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ECHA-13-GF-06-LT 
 
Informacija šalims, sudariusioms žaliavų perdirbimo sutartis 
 

Žaliavų perdirbėjas pagal REACH reglamentą  

Verslo sumetimais (pvz., siekdama 
įgyti ekonominį pranašumą, išsaugoti 
konkurencingumą, logistiniais sume-
timais) įmonė gali nuspręsti (kai ku-
rias) jos vykdomos gamybos operaci-
jas patikėti trečiajai šaliai. Tokios 
įmonių tarpusavio sutartys apibūdi-
namos labai įvairiais terminais. Ža-
liavų perdirbėjas – vienas dažniau-
siai vartojamų terminų, apibūdinan-
čių kitą įmonę, pirmosios įmonės 
vardu vykdančią gamybos veiklą. Ši 
veikla atitinkamai vadinama žaliavų 
perdirbimu ir yra paplitusi chemijos 
pramonėje. REACH reglamente spe-
cialių nuostatų dėl žaliavų perdirbimo 
nėra. Visgi žaliavų perdirbėjams gali 
būti taikomi tam tikri šiame regla-
mente nustatyti įpareigojimai.  

Šiame informaciniame biuletenyje 
siekiama paaiškinti žaliavų perdirbė-
jo sąvoką ir įpareigojimus, kurie jam 
gali būti taikomi pagal REACH reg-
lamentą. Be to, šiame dokumente 
glaustai aprašyti susiję REACH reika-
lavimai. Jame taip pat pateikiama 
pradinių patarimų, kaip lengviau įgy-

vendinti reikalavimus, keliamus ža-
liavų perdirbėjams ir įmonėms, ku-
rios kitiems subjektams patiki jų var-
du perdirbti žaliavas. 

Žaliavų perdirbimo sutarčių taikymo 
sritys ir sąlygos gali būti labai įvai-
rios. Primygtinai rekomenduojama 
tokiose sutartyse konkrečiai susitarti 
dėl REACH įpareigojimų, susijusių su 
ES vykdoma gamybos veikla (bent dėl 
registravimo įpareigojimų). Sutartyse 
turėtų būti aiškiai išdėstytos nuosta-
tos dėl duomenų nuosavybės, būsimų 
atnaujinimų, atsakomybės už saugos 
duomenų lapų (angl. SDS) rengimą ir 
teikimą, taip pat dėl kitų susijusių 
REACH įpareigojimų. Sutartyse taip 
pat turėtų būti aptarti įpareigojimai, 
susiję su tinkamu cheminių medžiagų 
arba mišinių, dėl kurių sudaroma su-
tartis, klasifikavimu, pakavimu ir 
ženklinimu pagal CLP reglamentą. 

 

 

 
R E A C H  

Informacinis biule-
tenis 
 

http://echa.europa.eu/
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KAS YRA ŽALIAVŲ PERDIRBĖJAS? 

Žaliavų perdirbėjas paprastai reiškia įmonę, 
kuri kitai įmonei teikia gamybos paslaugas (už 
tam tikrą mokestį), remdamasi tų paslaugų 
teikimo sutartimi. Tokios veiklos vykdytojai 
dar vadinami taip: 

• užsakomosios gamybos vykdytojas; 

• paslaugas teikianti trečioji šalis; 

• užsakomosios cheminių medžiagų 
gamybos vykdytojas; 

• išorės paslaugų teikėjas; 

• gamintojas pagal sutartį; 

• žaliavų perdirbimo paslaugų teikėjas.  

 
KAS YRA ŽALIAVŲ PERDIRBIMAS? 
 
Žaliavų perdirbimas (arba žaliavų perdirbimo 
paslaugų teikimas)) – tai medžiagų perdirbi-
mo veikla. Žaliavų perdirbimo paslaugų pa-
vyzdžiai:  
 

- cheminės medžiagos gamyba; 

- mišinių (preparatų) ruošimas;  

- sumaišymas;  

- separavimas;  

- distiliavimas;  

- centrifugavimas;  

- pirmiau nurodytų operacijų derinys. 

Be žaliavų perdirbimo operacijų, dar gali būti 
teikiamos saugojimo arba platinimo paslau-
gos, tačiau jos nepriskiriamos prie žaliavų 
perdirbimo veiklos. 
 
Konkrečios žaliavų perdirbimo sutartys gali 
labai skirtis viena nuo kitos. 
 
SUSIJĘ SUBJEKTAI 

Žaliavų perdirbimo sutartis sudaro dvi šalys: 

• žaliavų perdirbimo paslaugą perkanti 
įmonė („klientas“, kartais dar vadinamas 
„užsakovu“), galinti tiekti žaliavas, teikti 
informaciją apie cheminius procesus ir 
duoti reikiamus nurodymus; 

• žaliavų perdirbėjas (paslaugos teikėjas),  
(pagal aplinkybes) suteikiantis infrastruk-
tūrą, reikalingą įrangą, darbuotojus ir tei-
kiantis techninę pagalbą.  

