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REACH REGLAMENTO IV IR V PRIED� 
PAKEITIMAI 
 
 Vadovaudamasi REACH reglamento 138 straipsniu Europos 
Komisija atliko IV ir V pried� perži�r�.  
  2008 m. spalio 8 d. patvirtintas Europos Komisijos 
Reglamentas (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies kei�iami 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH) IV ir V priedai. 
  Trys IV priede išvardintos chemin�s medžiagos – 
vitaminas A, anglis ir grafitas - yra išbrauktos iš šio priedo, 
nes apie jas neturima pakankamai informacijos, kad b�t� 
galima laikyti, jog jos d�l savo savybi� kelia minimali� rizik�. 
  Trij� r�ši� inertin�s dujos – helis, neonas ir ksenonas - 
perkeltos iš V priedo � IV pried�. 
  Inertin�s dujos – kriptonas – �trauktas � IV pried�. 
  Trys medžiagos – fruktoz�, galaktoz� ir laktoz� – �trauktos 
� IV pried�. 
  Kalkakmenis išbrauktas iš IV, nes tai mineralas ir jam jau 
taikomas V priedas. 
   Augaliniai aliejai, riebalai, vaškai bei glicerolis ir 
gyvulin�s kilm�s aliejai, riebalai ir vaškai, kurie gaunami iš 
nat�rali� šaltini�, n�ra chemiškai modifikuoti ir kurioms 
neb�dingos jokios pavojingos savyb�s, �trauktos � V pried�.  
  � V pried� �traukti magnezitas, tam tikr� r�ši� stiklas ir 
keramikin�s granules. 
  Taip pat � V pried� �trauktas kompostas ir biodujos. 
  REACH reglamento IV ir V priedai yra paskelbti 2008 m. 
spalio 9 d.Europos S�jungos oficialiajame leidinyje (OL 268)  
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KVIETIMAS DALYVAUTI SEMINARE 

 
Kvie�iame Jus 2008 m. lapkri�io 11 d. (pradžia  

10 val.) dalyvauti Aplinkos apsaugos agent�ros 
organizuojamame seminare „REACH – preliminarios 
registracijos pabaiga“.  

Užpildyt� pridedam� dalyvio anket� si�skite el. 
paštu l.bernotaite@aaa.am.lt iki lapkri�io 10 d. 

Išankstin� seminaro program� ir daugiau 
informacijos  galite rasti internete adresu 
www.infochema.lt  
 
 
EUROPOS CHEMINI� MEDŽIAG� 
AGENT�RA INFORMUOJA 
 
Europos chemini� medžiag� agent�ra paskelb� labai 
didel� susir�pinim� kelian�i� chemini� medžiag� 
kandidatin� s�raš�. 
  ECHA valstybi� nari� komiteto susitikime 2008 m. 
spalio 8-9 d. buvo susitarta d�l 14 labai didel� 
susir�pinim� kelian�i� chemini� medžiag� (SVHC), 
kurioms gali b�ti reikalaujama autorizacij�. Dar viena 
papildoma chemin� medžiaga buvo priskirta prie 
SVHC be Valstybi� nari� dalyvavimo, kadangi nebuvo 
gauta komentar� d�l medžiagos paskirimo.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PRELIMINARUS KANDIDATINI� CHEMINI� MEDŽIAG� S	RAŠAS 
 

Chemin�s medžiagos pavadinimas CAS numeris EINECS numeris 
Antracenas 120-12-7 204-371-1 
4,4‘-metilendianilinas 101-77-9 202-974-4 
Dibutilftalatas 84-74-2 201-557-4 
Kobalto dichloridas 7646-79-9 231-589-4 
Diarseno pentaoksidas 1303-28-2 215-116-9 
Diarseno trioksidas 1327-53-3 215-481-4 

Natrio dichromatas 7789-12-0 
10588-01-9 234-190-3 

5-tret-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas 81-15-2 201-329-4 
Bis (2-etilheksil)ftalatas 117-81-7 204-211-0 
Heksabromciklododekanas ir pagrindiniai jo 
disterioizomerai identifikuojami kaip 
-
HBCDD, �-HBCDD, �-HBCDD 
 

