R E A C H NAUJIENLAIŠKIS (Nr.5)
Gerbiamieji cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai ir tolesnieji naudotojai,
norėdami gauti šią informaciją periodiškai registruokitės el. paštu b.volujevic@aaa.am.lt.
Pagarbiai,
vyr. specialistė Beata Volujevič

KANDIDATINIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
SĄRAŠAS
2008 metų spalio 8 dieną Europos cheminių
medžiagų agentūros (toliau ECHA) Valstybių narių
komitetas (toliau VKN) vieningai sutarė dėl 14
cheminių
medžiagų
identifikavimo
didelį
susirūpinimą
keliančiomis
cheminėmis
medžiagomis. Viena cheminė medžiaga buvo
identifikuota, kaip kelianti didelį susirūpinimą be
VNK įsikišimo, kadangi per viešų konsultacijų
laikotarpį apie šią medžiagą nebuvo pareikšta jokių
komentarų. 2008 metų spalio 22 dieną ECHA
įtraukė minėtas medžiagas į Kandidatinį sąrašą,
kuris nuo 2008 metų spalio 28 dienos yra
publikuojamas ECHA tinklalapyje ir bus pastoviai
atnaujinamas
identifikavus
naujas
didelį
susirūpinimą keliančias medžiagas. Šiame sąraše
esančios cheminės medžiagos galiausiai bus
įtrauktos į REACH reglamento XIV priedą,
kuriame bus pateikiamas autorizuotinų cheminių
medžiagų sąrašas. Cheminių medžiagų įtraukimo į
kandidatinį sąrašą pasėkoje įmonėms gali atsirasti
teisinių prievolių nuo tų cheminių medžiagų
įtraukimo į Kandidatinį sąrašą datos. Šios teisinės
prievolės gali būti susijusios su pačia įtrauktąja
chemine medžiaga. Taipogi teisinės prievolės
atsiranda, jei įtrauktoji į Kandidatinį sąrašą cheminė
medžiaga yra preparatuose ar gaminiuose.
Teisinės prievolės susijusios su atskira
chemine medžiaga įtraukta į Kandidatinį
sąrašą.
Nuo 2008 metų spalio 28 dienos visi Europos
Sąjungos (toliau ES) bei Europos ekonominės
erdvės (toliau EEE) tiekėjai turi visiems
gavėjams pateikti cheminės medžiagos
įtrauktos į Kandidatinį sąrašą saugos duomenų
lapą užpildytą pagal REACH reglamento II
priedo reikalavimus.

Teisinės prievolės, kai įtrauktoji į Kandidatinį sąrašą
cheminė medžiaga yra preparato sudėtyje.
Nuo 2008 metų spalio 28 dienos visi ES bei EEE tiekėjai turi
pateikti gavėjui pastarojo prašymu pagal REACH reglamento II
priedą parengtą saugos duomenų lapą jei preparatas neatitinka
klasifikavimo pavojingų kriterijų pagal Direktyvos 1999/45/EB
5, 6 ir 7 straipsnius, tačiau savo sudėtyje turi bent vieną cheminę
medžiagą, įtrauktą į Kandidatinį sąrašą, kurios koncentracija ne
dujiniame preparate yra lygi arba didesnė nei 1 % masės, o
dujiniame preparate — lygi arba didesnė nei 0,2 % tūrio.
Viešos konsultacijos dėl cheminių medžiagų
įtraukimo į Autorizuotinų medžiagų sąrašą
2009 m. sausio 14 d. Europos cheminių medžiagų
agentūroje (ECHA) prasidėjo viešųjų konsultacijų
laikotarpis dėl cheminių medžiagų, kurias
planuojama įtraukti į REACH reglamento XIV
priedą (Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas).
Suinteresuoti asmenys gali teikti komentarus dėl
cheminių medžiagų įtraukimo ECHA tinklapyje iki
2009
m.
balandžio
14
d.
adresu
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/dr
aft_recommendations_en.asp
ECHA į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą
rekomenduoja
įtraukti
septynias
chemines
medžiagas iš Kandidatinio sąrašo:
• 5-tret-butil-2,4,6-trinitro-m-ksileną;
• alkanus, C10-13, chloro (trumpos grandinės
chlorinti alkanai);
• heksabromciklododekaną (HBCDD) ir
visus pagrindinius identifikuotus
diastereoizomerus;
• benzil butil ftalatą;
• dibutil ftalatą.

