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REACH reglamente tarpinė cheminė medžiaga apibrėžta kaip cheminė
medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kurį
vykdant ji paverčiama kita chemine medžiaga.
REACH reglamente išskiriamos kelios tarpinių cheminių medžiagų rūšys:
•
neišsiskiriančios tarpinės cheminės medžiagos;
•
izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos:
• gamybos vietoje (negabenamos) izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos;
• gabenamos izoliuotos tarpinės medžiagos.

Skirtingų rūšių tarpinėms cheminėms medžiagoms taikomos skirtingos prievolės bei skirtingi
informacijai keliami reikalavimai.

Neišsiskiriančios tarpinės cheminės medžiagos
Cheminėms medžiagoms, naudojamoms kaip neišsiskiriančios tarpinės
cheminės medžiagos, REACH reglamento reikalavimai netaikomi (REACH
reglamento 2 straipsnio 1 dalies c punktas).

Gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės
medžiagos (negabenamos)

Neišsiskirianti tarpinė cheminė medžiaga –
tarpinė medžiaga, kuri sintezės metu nėra
tyčia pašalinta iš įrenginio (išskyrus
mėginių ėmimą), kuriame vyksta sintezė.

Gamybos vietoje izoliuota tarpinė
medžiaga – neišsiskiriančios tarpinės
cheminės medžiagos kriterijų neatitinkanti
tarpinė medžiaga, kurios gamyba ir kitos
cheminės medžiagos sintezė iš jos vyksta
toje pačioje gamybos vietoje.

Gamintojas, per metus pagaminantis 1 toną arba daugiau gamybos
vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos, privalo pateikti Europos
cheminių medžiagų agentūrai (toliau – ECHA) jos registracijos
dokumentaciją, išskyrus atvejus kai cheminei medžiagai taikoma
registracijos išimtis. Įprastinės registracijos tikslais pateikiamos
informacijos reikalavimai pateikiami REACH reglamento 10 straipsnyje, tačiau gamybos vietoje izoliuotų tarpinių
cheminių medžiagų registruotojai gali pateikti mažiau registracijos informacijos, jeigu patvirtina, kad cheminė medžiaga
gaminama ir naudojama griežtai kontroliuojamomis sąlygomis (17(2) str.).

Jeigu nesilaikoma griežtai kontroliuojamų sąlygų, registracijos dokumentacijoje privaloma pateikti
išsamią registracijos informaciją atitinkantį kiekio tonomis lygį, o kai metinis kiekis tonomis
viršija 10 tonų lygį, privaloma atlikti cheminės saugos vertinimą.
Gamybos vietoje izoliuotoms tarpinėms medžiagoms, kurios gaminamos ir naudojamos griežtai kontroliuojamomis
sąlygomis, netaikomas dokumentacijos ir cheminės medžiagos vertinimas bei autorizacija (49, 2(8)(b) str.). Tačiau
valstybė narė, kurios teritorijoje yra gamybos vieta gali pareikalauti pateikti papildomą informaciją, jeigu ji mano, kad
gresia pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai bei kai pavojus netinkamai kontroliuojamas (49 str.).
Gamybos vietoje izoliuotoms tarpinėms medžiagoms gali būti taikomi apribojimai.
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Gabenamos izoliuotos tarpinės medžiagos
Gamintojas arba importuotojas, per metus pagaminantis arba importuojantis 1
Gabenama izoliuota tarpinė cheminė
toną arba daugiau gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos, privalo
medžiaga – tarpinė medžiaga,
pateikti ECHA jos registracijos dokumentaciją, išskyrus atvejus kai cheminei
neatitinkanti
neišsiskiriančios
medžiagai taikoma registracijos išimtis. Įprastinės registracijos tikslais
tarpinės
medžiagos
kriterijų,
pateikiamos informacijos reikalavimai pateikiami REACH reglamento 10
gabenama arba tiekiama iš vienos
straipsnyje, tačiau gabenamų izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų
gamybos vietos į kitą
registruotojai gali pateikti mažiau registracijos informacijos, jeigu patvirtina, kad
cheminė medžiaga gaminama ir naudojama griežtai kontroliuojamomis
sąlygomis bei deklaruoja, kad iš visų tolesnių naudotojų gavo patvirtinimą, kad cheminė medžiaga naudojama griežtai
kontroliuojamomis sąlygomis (18(2) str.).
Gabenamoms izoliuotoms tarpinėms medžiagoms taikomas dokumentacijos ir cheminės medžiagos vertinimas.
Jeigu cheminė medžiaga naudojama kaip gabenama izoliuota tarpinė medžiaga, autorizacija jai netaikoma (2 (8)(b) str.).
Gabenamoms izoliuotoms tarpinėms medžiagoms gali būti taikomi apribojimai.
Griežtai kontroliuojamos sąlygos t.y. sąlygos, kai naudojantis techninėmis priemonėmis, cheminė medžiaga
izoliuojama visą jos gyvavimo ciklą.
Norėdamas įvertinti, ar tarpinė cheminė medžiaga visą jos gyvavimo ciklą gaminama ir naudojama griežtai
kontroliuojamomis sąlygomis, registruotojas turėtų įvertinti, ar laikomasi visų 18 straipsnio 4 dalyje nustatytų
sąlygų:
1. naudojantis techninėmis priemonėmis medžiaga griežtai izoliuojama visą jos gyvavimo ciklą, įskaitant
gamybos, gryninimo, išvalymo ir įrangos priežiūros, bandinių ėmimo, analizės, įrenginių ar talpyklų
pakrovimo ir iškrovimo, atliekų šalinimo arba valymo ir sandėliavimo metu;
2. taikomos cheminės medžiagos išsiskyrimą ir jos sukeliamą poveikį mažinančios procedūrų atlikimo ir
kontrolės technologijos;
3. cheminę medžiagą tvarko tik tinkamai apmokytas ir įgaliotas personalas;
4. valymo ir priežiūros darbų metu taikomos specialios procedūros, pvz., išvalymas ir plovimas, prieš
atidarant sistemą ir įeinant į ją;
5. avarijų atvejais ir susidarius atliekoms, taikomos procedūrų atlikimo ir (arba) kontrolės technologijos,
kurios sumažina cheminės medžiagos išsiskyrimą ir jos sukeliamą poveikį gryninimo ar valymo ir
priežiūros darbų metu;
6. cheminių medžiagų tvarkymo procedūros tinkamai dokumentuojamos ir griežtai prižiūrimos vietos
operatoriaus.

Daugiau informacijos apie reikalavimus
tarpinėms cheminėms medžiagoms rasite
Rekomendacijose dėl tarpinių cheminių
medžiagų:
http://echa.europa.eu/documents/10162/1363
2/intermediates_lt.pdf
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