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REACH 2013 terminas 

 

2013 m. gegužės 31 d. – tai terminas, iki 

kurio pramonės įmonės turi užregistruoti 

visas chemines medžiagas, kurioms taikomas 

pereinamasis laikotarpis ir kurių jos gamina ar 

importuoja į Europos Sąjungą ne mažiau kaip 

100 tonų per metus. 

 

Europos cheminių medžiagų agentūros 

(ECHA) patarimai 2013 m. REACH 

terminui artėjant: 

 

1. Aktyviai dalyvaukite SIEF. Patikrinkite, 

ar Jūsų medžiaga jau užregistruota. 

Imkitės atitinkamų veiksmų pagal savo 

vaidmenį (bendro dokumentacijos 

pateikimo narys ar pagrindinis 

registruotojas). Jei seniai nesinaudojote 

REACH-IT, atnaujinkite savo 

kontaktinius duomenis, kad SIEF nariams 

būtų lengviau su Jumis susisiekti.  
 

 

 

 

 

 

 

2. Įpraskite naudotis IT priemonėmis. Jūsų 

cheminės medžiagos duomenims laikyti ir 

registracijos dokumentacijai rengti - 

IUCLID 5. Cheminės saugos ataskaitai 

rengti - Chesar. Registracijos 

dokumentacijai ECHA pateikti - REACH 

IT. 

 

 

 

  

 

3. Prieš pateikdami dokumentaciją 

pasinaudokite pagalbinėmis priemonėmis. 

Naudokite IUCLID 5 techninio išsamumo  

 

 

 

patikros (TCC), mokesčio skaičiuoklės ir 

informacijos platinimo papildinius 

Daugiausiai informacijos galite rasti  

4–ame ir 5–ame duomenų teikimo 

vadovuose. 

 

                              

 

 

 

 

4.  Patikrinkite, ar registracijai rengiatės 

pagal ECHA rekomenduojamą tvarkaraštį. 

Ir jei turite užregistruoti kelias medžiagas, 

išbandykite sistemą gerokai prieš terminą 

užregistruodami vieną jų. 

 

Kandidatinį sąrašą papildė 54 naujos labai 

didelį susirūpinimą keliančios cheminės 

medžiagos 

 

2012 m. gruodžio 19 d. papildžius kandidatinį 

sąrašą naujomis 54 labai didelį susirūpinimą 

keliančiomis cheminėmis medžiagomis 

(toliau - SVHC), buvo pasiektas užsibrėžtas 

tikslas iki 2012 metų pabaigos 

kandidatiniame sąraše turėti 136 SVHC. 

Naujai į kandidatinį sąrašą įtrauktos cheminės 

medžiagos:  

 5 medžiagos nustatytos kaip patvarios, 

linkusios bioakumuliuotis bei toksiškos 

(PBT) ir / arba labai patvarios, didelės 

bioakumuliacinės (vPvB); 

 Kitos 5 SVHC medžiagos įtrauktos, 

nes kelia lygiavertį susirūpinimą (pvz.: 

trikdo endokrininę sistemą); 

 Visos likusios 44 medžiagos įrašytos į 

kandidatinį sąrašą dėl kancerogeninių, 

mutageninių ir toksiškų reprodukcijai 

savybių; 

Pagrindiniai bendro pateikimo dalyviai: 

http://echa.europa.eu/lt/reach-2013/roles 

Pramoninio naudotojo vadovai: 

http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId

=a65829b7-4e39-4f45-9f05-5c3b0c51cd5a  
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1. lentelė. MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai (skliausteliuose anksčiau taikyti sumažinti mokesčiai) 
 

Įmonės tipas / mokesčio tipas Vidutinė įmonė Mažoji įmonė Mikroįmonė 

Registracija -35% (-30%) -65% (-60%) -95% (-90%) 

Autorizacija -25% (-20%) -55% (-50%) -90% (-85%) 

Skundai -25% (18.2%) -25% (18.2%) -25% (18.2%) 

 

Šiuo metu kandidatiniame sąraše yra 138 

SVHC medžiagos, kurioms vėliau, kaip 

numatyta REACH reglamente, gali būti 

taikoma autorizacijos procedūra (REACH 

reglamento XIV priedas). 