Paprastai klientas yra proceso technologijos, 
praktinių žinių ir galutinio (-ių) produkto (-ų) 
savininkas. Tuo žaliavų perdirbimo sutartis 
skiriasi nuo įprastos tiekimo sutarties. 
 
REACH REGLAMENTE ŽALIAVŲ 
PERDIRBĖJAMS NUSTATYTI 
ĮPAREIGOJIMAI 
 
Cheminės medžiagos registravimas 
 
REACH reglamente žaliavų perdirbėjo apibrėž-
ties nėra. Reglamente šiam subjektui nenu-
statyta jokių specialių taisyklių ar nuostatų. 
Todėl pagal REACH reglamentą į žaliavų per-
dirbėją turėtų būti žiūrima taip pat, kaip į bet 
kurį kitą ES įsisteigusį gamintoją, atitinkantį 
REACH 3 straipsnio 9 dalyje pateiktą apibrėž-
tį, t. y. kaip į 

• „Bendrijoje įsisteigusį fizinį arba juridinį as-
menį, kuris Bendrijoje gamina cheminę me-
džiagą“,  

o gamybos veikla 3 straipsnio 8 dalyje api-
brėžta kaip 

• „cheminių medžiagų gaminimas ar natūralių 
cheminių medžiagų išgavimas“. 

Pagal REACH reglamento 6 straipsnio 1 dalį 
bet kuris ES gamintojas, per metus pagami-
nantis ne mažiau kaip 1 toną cheminės me-
džiagos, privalo užregistruoti cheminę me-
džiagą, išskyrus atvejus, kai taikomos specia-
lios išimtys1. Ši nuostata taikoma atskiroms ir 
mišinių arba gaminių sudėtyje esančioms 
cheminėms medžiagoms, kai numatoma, kad 
cheminė medžiaga išsiskirs įprastinėmis arba 
pagrįstai numanomomis naudojimo sąlygo-
mis.  
 
Jeigu laikomasi pirmiau nurodytų registracijos 
kriterijų, pagal REACH reglamentą registraci-
jos pareiga tenka žaliavų perdirbėjui, 
nors žaliavos, intelektinės nuosavybės teisės 
ir galutinis (-iai) produktas (-ai) priklauso 
klientui.  
 
Abu subjektai privalo susitarti, kam teks 
administravimo našta, susijusi su registra-
cija ir jos išlaidomis. Žaliavų perdirbėjas gali 
būti nepajėgus padengti šias išlaidas. Be to, 
žaliavų perdirbimo paslaugas perkanti įmonė 
gali norėti kontroliuoti registraciją, nes dažnai 
                                           
1 Daugiau informacijos apie REACH reglamento išimtis 
pateikta Registravimo rekomendacijų 2.2.2, 2.2.3 ir 
2.2.4 skirsniuose. 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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ji yra registracijos duomenų ir konfidencialios 
verslo informacijos, susijusios su chemine 
medžiaga ir jos naudojimo būdais, savininkė. 
 
Jeigu tai neprieštarauja REACH reglamente 
gamintojui nustatytiems įpareigojimams, abi 
šalys bet kokiu joms abiem priimtinu būdu 
gali sudaryti praktinius susitarimus. Pavyz-
džiui, klientas gali nuspręsti parengti registra-
cijos dokumentaciją ir padengti registracijos 
išlaidas. Be to, klientas ir žaliavų perdirbimo 
paslaugų teikėjas gali sudaryti sutartį, kurioje 
būtų aptartas duomenų nuosavybės klausimas 
ir nustatyta, kad viena arba abi šalys įsiparei-
goja atlyginti kitai šaliai nuostolius, žalą arba 
teisines pasekmes, galinčias atsirasti pagal tą 
sutartį. Kadangi žaliavų perdirbimo aplinkybės 
gali būti įvairios ir priklauso nuo konkrečios 
veiklos, kad būtų galima priimti praktinius 
sprendimus, kiekvienas scenarijus turėtų būti 
vertinamas atsižvelgiant į konkretų atvejį. 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad valdžios institu-
cijų prašymu arba gavus naujos informacijos 
gali reikėti peržiūrėti ir atnaujinti registracijos 
dokumentacijos turinį. Abi šalys turėtų iš 
anksto aiškiai nustatyti, kas turėtų būti daro-
ma kilus tokio atnaujinimo poreikiui. 
 
Be pareigos registruoti, REACH reglamente 
gamintojams nustatyta ir kitokių įpareigojimų, 
kuriuos žaliavų perdirbėjai privalo vykdyti. 
Kituose skirsniuose aiškinami kai kurie iš šių 
įpareigojimų. 
 
