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Gerbiamieji cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai ir tolesnieji naudotojai,
nor÷dami gauti šią informaciją periodiškai registruokit÷s el. paštu j.balciuniene@aaa.am.lt.
Pagarbiai, vyr. specialist÷ Jurgita Balčiūnien÷

KLAIDINGOS, NEBEGALIOJANČIOS
PRELIMINARIOS REGISTRACIJOS
PAŠALINTOS IŠ REACH-IT SISTEMOS

medžiagą
apsikeitimo
forume
(pre-SIEF)
(prisijungus prie REACH-IT sistemos) reikia
atšaukti.

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) iš
REACH-IT sistemos pašalino klaidingą arba jau
nebegaliojančią
preliminarios
registracijos
informaciją siekdama palengvinti dalijimosi
duomenimis procesą tarp registruotojų. Ištrintos:
 pre-registracijos, d÷l kurių pašalinimo
kreip÷si patys pre-registruotojai;
 į IV priedą įtrauktų cheminių medžiagų
(taikoma išimtis registracijai) pre-registracijos;
 pre-registracijos,
kurios
laikomos
negaliojančiomis, nes pre-registruotojas n÷ra
teisiškai įsisteigęs nei vienoje ES valstyb÷je
nar÷je
arba
pre-registruotojo
neįmanoma
identifikuoti, kadangi pateiktas klaidingas pašto
adresas ir nebuvo gauta jokio atsakymo į
elektroniniu bei paštu pateiktas užklausas;
 juridinių asmenų atliktos pre-registracijos,
kurių REACH-IT paskyra buvo užblokuota ir d÷l
jos atblokavimo nebuvo kreiptasi.
Visos chemin÷s medžiagos, kurių preliminarios
registracijos informacija buvo pašalinta iš
REACH-IT sistemos, laikomos neįregistruotomis
pagal REACH reglamentą ir tokių cheminių
medžiagų gamintojas ar importuotojas negali
tiekti rinkai, jei jų pagaminama ar importuojama
daugiau nei 1 t/metus. Kiekvienas tokios
chemin÷s medžiagos gamintojas ar importuotojas
nor÷damas tęsti jos gamybą ar tiekimą rinkai
privalo ECHA pateikti užklausą, o v÷liau ir
registracijos dokumentaciją, tam kad cheminei
medžiagai būtų suteiktas registracijos numeris.
Jei Jūsų turimos chemin÷s medžiagos preregistracijos numeris yra negaliojančių preregistracijų sąraše, patariama ieškotis kito
chemin÷s medžiagos tiek÷jo, gamintojo ar
importuotojo, gaminančio ar tiekiančio rinkai
preliminariai įregistruotas ar įregistruotas
chemines medžiagas.
Jei chemin÷s medžiagos gamintojas ar
importuotojas,
atlikęs
pre-registraciją,
nusprendžia pastarosios chemin÷s medžiagos
gamybos arba jos tiekimo rinkai procesą
nutraukti, ECHA primena, jog tokiu atveju, savo
narystę Preliminariame informacijos apie cheminę

Negaliojančių pre-registracijos numerių sąrašas:
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/1722
7/list_of_invalid_preregistration_numbers_en.pdf
REACH-IT pramoninio naudotojo vadovas.
Pre-SIEF:
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/1724
9/reachit_presief_lt.pdf
DVIDEŠIMT CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
ĮTRAUKTA Į KANDIDATINĮ CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ SĄRAŠĄ
Valstybių narių komitetui vienbalsiai sutarus
ECHA į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą
įtrauk÷ 20 didelį susirūpinimą keliančių cheminių
medžiagų. Šiuo metu kandidatiniame cheminių
medžiagų sąraše yra 73 chemin÷s medžiagos.
Įmon÷ms rekomenduojama pasitikrinti galimus
savo įpareigojimus atsižvelgiant į šį sąrašą:
1. Gaminių gamintojai ar importuotojai privalo
pateikti pranešimą ECHA apie gaminių sud÷tyje
esančią, į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą
įtrauktą, cheminę medžiagą, jei:
 tų gaminių sud÷tyje esančios chemin÷s
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip
vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui;
 tų gaminių sud÷tyje esančios chemin÷s
medžiagos koncentracija viršija 0,1 % mas÷s
(mas÷s %).
2. Gaminių gamintojai, importuotojai ir tiek÷jai,
kurių sud÷tyje yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų
cheminių medžiagų, kai jų koncentracija
gaminiuose viršija 0,1 proc. (mas÷s %), pateikia
gaminių gav÷jams ir vartotojams (pateikus
prašymą) atitinkamą turimą informaciją (bent
chemin÷s medžiagos pavadinimą), kad gaminį
būtų galima saugiai naudoti.
Įsid÷m÷kite, kad pastarasis įsipareigojimas
taikomas ir kai chemin÷s medžiagos kiekis
nesiekia 1 tonos per metus.
Kandidatinis cheminių medžiagų sąrašas
http://echa.europa.eu/lt/candidate-listtable;jsessionid=550E07934D5B29D815FD4
7E2D99B2F80.live1
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Kandidatinis sąrašas buvo papildytas šiomis naujomis medžiagomis:
PASIŪLYMO PATEIKIMO
PRIEŽASTIS

GHEMINöS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS

EC
NUMERIS

CAS
NUMERIS

DICHROMO TRI(CHROMATAS)
KALIO
HIDROKSIOKTAOKSODICINKATDICHROMATAS
PENTACINKO CHROMATAS
OKTAHIDROKSIDAS
ALIUMINIO SILIKATO REFRAKCINIAI