25637-99-4 ir 3194-55-
6 
(134237-51-7, 134237-
50-6, 134237-52-8) 

247-148-4 ir  
221-695-9 

Alkanai, C10-13, chloro 85535-84-8 287-476-5 
Bis(tributilalavo)oksidas 56-35-9 200-268-0 
Švino-vandenilio arsenatas 7784-40-9 232-064-2 
Benzilbutilftalatas 85-68-7 201-622-7 
Trietil arsenas 15606-95-8 427-700-2 
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SAUGOS DUOMEN� LAPAS* 

 Kad visi chemini� medžiag� - atskir�, esan�i� preparat� 
ar gamini� sud�tyje - naudotojai tur�t� visus duomenis 
saugiam medžiag� tvarkymui, informacija perduodama 
tolesn�ms tiekimo grandin�s dalims. Tai darbdaviams 
suteikia galimyb� nustatyti, ar darbo vietoje yra koki� nors 
pavojing� chemini� veiksni� arba susir�pinim� kelian�i� 
chemini� medžiag�, ir vertinti visus pavojus, kuriuos j� 
naudojimas gali kelti darbuotoj� sveikatai ir saugai. 
Pagrindin� šio perdavimo priemon� yra saugos duomen� 
lapas. Kai neprivaloma, kita susijusi informacija turi b�ti 
pateikiama, kad tolesni naudotojai gal�t� nustatyti ir taikyti 
atitinkamas rizikos valdymo priemones. 
 
Chemin�s medžiagos ar preparatai, kurioms reikia 
saugos duomen� lap� 

 
Medžiagos ar preparato tiek�jas pateikia saugos duomen� 

lap�:  
� kai chemin� medžiaga ar preparatas atitinka klasifikavimo 
pavojingomis kriterijus pagal direktyvas 67/548/EEB arba 
1999/45/EB;  
� kai medžiaga yra atspari, bioakumuliacin� ir toksiška 
(PBT) arba labai patvari ir didel�s bioakumuliacijos (vPvB) 
pagal REACH reglamento XIII priede nustatytus kriterijus;  
� kai medžiaga yra pasi�lyt� medžiag� s�raše, kuris 
galiausiai bus �trauktas � REACH reglamento XIV pried� 
(autorizuotos chemin�s medžiagos).  

Tiek�jas taip pat perduoda saugos duomen� lap�, kai 
preparatas neatitinka klasifikavimo pavojingu kriterij�, ta�iau 
jo sud�tyje yra:  
� bent viena žmoni� sveikatai ar aplinkai pavojinga chemin� 
medžiaga, kurios koncentracija ne dujiniame preparate yra 
lygi arba didesn� nei 1 proc. mas�s, o dujiniame preparate — 
lygi arba didesn� nei 0,2 proc. t�rio;  
� bent viena chemin� medžiaga, kuri yra patvari, 
bioakumuliacin� ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir 
didel�s bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento 
XIII priede išd�stytus kriterijus, ir kurios koncentracija ne 
dujiniame preparate yra lygi arba didesn� nei 0,1 proc. 
mas�s;  
� chemin� medžiaga, esanti pasi�lyt� medžiag� s�raše, kuris 
galiausiai bus �trauktas � REACH reglamento XIV pried� 
(autorizuotos medžiagos), ir kurios koncentracija ne 
dujiniame preparate yra lygi arba didesn� nei 0,1 proc. 
mas�s;  
� chemin� medžiaga, kuriai Bendrijoje yra nustatyta ribin� 
poveikio darbo aplinkoje vert�.  
Pastaba:  
saugos duomen� lapo pateikti neb�tina, jei pavojingos 
medžiagos ar preparatai si�lomi ar parduodami pla�iajai 
visuomenei kartu pateikiant pakankamai informacijos, 
leidžian�ios naudotojams imtis b�tin� priemoni� žmoni� 
sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti, nebent 
tokio saugos duomen� lapo prašo tolesnis naudotojas ar 
platintojas.  
 
