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Pasibaigė paskutinis cheminių 
medžiagų, kurioms taikomas 

pereinamasis laikotarpis, registracijos 
terminas  

Iki 2018 m. birželio 1 d. turėjo būti 
užregistruotos cheminės medžiagos, kurių 
Europos Sąjungoje  bent vieną kartą nuo  
2007  m.  birželio  1  d.  vienas  gamintojas  
ar  importuotojas  pagamino  arba  į ją 
importavo  ne mažiau  kaip  1  toną per  
metus.  Europos cheminių medžiagų 
agentūra (toliau ─ ECHA), gavusi 
registracijos dokumentacijas, ir  įvertinusi 
jų išsamumą bei prašymus dėl 
konfidencialumo, ir įvertinusi, ar įmonės 
teisingai save priskyrė labai mažų, mažų ir 
vidutinių (toliau ─ SME) įmonių grupei, 
paskelbs nekonfidencialią informacijos 
dalį savo tinklalapyje. Informuojame, kad 
jeigu pateikėte registracijos dokumentaciją 
iki 2018 m. gegužės 31 d., Jūs būsite 
laikomi teisiškai gaminantys, ar tiekiantys 
į ES rinką chemines medžiagas, o  
inspektoriams užteks nurodyti 
dokumentacijos pateikimo ECHA‘i numerį 
iki tol, kol gausite registracijos numerį. 

ECHA, siekdama užtikrinti, kad 
registracijos dokumentacija  atitiktų 
REACH reglamento reikalavimus, atliks 
atitikties patikrą ne mažiau kaip 5 % nuo 
visų gautų registracijos dokumentacijų. 
2019 m. ES mastu bus vykdomas projektas 
dėl cheminių medžiagų registracijos.  
Inspektoriai kartu su muitinių specialistais 
tikrins, ar įmonės yra užregistravusios 
chemines medžiagas ir ar tarpinės 
cheminės medžiagos naudojamos griežtai 
kontroliuojamomis sąlygomis, kaip 
nurodyta registracijos dokumentacijose. 

Cheminių medžiagų registruotojai yra 
atsakingi už saugų cheminių medžiagų 
naudojimą. Be to, jie privalo atnaujinti 
registracijos dokumentaciją (REACH 
reglamento 22 str.) savo iniciatyva 
nedelsdami šiais atvejais: 

 pasikeitus registruotojo tapatybei; 
 pasikeitus  cheminės  medžiagos  

sudėčiai; 
 pasikeitus  metiniam  ar  bendram  jos  

gaminamam  ar  importuojamam  
kiekiui; 
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 nustačius naujus cheminės medžiagos 
naudojimo būdus; 

 pasikeitus   cheminės  medžiagos  
klasifikacijai  ir  ženklinimui; 

 pakeitus  cheminės  saugos  ataskaitą; 
 parengiamas pasiūlymas bandymui  

atlikti ir kt. 

Registracijos dokumentacijos  
atnaujinimas suteiks Jums verslo 
pranašumą, nes galėsite paaiškinti savo 
klientams, kokios rizikos valdymo 
priemonės yra reikalingos saugiam 
cheminių medžiagų naudojimui užtikrinti, 
o Jūsų klientai jausis užtikrinti, kad 
medžiaga jiems bus tiekiama.  

Ką reikia žinoti po galutinio 
registracijos termino? 

 Atnaujinkite registracijos 
dokumentaciją. Vertinkite 
atsiradusius naujus duomenis, 
galimus naujus naudojimo būdus 
bei gaminamą arba importuojamą 
medžiagos kiekį; 

 Nuolat tikrinkite savo REACH-
IT paskyrą, nes tai pagrindinis 
įrankis, per kurį ECHA susisiekia 
su cheminių medžiagų 
registruotojais; 

 Bendradarbiaukite su savo 
nariais registruotojais dėl naujų 
registracijų ir kai valstybių narių 
kompetentingos institucijos 
paprašo daugiau informacijos; 

 Pateikite užklausos 
dokumentaciją kiekvienai naujai 
cheminei medžiagai, kurios 
pagaminate daugiau negu vieną 
toną per metus ir kurią tiekiate 
rinkai; 

 Tikrinkite informacij ą apie savo 
gaminamą arba importuojamą 
cheminę medžiagą, nes joms gali 
būti taikomos rizikos mažinimo 
priemonės (naujas teisinis 
reguliavimas), todėl reikėtų 
pasidomėti, ar nėra saugesnių 
alternatyvių medžiagų. 

Ką turite daryti, jeigu praleidote 
registracijos terminą?  

Jeigu Jums taikoma registracijos prievolė, 
tačiau Jūs nepateikėte registracijos 
dokumentacijos, tuomet nuo 2018 m. 
birželio 1 d. Jums draudžiama gaminti 
ir importuoti chemines medžiagas 
ES/EEE. 

Taigi, jeigu praleidote registracijos 
terminą, turite imtis šių veiksmų 
nedelsiant: 

 Jeigu atlikote cheminės medžiagos, 
kuriai taikomas pereinamasis 
laikotarpis, preliminari ą registraciją 
(galite naudoti preliminarios 
registracijos numerį), ar pateikėte 
užklausą, galite ją užregistruoti; 

 Jeigu Jūs neatlikote preliminarios 
registracijos arba nepateikėte 
užklausos cheminei medžiagai, kuriai 
taikomas pereinamasis laikotarpis, Jūs 
privalote pateikti užklausą prieš ją 
užregistruojant; 

 Jeigu pateikėte registracijos 
dokumentaciją po 2018 m. gegužės 
31 d., privalote sulaukti registracijos 
numerio, nes tik po to  galėsite 
atnaujinti arba pradėti cheminių 
medžiagų gamybą arba importą. 

Daugiau informacijos apie cheminių 
medžiagų registraciją rasite REACH 2018 
puslapyje. 


