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 Pagarbiai, Agnė Janonytė

Mažesnių registracijos informacijai 
keliamų reikalavimų taikymas 

Jei cheminės medžiagos, kuriai taikomas 
pereinamasis laikotarpis, per metus 
pagaminate arba importuojate nuo 1 iki 10 
tonų, jums gali būti leidžiama užregistruoti 
šią cheminę medžiagą, pateikiant mažesnį 
informacijos rinkinį, t. y. nurodant tik tos 
cheminės medžiagos fizines ir chemines 
savybes. Ribotas informacijos kiekis gali 
būti naudojamas tik, jeigu cheminė 
medžiaga neatitinka III priede nustatytų 
kriterijų. Taigi, mažesnis informacijos 
rinkinys gali būti teikiamas tik tokiais 
atvejais: 

� jei nėra požymių, kad cheminė 
medžiaga yra kancerogeninė, 
mutageninė arba toksiška 
reprodukcijai (CMR, 1A arba 1B 
kategorija), patvari, 
bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) 
arba labai patvari ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB), ir 

� jei nėra požymių, kad cheminė 
medžiaga yra plačiai naudojama 
bei klasifikuojama kaip pavojinga 
žmonių sveikatai arba aplinkai 
pagal CLP reglamento nuostatas.  

Europos cheminių medžiagų agentūra 
(ECHA) sudarė cheminių medžiagų, kurios 
gali atitikti REACH reglamento III priede 
nustatytus kriterijus, inventorių. 
Inventorius sudarytas, naudojant viešai 
prieinamas duomenų bazes su 
eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR 
modeliavimo rezultatus. Šis inventorius 
skirtas padėti registruotojams suprasti, ar 
jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII 
priede reikalaujamos informacijos 
reikalavimus, t.y. pateikti informaciją apie 
jos fizines ir chemines savybes, bei 
informaciją apie toksikologines ir 
ekotoksikologines savybes. Taigi, jei jūsų 
cheminė medžiaga yra šiame inventoriuje, 
jums veikiausiai reikės pateikti visą VII 
priede nustatytą informaciją. 

Kaip patikrinti, ar Jums gali būti taikomi 
mažesni registracijos informacijai keliami 
reikalavimai? 

Rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus: 

� surinkite visą informaciją apie savo 
cheminę medžiagą; 

� patikrinkite, ar Jūsų cheminė 
medžiaga yra įtraukta į ECHA‘os 
III priedo inventorių; 



Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius   
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.( 8~ 5) 212 6090, el. paštas reachclp@aaa.am.lt  
 

� patikrinkite inventoriuje pateiktą 
informaciją; 

� surinkite galimą papildomą 
informaciją apie savo cheminę 
medžiagą. Šią informaciją galite 
rasti REACH registracijos 
dokumentacijose bei klasifikavimo 
ir ženklinimo inventoriuje ir 
turimuose bandymų duomenyse, 
gautuose pritaikant (Q)SAR, 
analogijos metodą ir atlikus in vitro 
bandymus.  

� parenkite išvadas. 

 

 

 

Naudokite naująją IUCLID 6 versij ą 

Informuojame, kad nuo 2016 m. 
balandžio 29 d. registracijos 
dokumentacijai parengti turi būti 
naudojama naujoji IUCLID 6 versija. Šią 
programos versiją paprasta įdiegti 
kompiuterio darbalaukyje, nes pakanka tik 
kelių mygtuko paspaudimų ir nereikia 
papildomos programinės įrangos. Taip pat 
į programą yra integruota pagalba 
vartotojams, kuri yra išversta į 23 ES 
valstybių narių kalbas. Be to, buvo 
atnaujintas IUCLID formatas, t. y. 
suderinti šablonai, atsižvelgiant į teisės 
aktų pasikeitimus ir bandymų gairių 
pasikeitimus. Taigi, šis pokytis padės 
vartotojams pateikti labiau suderintą 
informaciją ir tokiu būdu pagerės duomenų 
rinkinių kokybė. Be to, labiau 
struktūrizuotą informaciją bus lengviau 

įvertinti, paskelbti ir vykdyti jos paiešką. 
Įtraukti nauji šablonai, skirti informacijos 
apie cheminės medžiagos naudojimo 
būdus ir poveikį, pateikimui. Galite 
nurodyti kiekvieną cheminės medžiagos 
naudojimo būdą kaip atskirą įrašą. Taip pat 
į šabloną įterpiami nauji laukai, kuriuose 
galima pateikti informaciją apie tarpinę 
cheminę medžiagą: apie jos cheminę 
reakciją, reakcijos produktus ir jos 
naudojimą griežtai kontroliuojamomis 
sąlygomis. Jeigu esate pagrindinis 
registruotojas, galėsite įtraukti informaciją 
apie cheminės medžiagos tapatybės profilį, 
t.y. informaciją apie cheminės medžiagos 
sudėtį, pavojų ir klasifikaciją, duomenis, 
dėl kurių sutarta bendroje pateiktyje. Šią 
dokumentacijos dalį (cheminės medžiagos 
tapatybės profilį) galėsite matyti per 
REACH IT visi bendro dokumentacijos 
pateikimo nariai registruotojai ir galėsite 
sužinoti, ar Jūsų cheminės medžiagos 
tapatybė tokia pati. Ši informacija leis 
užklausos teikėjams susisiekti su galimais 
registruotojais. Be to, kai ECHA gauna 
kiekvieną registracijos dokumentaciją, ji 
atlieka jų atitikties patikrą. Buvo 
atnaujintas IUCLID papildinys (angl. 
Plug-in) - Patvirtinimo pagelbiklis (angl. 
Validation Assistant), todėl registruotojai, 
prieš pateikiant registracijos 
dokumentaciją ECHA’i, gali patikrinti jos 
išsamumą.  