Teisinės prievolės, kai įtrauktoji į Kandidatinį sąrašą cheminė medžiaga yra gaminio sudėtyje.
Nuo 2008 metų spalio 28 dienos visi ES bei EEE gaminio, kurio sudėtyje yra cheminė medžiaga įtraukta į kandidatinį sąrašą
ir jos koncentracija viršija 0,1 % masės (masės %), tiekėjai privalo pateikti gaminio gavėjui pakankamai savo turimos
informacijos (bent tos cheminės medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų galima saugiai naudoti. Nuo 2008 metų spalio 28
dienos visi ES bei EEE gaminio, kurio sudėtyje yra cheminė medžiaga įtraukta į kandidatinį sąrašą ir jos koncentracija viršija
0,1 % masės (masės %), tiekėjai vartotojo prašymu, per 45 dienas nuo prašymo gavimo datos, turi pateikti vartotojui
pakankamai savo turimos informacijos (bent tos cheminės medžiagos pavadinimą), kad vartotojas galėtų gaminį saugiai
naudoti. Reikiama informacija turi būti suteikiama nemokamai.
Nuo 2011 metų gruodžio 1 dienos visi ES bei EEE gaminių gamintojai ar importuotojai turės informuoti ECHA, jei jų
gaminyje esanti cheminė medžiaga yra įtraukta į Kandidatinį sąrašą. Ši prievolė galioja, kai gaminio sudėtyje esančios
cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui arba, kai gaminio
sudėtyje esančios cheminės medžiagos koncentracija viršija 0,1 % masės (masės %).
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Kandidatinių cheminių medžiagų sąrašas
Cheminės medžiagos pavadinimas
DIARSENO TRIOKSIDAS
BENZIL BUTIL FTALATAS
DIARSENO PENTOKSIDAS
ALKANAI, C10-13, CHLORO (TRUMPOS
GRANDINĖS CHLORINTI ALKANAI)
ANTRACENAS
KOBALTO DICHLORIDAS
4,4'-DIAMINODIFENILMETANAS
BIS(TRIBUTIL -ALAVO)OKSIDAS
DIBUTIL FTALATAS
NATRIO DICHROMATAS
5-TRET-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-M-KSILENAS
BIS(2-ETIL(HEKSIL)FTALATAS
HEKSABROMOCIKLODODEKANAS (HBCDD) ir
visi pagrindiniai identifikuoti diastereoizomerai (α –
HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)
TRIETIL ARSENATAS
ŠVINO VANDENILIO ARSENATAS

CAS numeris
1327-53-3
85-68-7
1303-28-2

EINECS numeris
215-481-9
201-622-7
215-116-9

85535-84-8

287-476-5

120-12-7
7646-79-9
101-77-9
56-35-9
84-74-2
7789-12-0
10588-01-9
81-15-2
117-81-7
25637-99-4 ir 3194-55-6
(134237-51-7, 134237-50-6,
134237-52-8)
15606-95-8
7784-40-9

204-371-1
231-589-4
202-974-4
200-268-0
201-557-4
234-190-3
201-329-4
204-211-0
247-148-4 ir 221-695
427-700-2
232-064-2

VĖLYVA PRELIMINARI REGISTRACIJA
PASIBAIGĖ PRELIMINARIOS
REGISTRACIJOS TERMINAS
Per preliminarios registracijos laikotarpį nuo
2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d.
Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA)
buvo patvirtinta 2,75 milijonų preliminarių
registracijų - 150 000 cheminių medžiagų.
Vadovaujantis REACH reglamento 28 straipsniu,
ECHA savo tinklapyje paskelbė preliminariai
užregistruotų cheminių medžiagų sąrašą. Šiame
sąraše pateikiami cheminių medžiagų pavadinimai,
jų EINECS ir CAS numeriai ir, jei yra, kiti
tapatybės kodai bei pirmasis numatomos
registracijos terminas.
Jeigu įmonė preliminariai neužregistravo
cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis
laikotarpis, ji turi sustabdyti savo veiklą, susijusią
su ta chemine medžiaga. Įmonė toliau gaminti ar
importuoti tokią cheminę medžiagą galės tik
pateikus ECHA išsamią registracijos dokumentaciją
ir gavus iš ECHA sprendimą dėl registracijos,
įskaitant registracijos numerį.

Preliminariai užregistruotų cheminių
medžiagų sąrašas pateikiamas ECHA
tinklapyje rubrikoje ECHA CHEM
(prieiga internetu
http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pr
e-registered-sub.aspx).

Vadovaujantis REACH reglamento 28 straipsnio
6 dalimi, tam tikrais atvejais preliminari registracija
gali būti atliekama ir po 2008 m. gruodžio 1 d.
(„vėlyva
preliminari
registracija“).
Vėlyva
preliminari registracija galima tais atvejais, kai
gamintojas arba importuotojas po 2008 m. gruodžio
1 d. pirmą kartą pagamina ar importuoja 1 arba
daugiau tonų per metus cheminės medžiagos atskiros, esančios preparato ar gaminio sudėtyje,
kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis.
Šiuo atveju gamyba ar importas pirmą
kartą - reiškia pirmą kartą po REACH
reglamento įsigaliojimo 2007 m. birželio
1 d.
Norėdamas pasinaudoti pratęstais registracijos
terminais, pirmą kartą po 2008 m. gruodžio 1 d.
pagaminęs ar importavęs cheminę medžiagą,
gamintojas ar importuotojas privalo preliminariai
užregistruoti cheminę medžiagą:
• ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos
dienos, kai pirmą kartą pagamino ar
importavo daugiau nei 1 toną cheminės
medžiagos;
• ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki
atitinkamo galutinio registracijos termino.
Išsami informacija pateikta Rekomendacijose
dalijimuisi duomenimis 3.6 skyriuje – Gamyba
ir importas pirmą kartą (prieiga internetu
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_
document/data_sharing_en.htm?time=1233062
993).
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