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ATNAUJINTAS 
KANDIDATINIS SĄRAŠAS 

 
2014 m. birželio 16 d., 

Valstybių narių komitetui (VNK) pritarus 
Europos cheminių medžiagų agentūra 
(ECHA) į Kandidatinį autorizuotinų cheminių 
medžiagų sąrašą įtraukė keturias naujas labai 
didelį susirūpinimą keliančias medžiagas. 
Naujai į sąrašą įtrauktos medžiagos 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės, toksiškos reprodukcijai bei 
galinčios sukelti rimtą poveikį žmonių 
sveikatai (1 lent.) 

Šiuo metu kandidatiniame 
sąraše yra 155 cheminės medžiagos. 

Įmonėms rekomenduojama 
pasitikrinti savo galimus įsipareigojimus, 
susijusius su į šį sąrašą įtrauktomis 
medžiagomis, atskiromis ar esančiomis 
mišinio, ar gaminio sudėtyje.  

 
Gaminių gamintojų ir 

importuotojų pareigos 
Vadovaujantis REACH 

reglamento 7 straipsnio 2 dalimi, gamintojai 
ir importuotojai, kurių gaminiuose yra bent 
viena iš šių 4 medžiagų, nuo šių medžiagų 
įtraukimo į kandidatinį sąrašą dienos (t.y. 
2014 m. birželio 16 d.) turi per šešis mėnesius 
(t.y. iki 2013 m. gruodžio 16 d.) 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. 

 
Vadovaujantis REACH 

reglamento 33 straipsniu: 
• gaminio, kurio sudėtyje yra į 

Kandidatinį sąrašą įtraukta cheminė medžiaga 
ir kurios koncentracija viršija 0,1 % masės, 
tiekėjas privalo pateikti gaminio gavėjui 
pakankamai savo turimos informacijos, 
kad gaminį būtų galima saugiai naudoti; 

• vartotojo prašymu gaminio, 
kurio sudėtyje yra į Kandidatinį sąrašą 
įtraukta cheminė medžiaga, ir kurios 
koncentracija viršija 0,1 % masės, tiekėjas 
turi pateikti vartotojui pakankamai savo 
turimos informacijos, kad gaminį būtų 
galima saugiai naudoti. Gaminio tiekėjas šią 
informaciją privalo pateikti nemokamai per 
45 dienas nuo prašymo gavimo dienos. 

 
Atskirų cheminių medžiagų 

tiekėjų pareigos 
Vadovaujantis REACH 

reglamento 31 straipsnio 1 dalies c punktu į 
Kandidatinį sąrašą įtrauktos cheminės 
medžiagos tiekėjas privalo pateikti gavėjui 
medžiagos Saugos duomenų lapą (SDL). 

 
Mišinių tiekėjų pareigos 
Vadovaujantis REACH 

reglamento 31 straipsnio 3 dalimi mišinio 
tiekėjas, privalo pateikti mišinio gavėjui, 
pastarojo prašymu, mišinio saugos 
duomenų lapą, net jei mišinys neatitinka 
klasifikavimo pavojingomis kriterijų, bet savo 
sudėtyje turi į Kandidatinį sąrašą įtrauktą 
cheminė medžiagą, kurios koncentracija ne 
dujiniame mišinyje yra lygi arba didesnė nei 
0,1 % masės. 

 
 

 
 
 

Kandidatinis cheminių medžiagų sąrašas 
http://www.echa.europa.eu/lt/candidate-
list-table 

Primename, kad Kandidatiniame sąraše 
esančios cheminės medžiagos, palaipsniui, 
jas prioretizuojant, yra įtraukiamos į 
REACH reglamento XIV priedą 
(Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas). 

Daugiau naudingos informacijos apie Kandidatinį 
sąrašą rasite ECHA svetainėje adresu: 
http://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/candida
te-list-substances-in-articles 
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 Cheminės medžiagos 
pavadinimas 

EC 
numeris 

CAS 
numeris 

Savybės, dėl kuri ų medžiagą 
įtraukta į Kandidatin į sąrašą 

1. Kadmio chloridas 233-296-7 10108-64-2 

Kancerogenas (57(a) str.); 
Mutagenas (57 (b) str.); 

Toksiškas reprodukcijai (57(c) str.); 
Sukeliantis rimtą poveikį žmonių 

sveikatai (57(f) str.) 