 

 

 

 

Inventorių galite rasti šiuo adresu: 
http://echa.europa.eu/lt/information-
on-chemicals/annex-iii-inventory 

 

IUCLID 6 versiją galite parsisiųsti 
iš: 
https://iuclid6.echa.europa.eu/web/iu
clid/download  

Vartotojo vadovus galite rasti: 

https://iuclid6.echa.europa.eu/web/iu
clid/documentation 
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Pasiruoškite naujos REACH IT 3 
versijos naudojimui 

Atnaujinta REACH IT versija, kuri 
naudojama registracijos dokumentacijai 
pateikti, bus paskelbta 2016 m. birželio  
21 d. Šią naująją versiją bus daug 
paprasčiau ir lengviau naudoti ypač 
mažoms ir vidutinėms bei mikro įmonėms 
(MV Į), registruojant chemines medžiagas 
iki 2018 m. gegužės 31 d. Be to, į REACH 
IT versiją bus integruota pagalba, kas taip 
pat palengvins jos naudojimą. Pagalba bus 
išversta į 23 Europos Sąjungos valstybių 
narių kalbas. 

Taigi, naudojant naująją REACH IT 
versiją, galėsite: 

� Lengvai susirasti jau pateiktą 
informaciją per „Medžiagos 
apžvalgos puslapį“ (angl. 
Substance overview page), pvz. 
informaciją apie atliktą 
preliminarią registraciją, užklausos 
numerį ir kt. 

� Lengvai susirasti aktualius 
nurodymus „Naujų užduočių“ 
(angl. New tasks) puslapyje, pvz. 
ECHA‘os prašymą atnaujinti 
informaciją. 

� Parengti ir pateikti nario 
registruotojo dokumentaciją 
internetu, jeigu Jūsų cheminė 
medžiaga atitinka standartinei 
informacijai keliamus reikalavimus 
ir yra vienkomponentė, ir jeigu 
pritariate informacijai apie pavojų, 
kurią pateikė pagrindinis 
registruotojas. Tačiau jeigu Jūsų 

registruojama cheminė medžiaga 
neatitinka reikalavimų, turėsite 
registracijos dokumentaciją 
parengti per IUCLID 6 programą. 

� Įsivertinti savo įmonės dydį ir, 
jeigu ji yra maža, vidutinė ir mikro, 
pateikti jį pagrindžiančius 
įrodymus ECHA‘i, naudojant 
vediklį, esantį REACH IT. 

� Valdyti daug įmonių per vieną 
vartotojo paskyrą (Jums nereikės 
nuo vienos paskyros atsijungti ir 
jungtis prie kitos paskyros). Bus 
galimas tiek kontaktinių asmenų, 
tiek trečiosios šalies atstovų, 
susijusių su specifiniu pateikimu, 
centrinis valdymas. 

Atnaujinta REACH IT versija padės 
ECHA‘i užtikrinti, kad registracijos 
dokumentacija tokiai pačiai cheminei 
medžiagai būtų teikiama kartu, bendroje 
pateiktyje, o ne atskirai ir būtų laikomasi 
principo – viena cheminė medžiaga, viena 
registracija. Taip pat bus užtikrinamos 
Europos Komisijos įgyvendinamojo 
reglamento, kuris buvo priimtas 2016 m. 
sausio 5 d., nuostatos dėl bendro 
informacijos teikimo ir dalijimosi 
duomenimis. Be to, naujoji REACH IT 
versija padės galimiems registruotojams, 
jeigu reikės, ištaisyti informaciją bendroje 
pateiktyje, nurodant tos pačios cheminės 
medžiagos pagrindinio registruotojo 
kontaktinę informaciją. Nauja versija bus 
susieta su visais kitais ECHA‘os pateikimo 
įrankiais (pvz.: REACH IT, ePIC). 

ECHA rekomenduoja visiems REACH IT 
vartotojams peržiūrėti savo paskyras ir 
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atnaujinti informaciją jose, kad būtų 
pasiruošta perėjimui prie naujos REACH 
IT versijos. Tiek IUCLID 6, tiek REACH 
IT pakeitimai bus taikomi naujiems ir 
atnaujintiems dokumentų rinkiniams. 
Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad kai tik 
bus paskelbta REACH IT 3 versija, 
cheminių medžiagų registracijos 
dokumentaciją bus galima pateikti 
parengtą tik IUCLID 6 programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos apie REACH 
IT, kaip pradėti naudoti naująją 
versiją (angl. Transition to the new IT 
tools - how to prepare. Technical 
information for existing registrants), 
galite rasti šiuo adresu: 
http://echa.europa.eu/documents/101
62/13566/it_tools_transition_en.pdf 

 

Informuojame, kad REACH IT nebus 
galima naudoti nuo 2016 m. birželio 
14 d. 12 val. iki birželio 21 d. 10 val., 
nes Europos Cheminių medžiagų 
agentūra tvarkys sistemą, siekiant 
pasiruošti naujos REACH IT 3 
versijos paskelbimui.  

Atsiprašome už nepatogumus.  


