
Institucija ar institucijos arba įstaigos, kurias įsteigia
valstybės narės šiuo reglamentu nustatytiems
įsipareigojimams vykdyti.

Lydinys

Metalinė, mikroskopinėje skalėje vienalytė
medžiaga, susidedanti iš dviejų ar daugiau elementų,
susijungusių taip, kad jų nebūtų galima lengvai atskirti
mechaninėmis priemonėmis.

Medžiagos, kurioms netaikomas
pereinamasis
laikotarpis

Cheminė medžiaga, neatitinkanti kriterijų medžiagos, kuriai
taikomas pereinamasis laikotarpis. Pavyzdžiui, medžiaga,
pirmą kartą pateikta rinkai po REACH reglamento
įsigaliojimo, ar esamoji medžiaga, kuri nebuvo preliminariai
užregistruota.

Moksliniai tyrimai Cheminės medžiagos moksliniai bandymai, analizaviir plėtra
mas ar cheminis tyrimas, atliekamas kontroliuojamomis sąlygomis, naudojant mažiau nei 1 toną cheminės
medžiagos per metus.
Monomeras

Konkrečiam procesui naudojama cheminė medžiaga,
kuri atitinkamos reakcijos sąlygomis, kai susidaro polimerai, gali sudaryti kovalentinius ryšius su papildomomis panašiomis ar nepanašiomis molekulėmis.

MVĮ

Mažoji ir vidutinė įmonė, kaip apibrėžta 2003 m.
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl mikro,
mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo.

Naudojimas

Perdirbimas, preparatų ruošimas, suvartojimas,
Naudojimas apima cheminės medžiagos naudojimą viso
laikymas, sandėliavimas, apdorojimas, sudėjimas ar
gyvavimo ciklo metu. Naudojimo pavyzdžiai: „priedas plassupylimas į talpyklas, perdėjimas ar perpylimas iš
tikuose“, „tepalas“, „naudojimas purškiamuosiuose dažuose“.
vienos talpyklos į kitą, sumaišymas, gaminio gaminimas
arba kitoks naudojimas.

Naudojimas
registruotojo
reikmėms

Naudojimas pramoninėje ar profesionalioje registruotojo veikloje.

Cheminės medžiagos naudojimas savo reikmėms

Nauja medžiaga

Medžiaga, pradėta tiekti į Europos Bendrijos rinką po 1981
m. rugsėjo 18 d., kuriai buvo taikoma pranešimų apie naujas
chemines medžiagas procedūra, įrašant į ELINCS sąrašą
(Europos naujų cheminių medžiagų sąrašą). Tokių medžiagų
yra apie 3400.

Nustatytas naudojimas

Atskiros cheminės medžiagos ar preparato sudėtyje
Bet kuris registruotojui žinomas cheminės medžiagos nauesančios cheminės medžiagos arba preparato naudoji- dojimo būdas, kurį jis įtraukia į registracijos dokumentaciją ir
mas, kurį nustatė tiekimo grandinės dalyvis, įskaitant
nurodo saugos duomenų lape.
naudojimą savo reikmėms, arba apie kurį jam raštu
pranešė artimiausias tolesnis naudotojas.

Pavojingumas

Cheminei medžiagai būdingos savybės, dėl kurių ji gali
pakenkti organizmams.

Pavojingumo
vertinimas

Nepalankių pakitimų, kuriuos dėl savo savybių gali sukelti
cheminė medžiaga, nustatymas.

Per metus

Per kalendorinius metus, jei nenurodyta kitaip.

Platintojas

Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo,
įskaitant mažmenininką, kuris tik sandėliuoja ir tiekia
tretiesiems asmenims skirtą cheminę medžiagą
– atskirą ar esančią preparato sudėtyje.

Įmonė, užsiimanti cheminių medžiagų pardavimu ES teritorijoje, jokio importo.

