
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RREEAACCHH  22001133  
  

AArrttėėjjaa  aannttrraassiiss  RREEAACCHH  
rreeggiissttrraacciijjooss  tteerrmmiinnaass  

  

PPRRAADDĖĖKKIITTEE  VVEEIIKKTTII  JJAAUU  
DDAABBAARR!!  

  

  

  

  
 

 

 

  Klausiate           
                    ką daryti??? 
                                         Atsakome: 

 

 

dokumentacijoje pateikiamas cheminės 
medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas, 
(išsamios) tyrimų santraukos ir pasiūlymai 
atlikti tolesnius bandymus (jei reikia). 
Registruotojai taip pat gali nuspręsti pateikti 
cheminės medžiagos saugaus naudojimo 
rekomendacijas ir cheminės saugos ataskaitą 
kartu ar atskirai. 
Jei pagrindinis registruotojas nėra paskirtas, 
turite susisiekti su kitais SIEF nariais ir 
nedelsdami jį paskirti. Kiekvienas SIEF 
privalo turėti pagrindinį registruotoją! 
Registruotojai nariai pateikia tik su jų įmone 
ir cheminėmis medžiagomis susijusią 
informaciją, pavyzdžiui, medžiagos tapatybės 
duomenis, informaciją apie nustatytus 
naudojimo būdus ir gaminamą kiekį.  
Registracijos dokumentacija parengta 
IUCLID programa ECHA’i pateikiama per 
REACH-IT sistemą. 
 

  

 

 

 

 
Registruotojas už registracijos dokumentaciją 
turi sumokėti mokestį. Registruotojo prašoma 
prieš pateikiant pirmą registracijos 
dokumentaciją arba pirmosios registracijos 
metu internetu pateikti informaciją apie 
atsiskaitomąją sąskaitą, kad ECHA galėtų 
išrašyti sąskaitą faktūrą. Registruotojui įkėlus 
registracijos dokumentaciją į REACH-IT 
sistemą 

sistemą ir ją priėmus apdoroti, sistema 
automatiškai apskaičiuoja pateiktai 
dokumentacijai           taikomą mokestį. 
Mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į:  

� mokesčių, nustatytų skirtingiems kiekio 
tonomis lygiams, dydį;  

� MV Į taikomą sumažintą mokestį, jei 
taikoma;  

� bendrai teikiamiems duomenims 
sumažintą mokestį, jei tinka. 

ECHA priėmusi registracijos dokumentaciją 
apdoroti, nedelsdama, paprastai per kitą darbo 
dieną, pateikia sąskaitą faktūrą už pateiktą 
registracijos dokumentaciją. Gavęs sąskaitą 
faktūrą, registruotojas ją apmoka laikydamasis 
sąskaitoje faktūroje pateiktų nurodymų.  

 

 

 

 
 

  

Chemines medžiagas – atskiras ir esančias 
mišinių ar gaminių sudėtyje – draudžiama 
Bendrijoje gaminti ar tiekti rinkai, jei jos nėra 
įregistruotos pagal REACH reglamento 
nuostatas. 
 

 
 

Aplinkos apsaugos 
agentūra 

 A. Juozapavičiaus g. 9 
(adresas lankytojams – pylimo g. 35) 

Vilnius 
Tel. (8-5) 212 6094; (8-5) 212 6091 

Fax. (8-5) 212 6096 
El. p. reachclp@aaa.am.lt 

(REACH-CLP PAGALBOS TARNYBA) 
http://www.gamta.lt 

 

Iki 2013 metų gegužės 31 d. turi 
būti užregistruotos cheminės 
medžiagos: 

- kuri ų per metus pagaminama ar  
importuojama ≥ 100 tonų. 

Rekomendacijos registravimui 
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13632/r
egistration_en.pd 
fKaip užregistruoti cheminę medžiagą bendro 
pateikimo grupės nariui. 9 praktinis vadovas 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_9_r
eg_member_subm_rev11_lt.pdf 
 

Mokesčių reglamentas 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
008:107:0006:0025:LT:PDF 
 

Sumokėkite registracijos mokestį 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jei tyrimo nėra atlikęs joks SIEF narys, 
kiekvienam informacijai keliamam 
reikalavimui po vieną tyrimą visų SIEF narių 
vardu atlieka kuris nors vienas SIEF narys. 
SIEF nariai turi susitarti dėl dalijimosi jau 
atliktų ir naujų tyrimų sąnaudomis ir dėl             
tinkamiausių tokio dalijimosi būdų. 
Registruotojai dalijasi sąnaudomis, 
susijusiomis tik su ta informacija, kurią 
registracijos tikslais privalo pateikti pagal 
savo cheminės medžiagos kiekį tonomis. 
Dalijimasis sąnaudomis turi būti nustatytas 
sąžiningai, skaidriai ir be jokios 
diskriminacijos. 