 

 

 

 

 

Įmonėms rekomenduojama pasitikrinti savo 

galimus įpareigojimus susijusius su į šį sąrašą 

įtrauktomis medžiagomis, atskiromis ar 

esančiomis mišinio ar gaminio sudėtyje. 

Gamintojai ir importuotojai, kurių gaminiuose 

yra bent viena iš šių 54 medžiagų, nuo šių 

medžiagų įtraukimo į kandidatinį sąrašą 

dienos (t.y. 2012 m. gruodžio 19 d.) per šešis 

mėnesius (t.y. iki 2013 m. birželio 17 d.) turi 

pateikti ECHA pranešimą, jei: 

 tų gaminių sudėtyje esančių cheminių 

medžiagų kiekis viršija vieną toną vienam 

gamintojui ar importuotojui per metus; 

 tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 

medžiagos koncentracija viršija 0,1 % 

masės (masės %).  

Pranešimo pateikti nereikia, jei medžiaga jau 

užregistruota arba numatoma, kad ji 

neišsiskirs iš gaminio.  

 

 

 

 

 

 
 

Sumažinti mokesčiai mikro, mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
 

Europos Komisija ECHA‘ai pranešė, kad iš 

dalies pakeitė REACH mokesčių reglamentą 

(Nr. 340/2008) ir paprašė nedelsiant įvesti 

naujus mokesčius, kurie yra naudingi MVĮ. 

Po šio sprendimo MVĮ taikomos nuolaidos 

mokesčiams už registraciją, autorizaciją ir 

skundus padidėja 5 % (žr. 1 lentelę). Tai MVĮ 

palengvins laikytis REACH reglamente 

nustatytų prievolių.  

Kad būtų išvengta bet kokio neigiamo 

poveikio ECHA‘os pajamos, standartinis 

registracijos mokestis padidėjo 4 %, o 

autorizacijos – 3.5 % (išauga mokesčiai 

didelėms bendrovėms). Be to, pirmą kartą po 

ketverių metų, visi mokesčiai buvo 

pakoreguoti dėl infliacijos, kuri ES 2011 m. 

buvo 3.1 %. 

Nauji mokesčiai įsigaliojo kovo 22 d. viena 

diena po to, kai mokesčio reglamento 

pakeitimas buvo paskelbtas ES oficialiame 

leidinyje, bei kai buvo padaryti atitinkami 

pakeitimai REACH IT sistemoje. 

 

 

 

 

 

ECHA kviečia pareikšti savo nuomonę dėl 

UICLID 6 plėtros! 

 

Apklausos tikslas – pradėti rinkti atsiliepimus 

apie UICLID 6 projektą ankstyvajame etape. 

Įmonės ir organizacijos, suinteresuotos 

UICLID plėtojimu ir kitų susijusių programų 

integravimu į UICLID, kviečiamos 

registruotis ir vaidinti svarbų vaidmenį 

UICLID 6 projekte. Vartotojai, norintys 

dalyvauti bandymuose, kviečiami išreikšti 

savo nuomonę. UICLID 6 pagrindinai 

pokyčiai numatomi programinėje įrangoje ir 

teikiamose funkcijose. Apklausa vyksta iki 

balandžio 5 d. 

 

 

 

 

 

 

Kandidatinis cheminių medžiagų sąrašas 

http://www.echa.europa.eu/lt/candidate-

list-table 

Lankstinukas apie gaminių gamintojų ir 

importuotojų pareigas pagal REACH: 

http://chemija.gamta.lt/files/Lankstinukas_g

aminiai_AAA_20110516.pdf  

Pakeistas mokesčių reglamentas (EN): http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ

:L:2013:079:0007:0018:EN:PDF  

 

Apklausą galite atlikti: 

http://www.webropolsurveys.com/Answer/S

urveyParticipation.aspx?SDID=Fin631533&

SID=4683b6f7-f134-4e0f-a803-

27d901c369a6&dy=1906243664  
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