
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                

     
 

            

 

Norint pateikti pranešimą Europos cheminių 
medžiagų agentūrai apie labai didelį 

susirūpinimą keliančias chemines medžiagas 
gaminiuose, reikia atlikti 7 žingsnius: 

 

2 žingsnis. Parsisiųsti iš anksto 
užpildytus duomenų rinkinius 
IUCLID 5.3 formatu iš ECHA 

tinklalapio 

1 žingsnis. Sukurti praneš÷jo juridinį 
vienetą (Legal Entity)  

3 žingsnis. Importuoti iš anksto 
užpildytus duomenų rinkinius į savo 

IUCLID  

4 žingsnis. Duomenų rinkinyje įvesti 
tolesnę informaciją  

5 žingsnis. Sukurti pranešimo apie 
chemines medžiagas gaminiuose 

dosje 

6 žingsnis. Eksportuoti pranešimo 
dosje iš IUCLID 

7 žingsnis. Pateikti pranešimo dosje 
naudojant REACH-IT Europos 
cheminių medžiagų agentūrai 

 

 

 

Prieiga prie REACH-IT:  https://reach-
it.echa.europa.eu/ 

Parsisiųsti IUCLID 5.3 galite iš: 
http://iuclid.echa.europa.eu 

Duomenų pateikimo vadovas – 20 dalis: Kaip 
parengti ir pateikti pranešimą apie gaminiuose 

esančią cheminę medžiagą naudojant IUCLID 5: 
http://www.echa.europa.eu/doc/reachit/dsm20/dsm_20_

v1.0_en.pdf 

Rekomendacijos d÷l gaminiuose esančių cheminių 
medžiagų (nauja 2011 balandžio 1 d. paskelbta 

redakcija): 
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_lt.htm 

 

 
 

Aplinkos apsaugos 
agentūra 

 

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 
(Adresas lankytojams – Pylimo g. 35) 

http://www.gamta.lt 

 

REACH-CLP PAGALBOS TARNYBA 

Donata Pipirait÷-Vališkien÷ 

Tel. (8 5) 212 6094 

El. p. reachclp@aaa.am.lt 

 

 

Prievol÷ pranešti apie 

gaminiuose esančias 

labai didelį susirūpinimą 

keliančias chemines 

medžiagas 
 



 

÷ Pranešama tokia informacija: 

• Gaminio gamintojo arba importuotojo 
tapatyb÷ ir kontaktin÷ informacija. 

• Chemin÷s medžiagos registracijos numeriai 
(jei yra). 

• Chemin÷s medžiagos tapatyb÷ (rasite 
duomenų rinkinyje, kurį parsisiųsite iš 
ECHA). 

• Cheminių medžiagų klasifikacija (rasite 
duomenų rinkinyje, kurį parsisiųsite iš 
ECHA). 

• Trumpas gaminyje esančių cheminių 
medžiagų ir gaminių naudojimo būdų 
aprašymas. 

• Chemin÷s medžiagos gaminiuose kiekio 
tonomis intervalas, t. y. 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir t. t. 

Atkreipkite d ÷mesį, kad: 

• Pranešimo apie didelį susirūpinimą 
keliančias chemines medžiagas gaminiuose 
pateikimas yra nemokamas. 

• Kandidatinis sąrašas yra atnaujinamas 
dukart per metus (dažniausiai birželį ir 
gruodį), tod÷l gaminių gamintojams ir 
importuotojams patariama reguliariai 
peržiūr÷ti vadinamąjį „ketinimų registrą“ 
(Registry of Intentions), kuris pateiktas 
ECHA tinklalapyje ECHA CHEM rubrikoje.  

• ECHA tinklalapyje rasite užregistruotų 
cheminių medžiagų duomenų bazę, kurioje 
pateikiama įvairi informacija apie 
gaminamas ir importuojamas chemines 
medžiagas, tame tarpe ir apie į gaminių 
sud÷tį įeinančių cheminių medžiagų 
naudojimo būdus, jei ši informacija n÷ra 
laikoma konfidencialia. 

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx 

 

 

Pareiga pranešti apie gaminiuose esančias chemines 
medžiagas taip pat taikoma pakavimo medžiagoms, 
kurios gali būti gaminamos arba importuojamos 
atskirai kaip importuotų prekių pakuot÷s. Pakuot÷s turi 
būti vertinamos atskirai nuo jų turinio. 

