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REACH. PRELIMINARI REGISTRACIJA 
 

Pagal REACH reglament� nuo 2008 m. birželio 1 d. gaminti ir importuoti chemines medžiagas, kuri� bendras 
kiekis viršija vien� ton� per metus vienam gamintojui ar/ir importuotojui (� 1 tona per metus), bus leidžiama tik 
užregistravus chemin� medžiag� Europos chemini� medžiag� agent�roje – ECHA (toliau vadinama – Agent�ra). 
Neužregistruot� chemini� medžiag� nebus galima tiekti rinkai. 

Ta�iau REACH reglamente yra nustatytos specialios nuostatos, skirtos chemin�ms medžiagoms, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis (23 str.). 

Pereinamojo laikotarpio tikslas yra palengvinti registruotoj� dalijim�si duomenimis, siekiant išvengti 
nereikaling� bandym�, ypa� su stuburiniais gyv�nais bei sumažinti registracijos išlaidas. 

Chemin�s medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, turi b�ti preliminariai užregistruotos (28 str.). 
 

Preliminarios registracijos laikotarpis – nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d. 
 

Potencial�s chemini� medžiag� registruotojai, preliminariai 
užregistrav� savo chemines medžiagas, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kuri� kiekis viršija vien� ton� per metus, 
gali prat�sti chemini� medžiag� registracijos terminus iki 2018 m.  

Atlikus preliminari� registracij�, chemin�s medžiagos bus 
registruojamos palaipsniui priklausomai nuo j� pavojingumo ir 
kiekio. Pirmiausiai, iki 2010 m. lapkri�io 30 d., tur�s b�ti 
užregistruotos chemin�s medžiagos, kuri� gaminama/importuojama 
�1000 t/metus vienam gamintojui/importuotojui; CMR* chemin�s 
medžiagos, kuri� gaminama/importuojama �1 t/metus; PBT* bei 
vPvB* chemin�s medžiagos, kuri� gaminama/importuojama 
�100 t/metus. Iki 2013 m. geguž�s 31 d. tur�s b�ti užregistruotos 
chemin�s medžiagos, kuri� gaminama/importuojama nuo 100 iki 
1000 t/metus. Galiausiai, iki 2018 m. geguž�s 31 d. tur�s b�ti 
užregistruotos chemin�s medžiagos, kuri� gaminama/importuojama  
nuo 1 iki 100 t/metus. 

 
Jeigu chemin� medžiaga, kuriai skirtas 
pereinamasis laikotarpis, nebus preliminariai 
užregistruota, ši medžiaga  negal�s b�ti gaminama 
ar importuojama nepateikus Agent�rai pilnos 
registracijos dokumentacijos. 
 
Preliminari chemini� medžiag� registracija 
yra nemokama! 

 
Registracijos tikslais Agent�ra gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams suk�r� pramonei skirt� 

tinklap� (REACH IT). Šiame tinklapyje �mon�s gal�s preliminariai užregistruoti chemines medžiagas, pateikdamos 
informacij� apie �mon� bei registruojam� chemin� medžiag�. Tinklapis bus aktyvuotas nuo 2008 m. birželio m�n. 
(informacijos ieškokite tinklapyje http://echa.europa.eu/home_lt.asp ). 

Iki 2009 m. sausio 1 d. Agent�ra savo tinklaviet�je paskelbs preliminariai užregistruot� chemini� medžiag� 
s�raš�. S�raše bus pateikiamas chemin�s medžiagos pavadinimas, EINECS ir CAS numeriai, jei yra ir kiti tapatyb�s 
kodai bei numatomas registracijos terminas. Norint dalintis turima informacija bei sumažinti registravimo išlaidas pagal 
š� s�raš� bus galima nustatyti potencialius tos pa�ios chemin�s medžiagos registruotojus.  

Visi potencial�s chemini� medžiag� registruotojai, pasinaudoj� pereinamojo laikotarpio nuostatomis, gal�s 
dalyvauti informacijos apie chemin� medžiag� apsikeitimo forume (SIEF). SIEF potencial�s registruotojai gal�s keistis 
turima informacija apie tyrimus bei suderinti tos pa�ios chemin�s medžiagos klasifikacij� ir ženklinim� (29 str.). 
 

