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NAUJOJI REACH-IT 2.0 VERSIJA JAU 
INTERNETE  
 
Pagrindin÷ REACH-IT 2.0 versijos naujov÷ – 
pakeista bendrai teikiamų dokumentacijų (ang. 
Joint Submission) pateikimo procedūra. Kad 
procesas vyktų greičiau, dabar bendro pateikimo 
grup÷s nariai gali prad÷ti teikti savo 
dokumentacijas iš karto po to, kai patvirtinama, 
kad pagrindin÷ dokumentacija bus prad÷ta 
tvarkyti, t. y. kai nustatoma, kad ji tenkina 
pirminius atrankos reikalavimus (ang. business 
rules). Šis pakeitimas reiškia, kad nor÷dami 
pateikti savo dokumentacijas bendro pateikimo 
grup÷s nariai neturi laukti, kol pagrindiniam 
registruotojui bus pranešta, kad jo 
dokumentacijoje nieko netrūksta ir jam bus 
suteiktas registracijos numeris.  
 
Naujojoje REACH- IT versijoje, įdiegus naują 
internetinę pranešimų apie klasifikavimą ir 
ženklinimą funkciją, taip pat bus lengviau 
parengti pranešimus apie klasifikavimą ir 
ženklinimą. Naudodamos šią internetinę 
priemonę, bendrov÷s gal÷s parengti savo 
pranešimus apie klasifikavimą ir ženklinimą 
tiesiai REACH-IT (on-line) ir pasitikrinti 
pranešimų inventoriuje, ar apie tą pačią medžiagą 
jau yra pranešusi kita bendrov÷, ir ar jau parengta 
šios medžiagos suderinta klasifikacija. Jei 
randama sutampančios informacijos, jau sukurtą 
klasifikavimo ir ženklinimo įrašą galima naudoti 
pakartotinai spustel÷jus šioje sistemos versijoje 
sukurtą „I agree“ („Sutinku“) mygtuką. 
 
Šias naujas pranešimų apie klasifikavimą ir 
ženklinimą funkcijas galima rasti REACH- IT 
„Classification and Labelling“ („Klasifikavimo ir 
ženklinimo“) meniu juostoje: 
 - “Notify a C&L online” (Pranešti apie 
klasifikavimą ir ženklinimą internetu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “View Submitted C&L” (peržiūr÷ti pateiktus 
pranešimus apie klasifikavimą ir ženklinimą). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECHA PASKELBö VISŲ MEDŽIAG Ų, 
KURIOS PLANUOJAMOS REGISTRUOTI 
IKI ŠI Ų METŲ LAPKRI ČIO 30 D., SĄRAŠĄ 
 
Cheminių medžiagų tolesni naudotojai jau gali 
sužinoti, ar jiems reikalingos pavojingos chemin÷s 
medžiagos bus užregistruotos laiku. 
ECHA paskelb÷ visų medžiagų, kurias įmon÷s 
praneša planuojančios užregistruoti iki 2010 m. 
nustatyto REACH termino, sąrašą. Jei chemin÷ 
medžiaga turi būti užregistruota 2010 m. ir tai 
nebus padaryta, po 2010 m. lapkričio 30 d. bus 
draudžiama šią medžiagą gaminti ar parduoti 
Europos Sąjungoje. 
Tod÷l svarbu, kad tolesni naudotojai peržiūr÷tų 
sąrašą ir įsitikintų, kad dideliais kiekiais 
naudojamos ir pavojingos chemin÷s medžiagos 
minimos tame sąraše. 
Gamintojai ir importuotojai taip pat tur÷tų 
susipažinti su šiuo sąrašu ir prisid÷ti prie jo 
pildymo nurodydami savo numatytus registracijos 
terminus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekomendacijos pranešimams apie 
klasifikavim ą ir ženklinim ą: 
http://echa.europa.eu/doc/publications/pract
ical_guides/pg_7_clp_notif_lt.pdf 

Iki šių metų lapkri čio 30 d. turi būti užregistruotos chemin÷s medžiagos: 
 

- kuri ų gaminama/importuojama ≥1000 tonų per metus; 
- CMT (kancerogenin÷s, mutagenin÷s ir toksiškos reprodukcijai), kurių 

gaminama/importuojama ≥1 tona per metus; 
- PBT ir vPvB (patvarios, bioakumuliacin÷s bei toksiškos, bei labai patvarios 

didel÷s bioakumuliacijos ≥100 tonų per metus.  
 

2010 m. registruotinų cheminių medžiagų 
sąrašas: 
http://echa.europa.eu/chem_data/list_registr
ation_2010_en.asp 
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ECHA PATIKSLINO TARPINI Ų CHEMINI Ų 
MEDŽIAG Ų APIBRöŽT Į 
 
Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos 
Komisija ir Šalių narių REACH ir CLP 
kompetentingos institucijos suderino dokumentą 
d÷l tarpinių cheminių medžiagų apibr÷žimo. Šio 
dokumento tikslas išaiškinti, kada chemin÷ 
medžiaga gali būti registruojama kaip tarpin÷ ir 
kada reikalinga įprastin÷ registracija. Dokumente 
pateikiama daug aiškių pavyzdžių, pad÷siančių 
įmon÷ms nustatyti ar jų medžiaga yra tarpin÷ ar 
ne.  
 
