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Paskelbti du praktiniai vadovai 

 
                       2015 m. rugsėjo mėnesį 
Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau 
– ECHA) tinklalapyje paskelbti šie praktiniai 
vadovai: 
• Š. m. rugsėjo 2 d. ECHA paskelbė mažoms 

ir vidutinio dydžio įmonėms skirtą vadovą 
„Cheminė sauga jūsų versle“, kuriuo 
siekiama padėti įmonėms dar 
nesusipažinusioms su Europos Sąjungos 
(toliau – ES) cheminių medžiagų teisės 
aktų taikomais reikalavimais. Dokumente 
pateikiama praktinė informacija, 
paaiškinanti įmonių vaidmenis ir joms 
taikomus reikalavimus pagal REACH, 
CLP ir Biocidinių produktų reglamentus. 
Leidinyje taip pat pateikiama informacija 
apie galimą skirti ES ar nacionalinį 
finansavimą įmonėms bei nuorodos į kitus 
naudingus informacijos šaltinius. 

 
• Š.m. rugsėjo 7 d. buvo paskelbtas naujas 

praktinis vadovas „Kaip parengti tolesnio 
naudotojo cheminės saugos ataskaitą“.                         
Vadovu siekiama padėti tolesniems 
naudotojams atlikti cheminės saugos 
vertinimą taip įvykdant savo pareigas 
pagal REACH reglamento 37(4) straipsnį: 
“Tolesnis cheminės medžiagos – atskiros 
ar esančios mišinio sudėtyje, naudotojas 
pagal XII priedą parengia cheminės 
saugos ataskaitą kiekvienam naudojimo 
būdui, neatitinkančiam sąlygų, aprašytų 
saugos duomenų lape pateiktame poveikio 
scenarijuje arba, kur tinkama, naudojimo 
būdui, kurio tiekėjas nerekomenduoja“. 

 
 
Rengiant praktinį vadovą informacija 
surinkta remiantis atliktos apklausos 
rezultatais, siekiant atitikti tolesnių 
naudotojų poreikius, susijusius su 
cheminės saugos ataskaitos rengimo 
procesu. 

 
Kviečiame registruotis į ECHA 

organizuojamus internetinius seminarus 
(angl. webinar) spalio ir lapkričio mėnesiais 
 
 Visus norinčius kviečiame 
registruotis į šiuos internetinius seminarus 
užpildant atitinkamą registracijos formą 
internetu: 
• Š.m. spalio 21 d. nuo 11.00 iki 12.30 val. 

vyks seminaras, skirtas padėti tolesniems 
naudotojams saugiai naudoti chemines 
medžiagas bei laikytis jiems keliamų 
reikalavimų pagal REACH reglamentą. 
Seminaro metu bus nagrinėjama, kaip 
tolesniam naudotojui parengti cheminės 
saugos ataskaitą, kaip pagerinti 
informacijos perdavimą tiekimo grandine 
pasinaudojant ankstesne patirtimi bei kaip 
pranešti ECHA apie autorizuotus 
naudojimo būdus. 

MVĮ skirtą vadovą „Cheminė sauga jūsų 
versle“ rasite ECHA tinklalapyje: 
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/
21332507/guide_chemical_safety_sme_lt.pdf 
Papildoma informacija: 
http://www.echa.europa.eu/support/getting-started 
  

Praktinį vadovą „Kaip parengti tolesnio 
naudotojo cheminės saugos ataskaitą“ rasite 
ECHA tinklalapyje: 
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/1
3655/pg17_du_csr_final_en.pdf 
Rekomendacijos tolesniems naudotojams: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_lt.
pdf 
 