Kiekvienas potencialus chemin�s medžiagos registruotojas, 
nor�damas preliminariai užregistruoti chemin� medžiag�, 
privalo pateikti Agent�rai ši� informacij�: 
� chemin�s medžiagos pavadinim�, EINECS ir CAS numerius 

ar, jei j� n�ra –  kitus tapatyb�s kodus; 
� savo �mon�s pavadinim� ir adres� bei kontaktinio asmens 

pavard�; 
� numatom� galutin� registracijos termin� ir kiekio tonomis 

lyg�.�

*Paaiškinimai: CMR – kancerogenin�s, mutagenin�s ir toksiškos reprodukcijai chemin�s medžiagos; PBT – patvarios, 
bioakumuliacin�s ir toksiškos chemin�s medžiagos; vPvB – labai patvarios didel�s bioakumuliacijos chemin�s medžiagos. 

Chemin� medžiaga, kuriai taikomas pereina-
masis laikotarpis: 
� �rašyta � Europos komercini� chemini� 

medžiag� s�raš� (EINECS); 
� pagaminta Bendrijoje arba šalyse, �stojusiose � 

Europos S�jung� 1995 m. sausio 1 d. arba 2004 
m. geguž�s 1 d., ta�iau gamintojas ir 
importuotojas jos nepateik� rinkai n� karto per 
15 met� iki šio reglamento �sigaliojimo, jei 
gamintojas arba importuotojas gali tai patvirtinti 
dokumentais; 

� j� gamintojas ar importuotojas patiek� Bendrijos 
ar šali�, �stojusi� � Europos S�jung� 1995 m. 
sausio 1d. arba 2004 m. geguž�s 1 d., rinkai iki 
šio reglamento �sigaliojimo, ir buvo laikoma, 
kad apie j� pranešta, jei gamintojas ar 
importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais.�
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PATVIRTINTAS EUROPOS CHEMINI� 
MEDŽIAG� AGENT�RAI MOK	TIN� 

MOKES
I�, PAGAL REACH 
REIKALAVIMUS, REGLAMENTAS 

 
2008 m. balandžio 16 d. patvirtintas 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008 d�l 
Europos chemini� medžiag� agent�rai mok�tin� 
(ECHA) mokes�i� pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglament� (EB) Nr. 1907/2006 d�l chemini� 
medžiag� registracijos, �vertinimo, autorizacijos ir 
apribojim� (REACH). Šis reglamentas paskelbtas 2008 
m. balandžio 17 d. ES Oficialiajame leidinyje L 107/6. 

 
Mokes�iai bus renkami už chemin�s 

medžiagos registravim�, �vertinim� ir autorizacij� 
pagal REACH reglament�. Mokes�iai už registracij� 
bus renkami nuo 2008 m. birželio 1 d. (preliminari 
registracija – nemokama). 	prastinis registracijos 
mokestis svyruoja nuo 1600 EUR (už chemin�s 
medžiagos, kurios gaminama/importuojama mažiau nei 
10 t per metus, registravim�) iki 31000 EUR (už 
chemin�s medžiagos, kurios gaminama/importuojama 
daugiau nei 1000 t per metus, registravim�). Mažoms 
�mon�ms bus taikomos nuolaidos iki 90%. 
Teikian�ioms bendr� registracijos dokumentacij� 
�mon�ms mokestis bus mažinamas iki 25%.   

 
EK viceprezidentas Giunteris Verheugenas 

(Günter Verheugen) pasteb�jo, kad:  
„Žymus mokes�io sumažinimas iki 90% 

mažosioms �mon�ms suteikia galimyb� ir toliau likti 
chemini� medžiag� sektoriuje bei konkuruoti su 
didesn�mis �mon�mis. REACH reglamentu nustatyta 
moderni registracijos sistema –  tai pagrindas  žmoni� 
sveikatos bei aplinkos apsaugai. REACH reglamentu 
verslas perkeliamas � kit� lygmen�.“ 

 
Užtikrinti aukšt� žmoni� sveikatos bei 

aplinkos apsaugos lyg�, saug� chemini� medžiag� 
naudojim� ir konkurencing� chemini� medžiag� 
pramon�s sektori� – pagrindiniai REACH reglamento 
tikslai. Mokes�iai bus renkami už chemin�s medžiagos 
registracijos dokumentacijos pateikim�, registracijos 
dokumentacijos papildym�, taip pat dokumentacijos 
d�l autorizacijos pateikim� ir perži�r�jim�. Taipogi   
mokes�iai bus renkami už atitinkam� mokslin�s ir 
tiriamosios veiklos patvirtinim�, konfidencialios 
informacijos perži�r�jim�, apeliacij� d�l ECHA 
sprendim� svarstym�. 