Polimeras

Junginys, susidedantis iš pasikartojančių vienodų ar
skirtingų monomerų grupių (monomerinių grandžių)
molekulių. Tokios molekulės turi būti pasiskirsčiusios
tam tikrame molekulinės masės diapazone, kuriame jų
molekulinės masės skirtumai iš esmės priklauso nuo
monomerinių grandžių skaičiaus. Polimerą sudaro:
(a) paprasta svorinė molekulių dauguma, turinti bent
tris monomerines grandis, kovalentiškai sujungtas
su bent viena kito monomero grandimi ar kita
reaguojančia medžiaga;
(b) mažesnė nei paprasta svorinė tos pačios
molekulinės masės molekulių dauguma.

Didelės molekulės, sudarytos iš susijungusių pasikartojančių
cheminių vienetų (monomerų). Pavyzdžiui, polimerai yra
plastikas, guma.

Poveikis

Žmonių ar aplinkos tiesioginis kontaktas su chemine
medžiaga.

Poveikio lygis

Medžiagos dozė ar koncentracija, veikianti žmones ar
aplinką.
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Poveikio scenarijus

Informacija apie esamą ar numatomą cheminės medžiagos
naudojimo sritį, naudojimo būdą, produktus, kuriuose bus
cheminė medžiaga, nurodant naudojimo sąlygas (trukmė,
dažnumas, kiekis) ir rizikos valdymo priemones.

Poveikio vertinimas

Cheminės medžiagos patekimo į aplinką, jos pasklidimo
būdų ir greičio, pasikeitimo arba skaidymosi nustatymas, norint įvertinti dozes (koncentraciją), kuriomis veikiamos arba
gali būti veikiamos žmonių grupės arba aplinkos komponentai (vanduo, dirvožemis, oras).

Produkto ir tech- Mokslinė veikla, susijusi su produkto kūrimu arba
nologinis tyrimas tolesniu rengimusi naudoti cheminę medžiagą
bei plėtra
– atskirą arba esančią preparatų ar gaminių sudėtyje,
kurios metu eksperimentiniais ar gamybiniais bandymais plėtojamas gamybos procesas ir (arba) tiriamos
cheminės medžiagos naudojimo galimybės ir sritys.

Tyrimai, susiję ne su naujų medžiagų kūrimu, o su jau
žinomų medžiagų naujų ar tobulesnių naudojimo būdų
paieška.

Registravimas

Registracijos dokumentacijos, kurioje pateikta informacija apie cheminės medžiagos savybes, o pavojingoms
medžiagoms – ir apie naudojimą bei poveikį, pateikimas
Agentūrai.

Registruotojas
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Sąlygų rinkinys, įskaitant veiklos sąlygas ir rizikos
valdymo priemones, kuriame aprašoma, kaip
cheminė medžiaga gaminama arba naudojama per
jos gyvavimo ciklą ir kaip gamintojas ar importuotojas
kontroliuoja arba rekomenduoja tolesniam naudotojui
kontroliuoti poveikį žmonėms ir aplinkai. Šis poveikio
scenarijus gali būti skirtas vienam konkrečiam procesui
ar naudojimo būdui arba keliems procesams ar naudojimo būdams.

Cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas
arba gaminio gamintojas ar importuotojas, pateikiantis
dokumentus registruoti cheminę medžiagą.

Gamintojas ar importuotojas, gaminantis ar importuojantis
cheminės medžiagos daugiau kaip 1 toną/ metus.

Rizikos valdymas

Rizikos valdymas suprantamas kaip sistemiškas priemonių,
skirtų išvengti arba sumažinti nustatytą riziką darbuotojams,
aplinkai, įrangai ar vartotojams, vartojantiems pagamintus
produktus, įvertinimas ir įdiegimas.

Rizikos vertinimas

Rizikos vertinimo procesą sudaro keturi etapai: pavojingumo
nustatymas, dozės ir atsako įvertinimas, poveikio vertinimas
ir rizikos apibūdinimas.