246-356-2

24613-89-6

234-329-8

11103-86-9

kancerogenas, 2 kategorijos
kancerogenas, 1 kategorijos

256-418-0

49663-84-5

kancerogenas, 1 kategorijos

-

-

kancerogenas, 2 kategorijos

-

-

kancerogenas, 2 kategorijos
kancerogenas, 2 kategorijos

KERAMINIAI PLUOŠTAI
CIRKONIO ALIUMINIO SILIKATO

REFRAKCINIAI KERAMINIAI PLUOŠTAI
FORMALDEHIDAS, OLIGOMERINIAI REACIJOS
PRODUKTAI SU ANILINU
BIS(2-METOKSIETIL)FTALATAS
2-METOKSIANILINAS; O-ANIZIDINAS
4-(1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL)FENOLIS

500-036-1

25214-70-4

204-212-6
201-963-1
205-426-2

117-82-8
90-04-0
140-66-9

1,2-DICHLORETANAS
BIS(2-METOKSIETIL)ETERIS
ORTOARSENATO RŪGŠTIS
KALCIO ARSENATAS
TRI-ŠVINO DIARSENATAS

203-458-1
203-924-4
231-901-9
231-904-5
222-979-5

107-06-2
111-96-6
7778-39-4
7778-44-1
3687-31-8

N,N-DIMETILACETAMIDAS
4,4'-METILENBIS[2-CHLORANILINAS]
FENOLFTALEINAS
ŠVINO DIAZIDAS, ŠVINO AZIDAS
ŠVINO 2,4,6-TRINITRO-M-FENILENDIOKSIDAS
ŠVINO DIPIKRATAS

204-826-4
202-918-9
201-004-7
236-542-1
239-290-0
229-335-2

Į XIV REACH PRIEDĄ (AUTORIZUOTINŲ
CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ
SĄRAŠĄ)
SIŪLOMA
ĮTRAUKTI
13
DIDELĮ
SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ (SVHC)
ECHA pateik÷ Europos Komisijai (EK)
rekomendaciją d÷l 13 SVHC prioritetinių
cheminių medžiagų, kurias siūloma įtraukti į
REACH reglamento XIV priedą. Galutinį
sprendimą d÷l šių 13 prioritetinių cheminių
medžiagų įtraukimo į XIV priedą priims EK.
Nuo 2011 m. vasario 21 d. įsigaliojusiame
REACH reglamento XIV priede šiuo metu yra 6
chemin÷s medžiagos.
Primename, kad gamintojas, importuotojas ar
tolesnis naudotojas negali tiekti rinkai naudoti
skirtos chemin÷s medžiagos arba pats jos naudoti,
jei ši chemin÷ medžiaga įtraukta į XIV priedą,
nebent:
 buvo autorizuotas(-i) šios chemin÷s
medžiagos – atskiros ar esančios preparato
(mišinio) sud÷tyje, naudojimo būdas (-ai), d÷l
kurio(-ų) ji tiekiama rinkai arba d÷l kurio jis pats
ją naudoja, arba jos įtraukimas į gaminio sud÷tį;
 XIV priede nurodyta, kad reikalavimas
gauti autorizaciją šios chemin÷s medžiagos
naudojimo atskirai ar preparato (mišinio) sud÷tyje

\

127-19-5
101-14-4
77-09-8
13424-46-9
15245-44-0
6477-64-1

toksišas reprodukcijai, 2 kategorijos
kancerogenas, 2 kategorijos
rizika lygiavert÷ pavojui, kylančiam
naudojant chemines medžiagas,
atitinkančias 57 str. (f) nurodytus kriterijus
kancerogenas, 2 kategorijos
toksiškas reprodukcijai, 2 kategorijos
kancerogenas, 1 kategorijos
kancerogenas, 1 kategorijos
kancerogenas, 1 kategorijos;
toksiškas reprodukcijai, 1 kategorijos
toksiškas reprodukcijai, 2 kategorijos
kancerogenas, 2 kategorijos
kancerogenas, 2 kategorijos
toksiškas reprodukcijai, 1 kategorijos
toksiškas reprodukcijai, 1 kategorijos
toksiškas reprodukcijai, 1 kategorijos

arba jos įtraukimo į gaminio sud÷tį būdui (-ams),
kuriam (-iems) ji tiekiama rinkai arba kuriam (iems) jis pats ją naudoja, yra netaikomas;
 data (-os), nuo kurios draudžiama tiekti
cheminę medžiagą rinkai arba ją naudoti, jei n÷ra
autorizacijos (saul÷lydžio terminas), dar nesu÷jo;
 saul÷lydžio terminas jau su÷jo, ir jis
pateik÷ paraišką likus 18 m÷nesių iki šio termino,
tačiau sprendimas d÷l paraiškos autorizacijai gauti
nebuvo priimtas;
 chemin÷ medžiaga patiekta rinkai, o
autorizacija tam naudojimui buvo suteikta
artimiausiam tolesniam naudotojui.
D÷l autorizacijos gali kreiptis į autorizacijos
sąrašą įtrauktos chemin÷s medžiagos gamintojai,
importuotojai ir tolesni naudotojai. Autorizacija
suteikiama, jeigu paraiškos teik÷jas gali įrodyti,
kad su medžiagos naudojimu susijusi rizika bus
tinkamai valdoma. Jeigu ne, autorizacija vis tiek
gali būti suteikta, kai įrodoma, jog socialin÷ ir
ekonomin÷ medžiagos naudojimo nauda nusveria
riziką, o tinkamų alternatyvių medžiagų ar
technologijų n÷ra.
Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2011:044:0002:0006:lt:PDF
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