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Gerbiamieji cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai, platintojai ir tolesnieji 

naudotojai, norėdami gauti šią informaciją periodiškai registruokitės el. paštu 

d.pipiraite@aaa.am.lt. 

                                Pagarbiai, Donata Pipiraitė-Vališkienė  

 
 

 
 
 
Baigėsi cheminių medžiagų, kurias reikia 
užregistruoti 2013 metais, vėlyvos 
preliminarios registracijos terminas 
 
 Visos cheminės medžiagos, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių ES 
pagaminama arba į ES importuojama daugiau 
nei 100 tonų per metus, turi būti 
užregistruotos ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 
31 d.  

Tokias medžiagas reikėjo preliminariai 
užregistruoti iki 2008 m. – pirminio 
preliminarios registracijos termino – arba 
vėliau, t. y. per šešis mėnesius nuo cheminės 
medžiagos pirmos pagaminimo arba 
importavimo dienos. Cheminių medžiagų, 
kurias reikia užregistruoti iki 2013 m. gegužės 
31 d., vėlyva preliminari registracija jau 
baigėsi, kadangi liko mažiau nei 12 mėnesių 
iki nustatyto termino, t. y. 2013 m. gegužės 
31 d.  

Dabar gamintojai ir importuotojai pirmiausia 
turi pateikti užklausą ECHA ir užregistruoti 
tokią cheminę medžiagą prieš pradėdami ją 
importuoti ar gaminti. 

Cheminių medžiagų, kurias reikia 
užregistruoti iki 2018 m. gegužės 31 d. (t. y. 
medžiagos, kurių pirmą kartą importuojama 
arba pagaminama 1-100 tonų per metus ir 
kurios nepriskiriamos kancerogeninėms, 
mutageninėms ir toksiškoms reprodukcijai), 
vėlyvą preliminarią registraciją vis dar galima 
atlikti per šešis mėnesius nuo pirmos jų 
pagaminimo ar importavimo dienos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paskelbtos atnaujintos registracijos 
rekomendacijos 
 

Iš esmės pakeista registracijos rekomendacijų 
struktūra ir turinys, ištaisyti anksčiau keletą 
kartų taisant dokumentą atsiradę netikslumai 
ir išbraukta pasikartojanti informacija. 
Naujasis dokumentas padalintas į dvi atskiras 
dalis – I dalyje aiškinami ir apibrėžiami 
registracijos reikalavimai, II dalyje 
registruotojams pateikiami praktiniai 
nurodymai, kaip parengti ir pateikti 
registracijos dokumentaciją naudojantis 
įvairiomis IT priemonėmis ir informaciniais 
vadovais.  

 

 
 
Nanomedžiagų registracija pagal REACH 

Cheminių medžiagų gamintojai ir 
importuotojai privalo registruoti chemines 
medžiagas, kurių pagamina ar importuoja 1 ≥ 
t/metus. Nanomedžiagoms išimčių REACH 
reglamente nėra. 

Manoma, kad nanomedžiagų turėtų būti 
užregistruota artėjant 2013 m. gegužės 31 d. 
registracijos terminui. Atsižvelgiant į tai, 
buvo atnaujintos atskiros Informacijai 
keliamų reikalavimų ir cheminės saugos 
vertinimo rekomendacijų (IR & CSA) dalys 
(R.7a, R.7b, R.7c, R.8, R.10 ir R.14).  
 
 

Iki 2013 m. gegužės 31 d. turi būti užregistruotos cheminės 
medžiagos, kurių pagaminama ar importuojama ≥ 100 t per 
metus. 
Nelaukite iki paskutinės minutės! 

Naujausios registracijos rekomendacijos: 
http://echa.europa.eu/lt/guidance-
documents/guidance-on-reach 

Atnaujintos rekomendacijos: 
http://echa.europa.eu/lt/web/guest/guidance-
documents/guidance-on-information-
requirements-and-chemical-safety-assessment 
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Atnaujintame rekomendaciniame dokumente 
pateikiamos specialiosios rekomendacijos 
cheminės saugos vertinimui registruojant 
medžiagas, kurios turi nanoformą ar 
atnaujinant anksčiau pateiktą registracijos 
dokumentaciją.   