 

Siekiant administracin� našt� sumažinti 
mažoms ir vidutinio dydžio �mon�ms (MV	) iki 
minimumo EK taiko skirtingus mokes�i� dydžius 
skirtingoms �moni� grup�ms. Taikomos šios nuolaidos: 

� 30% vidutinio dydžio �mon�ms 
� 60% mažoms �mon�ms 
� 90% mikro �mon�ms 

Taip pat registracijos mokes�io dydis priklausys ir nuo 
gaminamos/importuojamos medžiagos kiekio bei 
nuolaidos bus taikomos teikiant bendr� registracijos 
dokumentacij� (mokestis mažinamas iki 25%, kadangi 
ECHA‘i tenka mažesnis darbo kr�vis).  

Žymiai mažesnis registravimo mokestis 
taikomas tarpini� medžiag� registracijai, kadangi 
dokumentacijos kiekis ženkliai mažesnis. Mokes�iai 
bus perskai�iuojami pakartotinai iki 2013 m. 
 �mon�s privalo registruoti chemines 
medžiagas nuo 2008 m. birželio 1 d., išskyrus tais 
atvejais, kai cheminei medžiagai taikomas 
pereinamasis laikotarpis. Jei gamintojas ar 
importuotojas nepateikia preliminarios 
registracijos iki 2008 m.  gruodžio 1 d., chemin� 
medžiaga negali b�ti gaminama ar importuojama 
iki kol nepateikiama pilna registracijos 
dokumentacija. Naudotojai negal�s naudoti 
chemin�s medžiagos, kuri nebus preliminariai 
užregistruota arba užregistruota. 
  

 
PRELIMINARUS INFORMACIJOS APIE CHEMINES 
MEDŽIAGAS APSIKEITIMO FORUMAS (pre-SIEF) 

 
REACH IT sistema leis vartotojams pasiži�r�ti, 

kokios �mon�s užregistravo t� pa�i� chemin� medžiag� kaip 
ir vartotojas. Informacija bus pateikiama pre-SIEF 
tinklapyje: 

� chemin�s medžiagos pavadinimas; 
� panašumas su kitomis medžiagomis (panaši 

keliama rizika); 
� �mon�s kontaktai; 
� numatomos registracijos data; 
� preliminarios registracijos numeris; 
� kit� pre-SIEF dalyvi� pastabos. 
 
	mon�s, preliminariai užregistravusios chemin� 

medžiag�, iš karto bus �traukiamos � preliminariai 
užregistruotos chemin�s medžiagos pre-SIEF. Kiekvienai 
cheminei medžiagai skirto pre-SIEF dalyviai tur�s susitarti, 
kuris iš j� bus pre-SIEF administratorius. 

 
Europos chemini� medžiag� agent�ros tinklapyje 

(http://echa.europa.eu/ ) 2009 m. sausio 1 d. bus pateikiamas 
preliminariai užregistruot� chemini� medžiag� s�rašas. 
Šiame s�raše bus nurodoma: 

� chemin�s medžiagos rekvizitai (EINECS numeris, 
CAS numeris, pavadinimas); 

� panašios chemin�s medžiagos; 
� pirmoji numatomos registracijos data. 

 
 

Informuojame: 
 

� ECHA tinklapyje sukurta nauja rubrika, 
skirta preliminariai registracijai  

http://echa.europa.eu/  
 
� d�l prisijungimo prie REACH IT 

sistemos, slaptažodži� suteikimo – 
ieškokite informacij� Aplinkos 
apsaugos agent�ros tinklapiuose 

http://aaa.am.lt ir http://www.infochema.lt 
 