SIEF

Informacijos apie cheminę medžiagą keitimosi forumas.
Jo tikslas – sudaryti sąlygas potencialiems registruotojams
įregistravimo tikslais keistis informacija, suderinti cheminės
medžiagos klasifikaciją ir ženklinimą. SIEF dalyvauja registruotojai, preliminariai užregistravę chemines medžiagas.

Tarpinė cheminė
medžiaga

Cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kuriame ji paverčiama
kita chemine medžiaga (toliau – sintezė):
(a) neišsiskirianti tarpinė cheminė medžiaga: tarpinė
medžiaga, kuri sintezės metu nėra tyčia pašalinta iš
įrenginio (išskyrus mėginių ėmimą), kuriame vyksta
sintezė. Tokiems įrenginiams priskiriama: reakcijos
indai, jų papildoma įranga ir bet kurie įrenginiai,
per kuriuos pereina cheminė(-s) medžiaga(-os)
nenutrūkstamo proceso arba periodinės gamybos metu, taip pat vamzdynai, skirti cheminėms
medžiagoms transportuoti iš vieno indo į kitą
ruošiantis kitam reakcijos etapui, tačiau nepriskiriamos
talpyklos ar kitokie indai, kuriuose saugoma pagaminta
cheminė(-s) medžiaga(-os);
(b) gamybos vietoje izoliuota tarpinė cheminė
medžiaga: neišsiskiriančios tarpinės cheminės
medžiagos kriterijų neatitinkanti tarpinė medžiaga,
kurios gamyba ir kitos cheminės(-ių) medžiagos(-ų)
sintezė iš jos vyksta toje pačioje gamybos vietoje,
kurią valdo vienas ar keli juridiniai asmenys;
(c) gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga:
tarpinė medžiaga, neatitinkanti neišsiskiriančios
tarpinės medžiagos kriterijų, gabenama arba tiekiama
iš vienos gamybos vietos į kitą.

Cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam
technologiniam procesui, kuriame ji paverčiama kita chemine
medžiaga (toliau – sintezė):
a) tarpinė cheminė medžiaga tik trumpą laiką egzistuoja
reakcijos inde ir sureaguoja (mažas poveikio potencialas),
b) išskiriama iš reakcijos indo ir perkeliama į kitą, toje pačioje
gamybos vietoje esantį, reakcijos indą tolesnei reakcijai
(vidutinis poveikio potencialas),
c) išskiriama iš reakcijos indo ir gabenama į kitą vietą tolesnei
reakcijai (aukštesnis poveikio potencialas).

Tiekimas rinkai

Cheminės medžiagos tiekimas arba bet kuris perdavimas kitam asmeniui už mokestį arba nemokamai.
Importas laikomas tiekimu rinkai.

Cheminės medžiagos pardavimas ar perdavimas kažkam
kitam Europos rinkoje.

Tiekimo
Visi gamintojai ir (arba) importuotojai, ir (arba) tolesni Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai
grandinės dalyviai naudotojai tiekimo grandinėje.
Tyrimų santrauka Visapusiškos tyrimo ataskaitos tikslų, metodų,
rezultatų ir išvadų santrauka, kurioje pateikiama
pakankamai informacijos, kad galima būtų įvertinti
būtinybę atlikti tyrimą.
Tolesnis naudotojas

Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, bet
ne gamintojas ar importuotojas, naudojantis cheminę
medžiagą – atskirą ar esančią preparato sudėtyje
– savo pramoninėje ar profesinėje veikloje. Platintojas
ar vartotojas nėra tolesnis naudotojas. Reimportuotojas, kuriam taikoma išlyga pagal 2 straipsnio 7 dalies c
punktą, laikomas tolesniu naudotoju.