         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kai potencialūs registruotojai SIEF pasidalija 
turimais duomenimis ir juos įvertina,  Europos 
cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) 
pateikiami  registracijos dokumentai.  
Bendrą registracijos dokumentaciją SIEF 
narių vardu pirma pateikia pagrindinis 
registruotojas – dar gerokai prieš registracijos 
terminą (iki jo likus net ir dviem mėnesiams), 
kad kitiems registruotojams liktų pakankamai 
laiko savo registracijos dokumentams pateikti. 
Pagrindiniu bendrai teikiamų duomenų 
registruotoju, pavyzdžiui, gali būti 
stambiausias gamintojas (t. y. gaminantis 
didelį kiekį tonomis).  Bendrojoje registracijos  
 

 

 
 
 
Prisijungę prie REACH-IT sistemos 
patikrinkite, ar Jūsų gaminama arba 
importuojama cheminė medžiaga jau yra 
preliminariai užregistruota ir kas tai atliko. 
Visi potencialūs registruotojai, kurie yra 
preliminariai užregistravę cheminę medžiagą, 
priklauso Informacijos apie cheminę 
medžiagą apsikeitimo forumui (SIEF). Jei 
preliminariai registruodami medžiagas 
potencialūs registruotojai naudoja tą patį 
medžiagos pavadinimą arba tą patį 
skaitmeninį cheminį identifikatorių, 
pavyzdžiui, EINECS arba CAS numerį, 
REACH-IT sistema juos automatiškai 
priskiria tam pačiam preliminariam SIEF.  
Potencialūs registruotojai, išsamiai aptarę 
cheminių medžiagų tapatybę, turi nuspręsti, ar 
jų medžiagą galima laikyti ta pačia medžiaga. 
Medžiagos tapatumas nustatomas laikantis 
REACH medžiagų identifikavimo ir 
pavadinimo rekomendacijų ir remiantis 
medžiagos apibrėžtimi bei informacija apie 
jos molekulinę ir struktūrinę formulę bei 
sudėtį.  
Jei preliminarūs registruotojai prieina išvadą, 
kad jų medžiaga yra skirtinga, jie turi sukurti 
kitą SIEF arba prisijungti prie kito SIEF.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai tik įmonės susitaria dėl medžiagos 
tapatybės, jos turėtų pradėti rinkti duomenis ir 
dalytis jais SIEF.  
Kaip organizuoti bendradarbiavimą pagal 
REACH SIEF nariai nusprendžia patys. 
Bendradarbiavimo būdai gali būti įvairūs, 
pradedant paprastomis struktūromis (pvz., 
bendravimu IT priemonėmis) ir baigiant 
sudėtingomis struktūromis (pvz., 
konsorciumais). Konsorciumai gali būti 
našesnis registruotojų bendradarbiavimo 
būdas, padedantis praktiškai vykdyti 
dalijimosi duomenimis prievolę ir pasirengti 
registracijoms.  
Kad SIEF nariai galėtų įvykdyti REACH 
reglamente nustatytą duomenų dalijimosi 
prievolę, jiems reikia gauti kitų SIEF narių 
atliktų tyrimų apžvalgas ir, jei trūksta 
informacijos, susitarti dėl naujų tyrimų.  
Prieš pradėdami naują tyrimą su stuburiniais 
gyvūnais, SIEF nariai privalo sužinoti, galbūt 
kiti SIEF nariai tokius tyrimus jau yra atlikę. 
Prieš pradėdami naują tyrimą, kuriame 
bandymai su stuburiniais gyvūnais 
neatliekami, SIEF nariai gali klausti kitų narių 
ar jie yra atlikę tokius tyrimus. 
 

Pasidalinkite duomenimis SIEF 
forume 

Parenkite ir pateikite 
registracijos dokumentaciją  

REACH-IT pramoninio naudotojo vadovas. 
2 dalis. Paskyros gavimas ir valdymas 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachi
t_signup_accmngt_lt.pdf 

REACH-IT pramoninio naudotojo vadovas. 
5 dalis. PreSIEF 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachi
t_presief_lt.pdf 
 

REACH-IT pramoninio naudotojo vadovas. 4 
dalis. Pre-registracija 
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13654/re
achit_online_preregistration_en.pdf 
Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų 
identifikavimo  
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substan
ce_id_lt.pdf 
 

Rekomendacijos dalijimuisi duomenimis 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13631/guida
nce_on_data_sharing_en.pdf 
 

Sudarykite SIEF 