Nanomedžiaga – gamtinė, atsitiktinai 
susidariusi arba dirbtinė medžiaga, kurioje yra 
nesujungtų dalelių, dalelių agregatų arba 
aglomeratų ir kurios dalelių dydžio skirstinyje 
yra 50 proc. arba daugiau dalelių, kurių vienas 
arba keli išorės matmenys yra 1–100 nm.  

 
 
 
 
 
 
 
Tolesni naudotojai pranešimą apie 
cheminių medžiagų naudojimo būdus jau 
gali pateikti tiesiogiai internetu 
 
Tolesnis naudotojas, gavęs išplėstinį saugos 
duomenų lapą su registruotų cheminių 
medžiagų poveikio scenarijais, turi: 

• patikrinti, ar poveikio scenarijuose 
aprašyti jo taikomi naudojimo būdai; 

• patikrinti, ar saugaus naudojimo sąlygos 
atitinka sąlygas, kuriomis jis naudoja 
cheminę medžiagą. 

Jeigu tolesnio naudotojo taikomi naudojimo 
būdai ir sąlygos neatitinka aprašytųjų tiekėjo 
pateiktame saugos duomenų lape, viena iš 
galimybių yra - parengti savo cheminės 
saugos ataskaitą. Pasirinkę šį variantą, tolesni 
naudotojai turi informuoti ECHA apie savo 
taikomą naudojimo būdą 

Kad tolesniems naudotojams būtų kuo 
paprasčiau pranešti apie poveikio scenarijuje 
nenurodytus naudojimo būdus, ECHA 
parengė tam skirtą internetinę formą.  

 

 

Pildydami šią formą, tolesni naudotojai turi 
nurodyti REACH-IT paskyros numerį. 

Numerį galima gauti užsiregistravus (jei tai 
dar nepadaryta) REACH-IT sistemoje. 

Cheminės medžiagos pradedamos vertinti 
pagal REACH reglamentą 
 
Š. m. vasario mėnesį priimtas pirmasis 
koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas 
(vertintinų cheminių medžiagų sąrašas -
CoRAP). CoRAP nurodyta 90 cheminių 
medžiagų, kurios gali būti pavojingos žmonių 
sveikatai arba aplinkai.  

Cheminių medžiagų, kurios įtrauktos į 
CoRAP sąrašą, vertinimą atlieka Valstybės 
narės (VN) per 12 mėnesių laikotarpį. VN 
įvertins, ar reikia gauti papildomos 
informacijos apie kurią nors šiame sąraše 
esančią medžiagą; jei taip, registruotojo (-ų) 
bus paprašyta pateikti tokią papildomą 
informaciją. Tokie papildomi duomenys 
laikomi būtinais siekiant išaiškinti galimą 
riziką. 

Pirmasis koreguojamasis Bendrijos veiksmų 
planas skirtas trejų metų laikotarpiui (2012-
2015). Praėjus pirmiesiems metams, planas 
atnaujinamas, įtraukiant į jį chemines 
medžiagas dar vieneriems metams, taip pat 
patikslinamos cheminės medžiagos, kurios į 
pirminį planą buvo įtrauktos antraisiais ir 
trečiaisiais metais. 

CoRAP nurodoma: 
• cheminių medžiagų, kurias reikia vertinti 

pavadinimai; 
• priežastys dėl pirminio susirūpinimo; 
• Valstybės narės, atsakingos už vertinimą; 
• vertinimo metai. 

 
 
 
 
 
 

 2012 m. 17 VN turės įvertinti 36 chemines 
medžiagas. Kitos cheminės medžiagos bus 
įvertintos 2013 ir 2014 m. Kasmet, 
atnaujinant CoRAP, planuojama patikslinti, 
kiek ir kokios cheminės medžiagos turės būti 
įvertintos nurodytais metais. 

Internetinė forma: https://reach-
forms.echa.europa.eu/du.php 

CoRAP: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/1722
1/corap_2012_en.pdf 

Europos Komisijos rekomendaciją dėl 
nanomedžiagos apibrėžties: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2011:275:0038:0040:EN:PDF 