Pranešti nebūtina, jei gaminiuose esančios chemin÷s 
medžiagos buvo pagamintos arba importuotos prieš 
cheminę medžiagą įtraukiant į autorizacijai pasiūlytų 
cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą. 

Kandidatinis sąrašas – tai sąrašas cheminių medžiagų, 
kurios oficialiai REACH reglamento nustatyta tvarka 
yra pripažintos labai didelį susirūpinimą keliančiomis 
medžiagomis d÷l jų keliamo pavojaus aplinkai ir 
(arba) žmonių sveikatai. Įmon÷s privalo pranešti 
ECHA apie tokią jų gaminiuose esančią cheminę 
medžiagą ne v÷liau kaip per 6 m÷nesius nuo jos 
įrašymo į kandidatinį sąrašą dienos. Apie chemines 
medžiagas, kurios kandidatiniame sąraše jau buvo 
2010 m. gruodžio 1 d., turi būti pranešta ne v÷liau kaip 
2011 m. birželio 1 d. 

 Pranešimus apie gaminiuose esančias chemines 
medžiagas įmon÷s turi teikti per REACH-IT. 
Dokumentacijas reikia rengti naudojant naująją 
IUCLID 5.3 versiją. Kaip teikti tokius pranešimus, 
paaiškinta naujajame Duomenų teikimo vadove apie 
gaminiuose esančias chemines medžiagas (žr. 
ECHA tinklapį). 

Kad būtų lengviau pateikti reikiamą pranešimo 
informaciją, ECHA pareng÷ iš anksto užpildytus visų į 
kandidatinį sąrašą įrašytų cheminių medžiagų 
duomenų rinkinius IUCLID 5.3 formatu. Šiuose 
duomenų rinkiniuose pateikiami chemin÷s medžiagos 
tapatyb÷s, klasifikavimo ir ženklinimo duomenys, juos 
galima parsisiųsti iš ECHA tinklalapio: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process
/candidate_list_table_en.asp 

 

 

„Gaminys – daiktas, kuris gaminamas įgijo 
konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo 
naudojimo paskirtį nei jo chemin÷ sud÷tis“ (REACH 

3 straipsnio 3 dalis). 
 
Gaminys bendrai suprantamas kaip tam tikros 
formos, paviršiaus ar dizaino daiktas sudarytas iš 
vienos arba kelių cheminių medžiagų arba preparatų. 
Jis gali būti gaminamas iš natūralių medžiagų, pvz., 
medienos ar vilnos arba sintetinių, pvz., polivinilo 
chlorido (PVC). Siekiant suteikti gaminiui specialių 
savybių, gali būti pridedamos chemin÷s medžiagos 
arba mišiniai (preparatai). Daugelis įprastai buityje ir 
pramon÷je naudojamų objektų yra gaminiai, pvz., 
baldai, drabužiai, transporto priemon÷s, knygos, 
žaislai, virtuv÷s ir elektronin÷ įranga. Siekiant 
nustatyti, ar daiktas atitinka REACH gaminio 
apibr÷žimą, kartais reikia išsamiau vertinti objekto 
funkcijas ir jo savybes. 

Gaminių gamintojų ir importuotoj ų pareiga 
pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai 

(ECHA) apie labai didelį susirūpinimą keliančias 
chemines medžiagas 

Gaminių (baldų, statybų pramonei skirtų gaminių, 
drabužių ir kt.) gamintojai ir importuotojai privalo 
ECHA pranešti apie visas jų gaminiuose esančias į 
kandidatinį sąrašą įrašytas labai didelį susirūpinimą 
keliančias chemines medžiagas, kurios sudaro 
daugiau nei 0,1 proc. jų gaminių mas÷s ir kurių 
vienas gamintojas arba importuotojas pagamina arba 
importuoja daugiau nei 1 toną per metus. 

Pranešti nereikia, jei chemin÷ medžiaga jau buvo 
registruota tam pačiam naudojimo būdui ar, jei 
gamintojas arba importuotojas gali užtikrinti, kad 
naudojant ir šalinant cheminę medžiagą įprastin÷mis 
ir pagrįstai numatomomis sąlygomis, ji netur÷s 
poveikio žmon÷ms ar aplinkai. Tokiais atvejais 
gamintojas ar importuotojas pateikia gaminio gav÷jui 
tinkamas instrukcijas. 

 

 


