R E A C H NAUJIENLAIŠKIS (Nr.7)
Gerbiamieji cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai ir tolesnieji naudotojai,
nor÷dami gauti šią informaciją periodiškai registruokit÷s el. paštu d.pipiraite@aaa.am.lt.
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ŠIS
TERMINAS TAIKOMAS TIK MEDŽIAGOMS,
KURIOS TURI BŪTI REGISTRUOJAMOS
PRIEŠ 2010 m. lapkričio 30 d.
Chemin÷s medžiagos naudotojas (tolesnis naudotojas)
gali informuoti savo tiek÷ją apie medžiagos ar mišinio
naudojimo būdus, tam, kad tiek÷jas užregistruotų juos
pagal REACH. Pranešti reikia ne v÷liau nei likus 12
m÷nesių iki medžiagos registracijos datos. Naudotojui
patariama laiku pranešti apie medžiagos naudojimo
būdus tiek÷jui, tam, kad jis gal÷tų įtraukti medžiagos
naudojimo būdus ir sąlygas į poveikio scenarijų bei
chemin÷s saugos vertinimą (CSV).
Naudotojas turi
Medžiagos registracijos
informuoti tiek÷ją
data
2009 m. lapkričio 30 d.
2010 m. lapkričio 30 d.
2012 m. geguž÷s 31 d.
2013 m. geguž÷s 31 d.
2017 m. geguž÷s 31 d.
2018 m. geguž÷s 31 d.
Kod÷l informacija apie medžiagos naudojimą yra
svarbi?
Pagal REACH reglamentą pavojingų cheminių
medžiagų importuotojai ir gamintojai turi paruošti
chemin÷s saugos ataskaitą (CSA) ir poveikio scenarijų,
kuriame būtų aprašyta kokiomis sąlygomis turi būti
naudojama medžiaga, kad būtų galima kontroliuoti
riziką. Taip pat gali būti įtraukti patarimai nenaudoti
chemin÷s medžiagos tam tikrais būdais.
Tiek÷jas saugaus naudojimo instrukciją pateikia
poveikio scenarijuje, kuris yra pridedamas prie SDL.
Poveikio scenarijus yra pateikiamas naudotojams, kai
tik medžiaga yra užregistruojama.
Medžiagos naudotojai, gavę SDL, turi įgyvendinti jame
nurodytas sąlygas ir rizikos valdymo reikalavimus bei
privalo persiųsti tokią informaciją žemyn tiekimo
grandin÷je, t.y. tiesiogiai savo pirk÷jams.
Jei tolesnis naudotojas negali įgyvendinti rizikos
valdymo reikalavimų ar nemano, kad juos reikia
įgyvendinti, jis gali pasirinkti vieną iš trijų galimybių:
1. Įvertinti ir dokumentuoti, kad praktiškai
įgyvendinamos naudojimo sąlygos yra tokios
pat saugios kaip ir reikalaujama tiek÷jo
pateiktame poveikio scenarijuje. Įvertinimo
dokumentaciją reikia pateikti vietiniams
inspektoriams paprašius;
2. Pačiam paruošti (CSA), kurią reikia parodyti
vietiniams inspektoriams paprašius ir pranešti
ECHA‘i faktą, kad tolesnis naudotojas atliko
chemin÷s saugos vertinimą.
3. Pakeisti tiek÷ją, tikintis, kad kitas tiek÷jas
pateiks labiau tinkamą poveikio scenarijų.

