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Viešosios konsultacijos dėl
pirmos paraiškos autorizacijai gauti
2013 m. rugpjūčio 14 d.
Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau
– ECHA) gavo pirmąją paraišką autorizacijai
pagal REACH reglamentą gauti. Paraišką
pateikė uždaroji akcinė bendrovė „RollsRoyce“ dėl bis(2-etilheksil) ftalato (DEHP).
Bis(2-etilheksil) ftalatas (DEHP)
EC numeris 204-211-0
CAS numeris 117-81-7
Šiuo metu ECHA kviečia visas
suinteresuotas šalis pateikti informaciją apie
alternatyvias
chemines
medžiagas
ar
technologijas.
Suinteresuotos
šalys
informaciją apie alternatyvas gali pateikti
naudojant internetinę formą, kurią galima
rasti ECHA tinklalapyje.

Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas:
http://echa.europa.eu/lt/addressing-chemicalsof-concern/authorisation/recommendation-forinclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list
Informacija apie vykstančias viešąsias
konsultacijas dėl paraiškų autorizacijai gauti:
http://echa.europa.eu/lt/addressing-chemicalsof-concern/authorisation/applications-forauthorisation
Daugiau informacijos apie paraiškas dėl
autorizacijos:
http://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/auth
orisation/applications-for-authorisation

Suinteresuotų šalių pateiktos
pastabos bei pareiškėjo pateikti atsakymai į
jas bus skelbiami ECHA svetainėje, nebent
informacija bus laikoma konfidencialia.

Viešųjų konsultacijų metu gauta
informacija apie alternatyvų panaudojimą bus
išnagrinėta Rizikos vertinimo bei Socialinės ir
ekonominės analizės komitetuose. Europos
Komisija, remdamasi abiejų komitetų
nuomone,
priims
sprendimą
suteikti
autorizaciją arba jos nesuteikti.
Informaciją apie alternatyvias
chemines medžiagas bei technologijas dėl
DEHP galima teikti iki 2013 m. spalio 9 d.
Internetinė forma teikti pastabas dėl paraiškų
autorizacijai:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cm
s/AfA_Comments.aspx?substancename=Bis(2ethylhexyl) phthalate (DEHP)&ecnumber=204211-0&casnumber=117-81-7

Pasipildė autorizuotinų cheminių
medžiagų sąrašas
2013 m. balandžio 17 d. Briuselyje buvo
priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr.
348/2013, kuriuo iš dalies keičiamas
REACH reglamento XIV priedas –
Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas.
Į REACH reglamento XIV priedą
įtrauktos naujos medžiagos:
Įrašo
Nr.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.

Cheminė medžiaga
Trichloretilenas
Chromo trioksidas
Iš chromo trioksido gautos rūgštys
ir jų oligomerai
Natrio dichromatas
Kalio dichromatas
Amonio dichromatas
Kalio chromatas
Natrio chromatas
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Kandidatinį sąrašą papildė 6 labai didelį
susirūpinimą keliančios cheminės
medžiagos
2013 m. birželio 20 d.,
Valstybių narių komitetui vienbalsiai sutarus,
ECHA į Kandidatinį autorizuotinų cheminių
medžiagų sąrašą įtraukė šešias labai didelį
susirūpinimą keliančias chemines medžiagas.
Šiuo metu kandidatiniame sąraše yra 144
cheminės medžiagos.
Įmonėms
rekomenduojama
pasitikrinti savo galimus įpareigojimus
susijusius su į šį sąrašą įtraktomis
medžiagomis, atskiromis ar esančiomis
mišinio ar gaminio sudėtyje. Gamintojai ir
importuotojai, kurių gaminiuose yra bent
viena iš šių 6 medžiagų, nuo šių medžiagų
įtraukimo į kandidatinį sąrašą dienos (t.y.
2013 m. birželio 20 d.) per šešis mėnesius
(t.y. iki 2013 m. gruodžio 20 d.) turi pateikti
ECHA pranešimą, jei:
• tų gaminių sudėtyje esančių cheminių
medžiagų kiekis viršija vieną toną vienam
gamintojui ar importuotojui per metus;
• tų gaminių sudėtyje esančios cheminės
medžiagos koncentracija viršija 0,1 %
masės (masės %).
Pranešimo pateikti nereikia, jei medžiaga jau
užregistruota arba numatoma, kad ji
neišsiskirs iš gaminio.

Pasibaigė antrasis REACH registracijos
terminas
Antrasis
cheminių
medžiagų,
kurių
pagaminama
ar
importuojama 100–1000 tonų per metus,
registracijos terminas pasibaigė 2013 m.
gegužės 31 d.
Iki 2013 m. gegužės 31 d.
ECHA‘ai 3 215 bendrovių pateikė 9 084
registracijos dokumentacijas. Tikslus užcheminių
medžiagų
ir
registruotų
registracijos dokumentacijų skaičius bus
žinomas rugsėjo mėnesi, kai bus
išnagrinėtos
visos
dokumentacijos.
Cheminių
medžiagų
registracija
dažniausiai yra neužbaigta dėl to, kad
ECHA laukia, kol bendrovės sumokės
registracijos mokestį.
Registracijos dokumentacijos
gautos iš 26 ES valstybių narių ir 3 EEE
šalių.
Daugiausia
registracijos
dokumentacijų gauta iš Vokietijos
bendrovių – 31 %. Mikroįmonės,
mažosios ir vidutinės įmonės pateikė
20 % registracijos dokumentacijų, o
didelės įmonės - 80 %. Vieninteliai
atstovai pateikė 23 % registracijos
dokumentacijų.
Kadangi Kroatija prisijungė
prie ES tik nuo 2013 m. liepos 1 d., jai yra
numatyti atskiri preliminarios registracijos
ir registracijos terminai.

Artimiausiu metu Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamų internetinių
seminarų (angl. webinar) sąrašas:
1. How to bring your registration dossier in compliance with REACH – Tips and hints
(part 4)
2013 m. rugsėjo 11 d. 11:00–14:00 val.
2. Downstream users: Navigating Echa‘s website for information on chemical
substances
2013 m. rugsėjo 19 d. 11:00-12:30 val.
3. How to bring your registration dossier in compliance with REACH – Tips and hints
(part 5)
2013 m. lapkričio 27 d. 11:00-14:00 val.
Daugiau informacijos apie ECHA internetinius seminaru rasite:
http://echa.europa.eu/lt/support/training-material/webinars
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