Internetinio seminaro registracijos formą ir 
darbotvarkę rasite ECHA tinklalapyje, šiuo 
adresu: 
http://echa.europa.eu/lt/view-webinar/-
/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/dow
nstream-user-update 
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• Š.m. lapkričio 18 d. nuo 11.00 iki 12.00 
val. vyks seminaras, kurio tikslas padėti 
įmonėms susitvarkyti su paskutiniu 
REACH registracijos terminu (2018 m. 
gegužės 31 d.). Seminaro metu 
išsiaiškinsite, kaip REACH-IT atkurti 
savo anksčiau atliktos preliminarios 
cheminės medžiagos registracijos 
informaciją bei patikrinti, ar šiai dienai tai 
pačiai cheminei medžiagai nėra pateikta 
registracijos dokumentacija.  
Seminaro metu sužinosite naudingos 
informacijos, kaip išsiaiškinti, kas yra 
pagrindinis registruotojas, ar kaip 
susisiekti su nariais registruotojais, su 
kuriais turėsite teikti registracijos 
dokumentaciją bendrai. Taip pat gausite 
patarimų, kaip prisijungti prie cheminės 
medžiagos apsikeitimo forumo (SIEF), 
padedančio registruotojams pasidalinti 
duomenimis ir sužinoti apie visus 
vykdytus bandymus. 

Informuojame, jog internetiniai 
seminarai yra NEMOKAMI. 

 
Tolesnio naudotojo prievolė 

pateikti pranešimą ECHA apie autorizuotus 
naudojimo būdus 

 
Jei esate tolesnis naudotojas, 

kuris į Autorizuotinų cheminių medžiagų 
sąrašą (REACH reglamento XIV priedas) 
įtrauktą cheminę medžiagą naudoja pagal 
autorizacijos liudijimą, išduotą pirmesniam 
tiekimo grandinės dalyviui, apie cheminės 
medžiagos naudojimo būdą turite pranešti 
ECHA.  

Naudodami cheminę medžiagą 
privalote laikytis autorizacijos liudijime 
nurodytų sąlygų, kurias jūsų tiekėjas turi 
nurodyti saugos duomenų lape (toliau – 
SDL). Pateikiamame SDL taip pat turi būti 
nurodytas autorizacijos numeris. Jį galima 

rasti ir cheminės medžiagos arba mišinio 
etiketėje šiuo format – „REACH/x/x/x". 
Neradę tokio numerio, kreipkitės į savo 
tiekėją. 

Apie cheminės medžiagos 
naudojimą ECHA turite pranešti per tris 
mėnesius nuo tos dienos, kai pirmą kartą 
gavote cheminę medžiagą. Šis reikalavimas 
įsigalioja po to, kai autorizacijos sprendimas 
paskelbiamas ES Oficialiajame leidinyje.  
 
Būtina pateikti šią informaciją: 
• įmonės identifikacinius duomenis; 
• autorizacijos numerį;  
• kontaktinę informaciją.  

 
Taip pat galima nurodyti įprastą per metus 
sunaudojamos cheminės medžiagos kiekį ir ją 
naudojančių darbuotojų skaičių. 

Kad galėtumėte pateikti 
pranešimą, turite būti susikūrę veikiančią 
REACH-IT paskyrą:  
  
• Užsiregistruokite REACH-IT (šį etapą 

galite praleisti, jei jūsų bendrovė jau yra 
susikūrusi REACH-IT paskyrą). 

 
• Prisijunkite prie REACH-IT ir 

aktyvuokite savo paskyrą (šį etapą galite 
praleisti, jei anksčiau bent kartą buvote 
prisijungę prie REACH-IT). 

 
• Spustelėkite žemiau esantį mygtuką ir 

vadovaukitės nurodymais, kaip pateikti 
tolesnio naudotojo pranešimą naudojantis 
internetine forma. 

 

 

Internetinio seminaro registracijos formą  
rasite ECHA tinklalapyje, šiuo adresu: 
http://echa.europa.eu/lt/view-webinar/-
/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach
-2018-find-your-co-registrants-and-prepare-to-
work-together 
Seminaro darbotvarkė ECHA tinklalapyje 
bus patalpinta vėliau 

Tolesnio naudotojo pranešimo 
pateikimo internetinė forma 

Papildoma informacija: 
 

• Tolesnių naudotojų vaidmenys ir 
prievolės; 

• Rekomendacijos tolesniems naudotojams; 
• Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas 

(XIV priedas); 
• Europos Komisijos priimtų sprendimų 

suteikti autorizaciją sąrašas 