2. 
1,2-benzendikarboksirūgštis, 
diheksilesteris, šakotasis ir 

linijinis 
271-093-5 68515-50-4 

Toksiškas reprodukcijai (57(c) str.) 
 

3. Natrio peroksometaboratas 231-556-4 7632-04-4 Toksiškas reprodukcijai (57(c) str.) 

4. 
Natrio perboratas, perboro 

rūgšties natrio druska 
239-172-9 
234-390-0 

- Toksiškas reprodukcijai (57(c) str.) 

IŠLEISTAS NAUJAS PRAKTINIS 
VADOVAS SKIRTAS TARPINĖMS 

MEDŽIAGOMS 
2014 m. birželio 25 d. ECHA 

išleido naują praktinį vadovą Nr. 16. „Kaip 
nustatyti, ar cheminė medžiaga naudojama 
kaip tarpinė cheminė medžiaga griežtai 
kontroliuojamomis sąlygomis, ir kaip pateikti 
tarpinės medžiagos registracijos informaciją 
IUCLID“ ( vadovas pateiktas angl.k). 
Vadovas yra skirtas tarpinių medžiagų 
registruotojams ir jų tolesniems naudotojams.  

REACH reglamente apibrėžta, 
kad tarpinė cheminė medžiaga - tai cheminė 
medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam 
technologiniam procesui, kurį vykdant ji 
paverčiama kita chemine medžiaga (3(15) 
str.). REACH reglamente apibrėžtos įvairios 
tarpinių cheminių medžiagų rūšys:  
• neišsiskiriančios tarpinės cheminės 
medžiagos;  
• izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos:  

� gamybos vietoje (negabenamos) 
izoliuotos tarpinės cheminės 
medžiagos; 
� gabenamos izoliuotos tarpinės 
cheminės medžiagos.  

 
Pagal REACH reglamentą skirtingoms 

tarpinėms cheminėms medžiagoms taikomos 
skirtingos prievolės ir reikalavimai 

Neišsiskiriančios tarpinės 
cheminės medžiagos. Neišsiskiriančioms 
tarpinėms cheminėms medžiagoms REACH  

 
reglamento reikalavimai netaikomi (2(1c) 
str.); 

Gamybos vietoje izoliuotos 
tarpin ės medžiagos. Gamintojas, 
pagaminantis 1 toną ir daugiau gamybos 
vietoje izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų, 
turi pateikti jos registracijos dokumentaciją, 
tačiau pagal 17(2) str. jis gali pateikti mažiau 
registracijos informacijos, jeigu patvirtina, 
kad cheminė medžiaga gaminama ir 
naudojama griežtai kontroliuojamomis 
sąlygomis. Jeigu nesilaikoma griežtai 
kontroliuojamų sąlygų, registruotojas privalo 
pateikti pilną registracijos informaciją 
atitinkančią kiekio tonomis lygį. Gamybos 
vietoje izoliuotoms tarpinėms medžiagoms 
autorizacija netaikoma (2(8c) str.). Gamybos 
vietoje izoliuotoms tarpinėms cheminėms 
medžiagoms, kurios gaminamos ir 
naudojamos griežtai kontroliuojamomis 
sąlygomis netaikomas dokumentacijos ir 
cheminės medžiagos vertinimas (49 str.). 

Gabenamos izoliuotos tarpinės 
medžiagos. Gamintojas arba importuotojas, 
per metus pagaminantis arba importuojantis 1 
toną arba daugiau gabenamos izoliuotos 
tarpinės cheminės medžiagos turi pateikti jos 
registracijos dokumentaciją, tačiau pagal 
18(2) str. jis gali pateikti mažiau registracijos 
informacijos, jeigu patvirtina, kad cheminę 
medžiagą gamina ir (arba) naudoja griežtai 
kontroliuojamomis sąlygomis bei deklaruoja, 
kad iš visų tolesnių naudotojų gavo 
patvirtinimą, kad cheminė medžiaga 
naudojama griežtai kontroliuojamomis 
sąlygomis. Gabenamoms izoliuotoms 
tarpinėms medžiagoms autorizacijos 
reikalavimai netaikomi. 

Praktinį vadovą Nr. 16 rasite čia: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/136
55/pg16_intermediate_registration_en.pdf 