Kada ir ką informuoti?
Tolesniam naudotojui nepatariame laukti ir nieko
nedaryti, kol tiek÷jas pateiks SDL po medžiagos
registracijos. Patariama aktyviai dom÷tis
įmon÷s
asociacijoje ar jo naudojimo būdas yra įtrauktas į
registruotus tos medžiagos naudojimo būdus, taip pat
klausti savo tiek÷jo ar jis žada tokį naudojimo būdą
įtraukti registruodamas cheminę medžiagą.
Pagal REACH tolesnis naudotojas, pranešdamas apie
medžiagos naudojimo būdą tiek÷jui, turi pranešti ir
apie naudojimo sąlygas, pvz.: įvardinti techninį procesą
ar produktą, kuriame medžiaga yra naudojama,
naudojimo trukmę ir dažnumą, apytikslius kiekius
sunaudojamus per dieną, naudojamas rizikos valdymo
priemones.
Gamintoją ar importuotoją informuoti apie naudojimo
sąlygas svarbu tam, kad SDL būtų įtrauktos būtent
tokioms naudojimo sąlygoms būtinos rizikos valdymo
priemon÷s, o tai mažina tikimybę, kad pačiam
tolesniam naudotojui teks rengti chemin÷s saugos
vertinimą.
Prašymas tiek÷jui, įtraukti konkretų naudojimo būdą į
CSV gali būti pateiktas bet kuriuo metu, tačiau jei
prašymas pateikiamas ankščiau nei 12 m÷nesių prieš
medžiagos
registracijos
terminą,
gamintojas,
importuotojas (tiek÷jas) turi įtraukti naudojimo būdą į
registracijos dokumentaciją.
Kaip gali reaguoti tiek÷jas ?
Platintojas ar preparato (mišinio) ruoš÷jas, gavę
informaciją iš tolesnio naudotojo apie medžiagos ar
mišinio naudojimo būdus, turi persiųsti šią informaciją
aukštyn tiekimo grandin÷je arba paruošti poveikio
scenarijų (remdamiesi chemin÷s saugos vertinimu).
Kaip informuoti tiek÷ją apie medžiagos naudojimo
būdus ?
Naudojimo aprašymas gali būti įkeltas į naudojimo
aprašymų skyrių, kaip paaiškinta rekomendacijų d÷l
informacijos teikimo ir chemin÷s saugos vertinimo
R.12 skyriuje.
Pirmiausiai patariama susisiekti su savo pramon÷s
asociacija ir išsiaiškinti, kokios bendros naudojimo
sąlygos yra prieinamos registruotojams. Pavyzdžiai,
kaip gali atrodyti tokia informacija, pateikti asociacijų
tinklapiuose (pvz.: DUCC ar CEFIC).
Jei bendra naudojimo informacija jau yra pateikta,
įmon÷ tur÷tų pasitikrinti ar ji atspindi jos naudojimo
būdą. Jei neatspindi, trūkstama informacija turi būti
pridedama.
Tiesiogiai tiek÷jui apie medžiagos naudojimo būdus ir
naudojimo sąlygas naudotojas turi pranešti raštu.
Daugiau informacijos:

Rekomendacijose tolesniems naudotojams
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_docum
ent/articles_lt.htm

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų departamento Rizikos vertinimo skyrius
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.( 8~ 5) 212 6094, el. paštas reach@aaa.am.lt

VöLYVOJI PRELIMINARI
BAIGIASI 2009 m. lapkritį

REGISTRACIJA

Didelių
kiekių cheminių
medžiagų
galutin÷
preliminarios registracijos data yra 2009 m. lapkričio
30d. Ši data taip pat galioja įmon÷ms, kurios pirmąkart
per pastaruosius 6 m÷nesius gamino, importavo ar
naudojo chemines medžiagas (phase in), kurios turi
būti įregistruotos iki 2010 m. lapkričio 30 d.
Gaminama ar importuojama chemin÷ medžiaga, kuriai
taikomas pereinamasis laikotarpis (phase in), turi būti
įregistruota iki 2010 m. lapkričio 30 d. jeigu:
• šios
medžiagos
ES
gaminama
ar
importuojama 1000 t /m ar daugiau;
• ji klasifikuojama kaip kancerogenin÷,
mutagenin÷ ar toksiška reprodukcijai (1 ir 2
kategorija) ir jos gaminama ar importuojama
ES 1 t/m ar daugiau;
• klasifikuojama kaip labai toksiška vandens
organizmams, ar gali sukelti ilgalaikius
neigiamus pakitimus vandens aplinkoje
(R50/53) ) ir jos gaminama ar importuojama
ES 100 t/m ar daugiau.
EUROPOS
CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ
AGENTŪROS
(ECHA)
PUSLAPYJE
JAU
GALITE
RASTI
REKOMENDACIJAS DöL
GAMINIUOSE
ESANČIOMS
CHEMINöMS
MEDŽIAGOMS KELIAMŲ REIKALAVIMŲ
LIETUVIŲ KALBA
Šiame
rekomendacijų
dokumente
apžvelgiami
gaminiuose
esančioms
medžiagoms
taikomi
reikalavimai. Jis skirtas pad÷ti:
• REACH subjektams nustatyti savo funkciją (-as):
ar jie yra medžiagų gamintojai ar importuotojai ir
(arba) gaminių gamintojai ar importuotojai.
• gaminių tiek÷jams nuspręsti, ar vykdydami savo
veiklą jie turi laikytis registracijos, pranešimo ir
(arba) informavimo reikalavimų, susijusių su
medžiagomis jų gaminiuose.
Pagal REACH gaminių tiek÷jai funkcijų turi mažiau
nei atskirų medžiagų arba preparatų gamintojai,
importuotojai ir tolesni naudotojai. Tod÷l pagrindinis
aspektas šiose rekomendacijose – teisingas ir nuoseklus
įvertinimas, kas laikoma gaminiu pagal REACH. Šis
įvertinimas grindžiamas objekto paskirties nustatymu ir
tuo, kiek tą apsprendžia jo chemin÷ sud÷tis arba forma,
paviršius bei konstrukcija. Tai nuspręsti gali būti sunku
vadinamaisiais „ribiniais atvejais“. Skiriami dviejų tipų
ribiniai atvejai:
• riba tarp natūralių arba sintetinių medžiagų
perdirbimo
į
galutinius
gaminius;
ypač
sprendžiant, ar „pusiau baigtas gaminys“ teb÷ra
medžiaga, ar jau gaminys
• riba tarp medžiagų ar preparatų, esančių
specialiose talpyklose arba specialioje apsaugin÷je
medžiagoje, ir (neatsiejama) gaminio dalimi
esančių medžiagų ar preparatų.