Vertinimas
Visapusė tyrimų
ataskaita

Įmonės, kurios naudoja cheminę medžiagą (atskirą ar
preparato sudėtyje) profesionalioje ar pramoninėje
veikloje. Pavyzdžiui: rašalo gamintojas, kuris gamina rašalą
sumaišydamas įvairias chemines medžiagas, arba tas, kuris
naudoja rašalą lankstinukų leidybai.

Kokybinis registracijos dokumentacijos ir (ar) registruojamų
medžiagų įvertinimas.
Išsamus ir visapusis veiklos, atliekamos renkant
informaciją, aprašymas. Tai gali būti išsamus atliktą
tyrimą apibūdinantis mokslinis straipsnis, paskelbtas
moksliniame leidinyje, arba bandymų įstaigos parengta
atliktą tyrimą apibūdinanti išsami ataskaita.

Ženklinimas

Nustatytos informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus pateikimas etiketėje.

(Q)SAR

(Kiekybinės) struktūros ir savybių ryšio nustatymo metodikos – metodikos, įvertinančios cheminės medžiagos
savybes molekulinės struktūros pagrindu.
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11. SUTRUMPINIMAI
(Q)SAR
(Kiekybinės) struktūros ir savybių ryšio
nustatymo metodikos ((Q)SAR)
ASTM
ASTM (Amerikos bandymų ir medžiagų organizacija) Tarptautinių standartų kūrimo organizacija
BCF
Biokoncentracijos koeficientas
C&L
Klasifikavimas ir ženklinimas
KI
Kompetentinga institucija
CAS
Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris
CIPAC
Tarptautinė pesticidų tyrimų taryba
CMR
Kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai cheminės medžiagos
CSV
Cheminės saugos vertinimas
CSA
Cheminės saugos ataskaita
CZ
Čekijos Respublika
P	Platintojas
DNEL	Ribinis poveikio nesukeliantis lygis
TN	
Tolesnis naudotojas
EK	Europos Komisija
ECHA
Europos cheminių medžiagų agentūra
EE	Estija
EINECS
Esamų Europos komercinių cheminių medžiagų sąrašas
ELINCS
Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas
PS
Poveikio scenarijus
ES
Europos Sąjunga
GHS
Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
GLP
Gera laboratorinė praktika
HPV
Didelės apimties gamyba
I
Cheminių medžiagų importuotojas
GI
Gaminių importuotojas
TIPK
Taršos integruota prevencija ir kontrolė
ISO
Tarptautinė standartizacijos organizacija
IUCLID
Tarptautinė cheminių medžiagų informacijos duomenų bazė
IUPAC
Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga
LT
Lietuva
LV
Latvija
G
Cheminių medžiagų gamintojas
ŠN
Šalys narės
NOEC
Ilgalaikė neveiksminga koncentracija
OECD
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
PBT
Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos
PEC
Prognozuojama koncentracija aplinkoje
PNEC
Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
GG
Gaminių gamintojas
POT	Patvarieji organiniai teršalai
PPORD
Produkto ir technologinis tyrimas bei plėtra
RAC
Agentūros komitetas rizikos vertinimui
REACH
Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RIP
REACH įgyvendinimo projektai
PVP
Poveikio valdymo priemonės
R frazės
Rizikos frazės
SDL
Saugos duomenų lapas
SEA
Socialinė ir ekonominė analizė
SETAC
SIEF
S frazės
SVHC
TGD
t/m
JT
UNECE
JAV EPA
JAV FDA
JAV OPPTS
vPvB
m/m
BVPD	

Aplinkos toksikologijos ir chemijos organizacija
Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumai
Saugos frazės
Mažo kiekio didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos
Techninis vadovavimosi dokumentas
Tona per metus
Jungtinės Tautos
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komitetas
Jungtinių Amerikos Valstijų Aplinkos apsaugos agentūra
Jungtinių Amerikos Valstijų Maisto ir vaistų ministerija
Jungtinių Amerikos Valstijų Taršos prevencijos ministerija
Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos medžiagos
Masės/masės
Bendroji vandens politikos direktyva
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