Saugos duomen� lape pateikiama informacija  
 
Saugos duomen� lape yra 16 antraštini� dali�. Kai chemin�s 
saugos ataskaita bus parengta kaip registravimo proced�ros 
dalis, � saugos duomen� lapo pried� bus �traukiami atitinkami 
poveikio scenarijai (nustatytiems chemin�s medžiagos 
naudojimo b�dams). Saugos duomen� lapas pateikiamas 
oficialia valstyb�s (-i�) nar�s (-i�), kurioje (-se) chemin� 
medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba, nebent 
atitinkama (-os) valstyb� (-�s) nar� (-�s) nusprendžia kitaip. 
Saugos duomen� lapas pateikiamas nemokamai rašytiniu ar 

elektroniniu b�du. Tiek�jai nedelsdami atnaujina saugos 
duomen� lap� tokiais atvejais:  
� nedelsiant po to, kai sužinoma nauja informacija, kuri gali 
tur�ti �takos rizikos valdymo priemon�ms, arba nauja 
informacija apie pavojus;  
� jei autorizacija buvo suteikta arba atsisakyta j� suteikti;  
� jei buvo nustatyti apribojimai.  
Nauja informacijos versija, pažym�ta "Perži�r�ta: (data)", 
rašytin� ar elektroniniu b�du pateikiama nemokamai visiems 
ankstesniems gav�jams, kuriems chemin� medžiaga ar 
preparatas buvo tiekiami pastaruosius 12 m�nesi�. Po 
medžiagos registracijos atliekant naujinimus pateikiamas 
registracijos numeris.  
 
Informacija apie chemines medžiagas ar preparatus, 
kuriems saugos duomen� lapas neprivalomas  

 
Chemin�s medžiagos ar preparato sud�tyje esan�ios 

chemin�s medžiagos tiek�jas, kuris neprivalo pateikti saugos 
duomen� lapo, gav�jui pateikia ši informacija:  
� ar cheminei medžiagai privaloma autorizacija bei išsami 

informacija apie suteikt� arba atsisakyt� suteikti 
autorizacij� šioje tiekimo grandin�je;  

� išsami informacija apie taikomus apribojimus;  
� kita turima ir svarbi informacija apie chemin� medžiag�, 

b�tina nustatant ir taikant atitinkamas rizikos valdymo 
priemones. Ji apima konkre�ias registruotojo registracijos 
dokumentuose nurodytas s�lygas, kurioms esant jam 
leidžiama neatlikti REACH reikalaujam� bandym�;  

� visa medžiaga, apie kuri� informacija buvo perduota pagal 
pirmiau pateiktus punktus, registracijos numeris, jei yra.  
Ši informacija nemokamai perduodama rašytiniu ar 

elektroniniu b�du ir naujinama taip dažnai, kaip b�tina, 
laikantis tos pa�ios, kaip ir saugos duomen� lapams, tvarkos.  
 
Informacija apie gamini� sud�tyje esanias chemines 
medžiagas  

 
Gaminio, kurio sud�tyje yra chemin� medžiaga, �traukta � 

pasi�lyt� medžiag� s�raš�, kuris galiausiai bus �trauktas � 
REACH reglamento XIV pried� (autorizuotos medžiagos), ir 
kurios koncentracija viršija 0,1 proc. pagal mas�, tiek�jas 
pateikia gaminio gav�jui pakankamai informacijos 
(mažiausiai — medžiagos pavadinim�), kad gamin� b�t� 
galima saugiai naudoti.  

Klientui prašant, susijusi informacija nemokamai 
pateikiama per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos.  
 
(*Informacijos šaltinis http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/lt/home.html) 

Primename, kad preliminariai užregistruoti 
chemines medžiagas galite iki 2008 m. gruodžio 1 
d. Atlikus preliminari� chemini� medžiag� 
registracij�, registracijos terminas yra 
atidedamas. 
 
Preliminari registracija atliekama REACH IT 
sistemoje internete adresu  
https://reach-it.echa.europa.eu    
   