 
 
 
 
 
 
PAREIGA PERDUOTI INFORMACIJ Ą APIE  
 
 
GAMINIUOSE ESANČIAS MEDŽIAGAS  
 
Pagal REACH reglamento 33 str. gaminių, kurių 
sud÷tyje yra labai didelį susirūpinimą keliančių 
cheminių medžiagų (SVHC), įtrauktų į 
autorizacijai pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašą, 
kai cheminių medžiagų koncentracija gaminiuose 
viršija 0,1 proc. (mas÷s %), gamintojai, 
importuotojai ir kiti tiek÷jai pateikia gaminių 
gav÷jams (gav÷jams nereiškia vartotojams) 
atitinkamą turimą informaciją (bent chemin÷s 
medžiagos pavadinimą) leidžiančią gaminius 
saugiai naudoti. Ši informacija turi būti 
pateikiama „automatiškai“ (33 straipsnio 1 dalis).  
 
Įsid÷m÷kite, kad šis įsipareigojimas taikomas ir 
kai medžiagos kiekis nesiekia 1 tonos per metus ir 
jam negali būti taikoma išimtis nei pagal 7 
straipsnio 3 dalį (poveikio išimtis), nei pagal 7 
straipsnio 6 dalį (jau registruota, atsižvelgiant į 
naudojimo paskirtį). 
 
Vartotojo prašymu gaminio, kurio sud÷tyje yra 
chemin÷ medžiaga, kurios koncentracija viršija 
0,1 % mas÷s (mas÷s %), tiek÷jas pateikia 
vartotojui pakankamai jo turimos informacijos 
(bent tos chemin÷s medžiagos pavadinimą), kad 
gaminį būtų galima saugiai naudoti. (33 straipsnio 
2 dalis). 
Informacija vartotojams turi būti pateikiama 
nemokamai per 45 dienas nuo prašymo gavimo 
datos. 
Pagal 7 straipsnio 2 dalies reikalavimus, chemin÷s 
medžiagos koncentracijos ribin÷ vert÷ (0,1 proc. 

mas÷s (mas÷s %)) taikoma gaminamam, 
importuojamam arba tiekiamam gaminiui. 
 
Pavyzdžiui, jei importuotose švarkų sagose yra 
tokių cheminių medžiagų ir jos koncentracija 
siekia 0,5 proc. (mas÷s %), apie tai reikia 
informuoti gav÷ją. Jei tokios sagos yra 
importuojamos kartu su švarkais, chemin÷s 
medžiagos koncentracija, lyginant su 
importuojamu gaminiu (švarku), greičiausiai 
nesieks 0,1 proc. (mas÷s %), tad tokiu atveju 
informacijos perduoti nereikia. 
 
Įsipareigojimas taikomas ir pakuočių 
medžiagoms. Tokia pakuot÷s medžiaga visada yra 
atskiras „gaminys“. Taigi, jei importuojamos 
sagos importuotuose švarkuose yra supakuotos 
plastikin÷je pakuot÷je, labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų kiekis šioje 
pakuot÷s medžiagoje turi būti vertinamas atskirai. 
 
Įsipareigojimas pateikti turimą informaciją apie 
labai didelį susirūpinimą keliančias chemines 
medžiagas gaminių gav÷jams pradedamas taikyti, 
kai tik chemin÷ medžiaga įtraukiama į 
autorizacijai pasiūlytų cheminių medžiagų 
kandidatinį sąrašą. Įsipareigojimai taip pat 
taikomi gaminiams, kurie buvo pagaminti arba 
importuoti prieš įtraukiant cheminę medžiagą į 
pasiūlytų cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą ir 
tiekiami po įtraukimo.  
 
 
 
 
 
 
 
ATNAUJINTOS POVEIKIO VERTINIMO 
REKOMENDACIJOS  
 
Informacija atnaujinta siekiant pateikti papildomų 
paaiškinimų ir suderinti rekomendacijose 
pateikiamą medžiagą su chemin÷s saugos 
vertinimo ir pranešimų priemone Chesar.  
Paskelbti trys atnaujinti dokumentai: 
Rekomendacijos d÷l poveikio scenarijaus formato 
(D dalis – Poveikio scenarijaus kūrimas, F dalis – 
Chemin÷s saugos ataskaitos formatas), 
Rekomendacijų R.14 skyrius „Poveikio darbo 
aplinkoje vertinimas“ ir Rekomendacijų R.16 
skyrius „Poveikio aplinkai vertinimas“. 
 
 
 
 
 
 

Rekomendacijos tarpin÷ms medžiagoms:  
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance
_document/intermediates_en.pdf  
Tarpini ų medžiagų apibr÷žties dokumentas:  
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance
_document/clarificationintermediates_201005
_en.pdf  
 

Rekomendacijos gaminiuose esančioms 
medžiagoms: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance
_document/articles_lt.htm 

Informacijai keliam ų reikalavimų ir 
chemin÷s saugos vertinimo rekomendacijos: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidanc
e_document/information_requirements_ 
en.htm?time=1274796568 