Rekomendacijos gaminiuose esančioms medžiagoms
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
articles_lt.htm

EUROPOS
CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ
AGENTŪROS
(ECHA)
PUSLAPYJE
JAU
GALITE
RASTI
REKOMENDACIJAS REGISTRAVIMUI
LIETUVIŲ KALBA
Šiame dokumente aprašoma, kada ir kaip reikia
užregistruoti cheminę medžiagą pagal REACH
reglamentą. Jį sudaro dvi dalys: vienoje rašoma apie
registracijos užduotis bei reikalavimus, kitoje apie
technin÷s dokumentacijos rengimą.
Rekomendacijos registravimui
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/r
egistration_lt.htm?time=1257859115

ECHA SAVO TINKLALAPYJE SUKŪRö NAUJĄ
RUBRIKĄ SKIRTĄ APRIBOJIMAMS
Naujoje rubrikoje aprašomi esami apribojimai bei
procedūros skirtos naujų apribojimų įvedimui.
Cheminei medžiagai gali būti taikomi apribojimai
pagal REACH reglamento VIII antraštin÷je dalyje
išd÷stytą procedūrą, jeigu chemin÷ medžiaga sukelia
nepageidaujamą poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai.
Kontrol÷s priemon÷s d÷l tokių cheminių medžiagų
privalo būti įdiegtos visos Bendrijos mastu.
Apribojimas gali reikšti draudimą gaminti cheminę
medžiagą arba ja prekiauti bei ribotai naudoti cheminę
medžiagą vienai ar kelioms reikm÷ms.
Naujoji rubrika buvo sukurta siekiant palengvinti
pri÷jimą prie svarbios šiuo klausimu informacijos
Valstybių narių kompetentingų institucijų bei
pramon÷s atstovams.
AIŠKINAMASIS LAPAS PADöS IŠVENGTI
NEREIKALINGŲ BANDYMŲ SU GYVŪNAIS
Reikalavimų,
keliamų
cheminių
medžiagų
gamintojams ir importuotojams pagal REACH
reglamentą, išaiškinimas pad÷s išvengti nereikalingų
bandymų su gyvūnais bei sumažins pramon÷s išlaidas.
Aiškinamasis lapas aktualus įmon÷ms, gaminančioms
ar importuojančioms chemines medžiagas, kurių kiekis
didesnis arba lygus 100 tonų (1000 tonų) per metus,
kurie turi registracijos dokumentacijose pateikti
informaciją apie medžiagos kartotinių dozių
toksiškumą ir toksiškumą reprodukcijai.
Kartotinių dozių toksiškumo ir toksiškumo
reprodukcijai informacijos reikalavimų
aiškinamąjį lapą rasite čia (angl. kalba)
http://echa.europa.eu/doc/reach/reach_factsheet_t
esting.pdf
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