Žaliavų perdirbimas ir cheminės me-
džiagos, kurioms taikomi apribojimai 
 
Jeigu su žaliavų perdirbėju sudaroma sutartis 
dėl cheminės medžiagos gamybos, jis taip pat 
privalo užtikrinti, kad šiai cheminei medžiagai 
nebūtų taikomi REACH reglamento 
XVII priede (Tam tikrų pavojingų medžiagų, 
preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai 
bei naudojimo apribojimai) nustatyti apriboji-
mai. 
 
Daugiau informacijos apie apribojimus pateik-
ta Rekomendacijose dokumentacijos 
XV priedo, skirto apribojimams, rengimui. 
Taip pat rekomenduojame apsilankyti ECHA 
svetainės skiltyje Apribojimas. 
 
Žaliavų perdirbimas ir autorizacijos 
nuostatos 
 
Žaliavų perdirbėjo naudojamoms cheminėms 
medžiagoms (t. y. procese naudojamoms ža-

liavoms) gali būti taikomi autorizacijos reika-
lavimai. Šią informaciją cheminės medžiagos 
tiekėjas paprastai turėtų nurodyti saugos 
duomenų lape (SDS). Jeigu cheminė medžia-
ga nurodyta REACH reglamento XIV priede 
(Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas), 
žaliavų perdirbėjas privalo patikrinti, ar jam 
nereikia kreiptis dėl jo taikomo naudojimo 
būdo autorizacijos. Tačiau jeigu šio konkretus 
naudojimo būdo autorizacijos liudijimas jau 
buvo išduotas subjektui, kuris priklauso pir-
minei tiekimo grandinei (pvz., klientui), žalia-
vų perdirbėjas gali pasinaudoti šia autorizacija 
(jeigu naudoja cheminę medžiagą laikydama-
sis sąlygų, nustatytų pirminės tiekimo grandi-
nės subjektui išduotame autorizacijos liudiji-
me). 
 
Daugiau informacijos apie autorizacijos pro-
cedūrą pateikta Autorizacijos paraiškos ren-
gimo rekomendacijose ir Klausimuose ir atsa-
kymuose dėl paraiškos pateikimo autorizacijai 
gauti. Taip pat patariame peržiūrėti ECHA 
svetainės skiltį Autorizacija. 
 
Saugos duomenų lapams (SDS) ke-
liami reikalavimai 
 
REACH reglamento 31 straipsnio 1 dalyje rei-
kalaujama, kad cheminės medžiagos tiekėjas 
pateiktų REACH reglamento II priede nustaty-
tos formos SDS, jeigu: 
 
cheminė medžiaga: 
- atitinka klasifikavimo pavojinga chemine 

medžiaga kriterijus, nustatytus Reglamente 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifika-
vimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP regla-
mentas); arba 

 
- yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška 

(PBT) arba labai patvari ir didelės bioaku-
muliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento 
XIII priede išdėstytus kriterijus; arba 
 

- yra įtraukta į cheminių medžiagų, kurias 
gali reikėti autorizuoti, kandidatinį sąrašą. 

 
arba jeigu mišinys: 
- atitinka klasifikavimo pavojingu mišiniu krite-

rijus, nustatytus Pavojingų preparatų direk-
tyvoje (DPD)2. 

                                           
2 Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2015 m. birželio 1 d. miši-
niams taikomas kriterijus bus irgi grindžiamas CLP regla-
mentu. 

http://echa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restriction
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_configType=renderRequest&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_displayingMainPage=false&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaTopic=14268273&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaScope=14268275&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_jspPage=%2Fhtml%2Fdisplay_portlet%2Fview.jsp
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_configType=renderRequest&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_displayingMainPage=false&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaTopic=14268273&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaScope=14268275&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_jspPage=%2Fhtml%2Fdisplay_portlet%2Fview.jsp
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_configType=renderRequest&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_displayingMainPage=false&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaTopic=14268273&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaScope=14268275&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_jspPage=%2Fhtml%2Fdisplay_portlet%2Fview.jsp
http://echa.europa.eu/support/authorisation
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
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REACH reglamento 3 straipsnio 32 dalyje tie-
kėjas apibrėžtas kaip „gamintojas, importuo-
tojas, tolesnis naudotojas arba platintojas, 
kuris tiekia rinkai cheminę medžiagą – at-
skirą ar esančią preparato sudėtyje, arba pre-
paratą;“. Atsižvelgiant į REACH reglamente 
pateiktą tiekimo rinkai apibrėžtį („cheminės 
medžiagos tiekimas arba bet koks perdavimas 
kitam asmeniui už mokestį arba nemoka-
mai“), žaliavų perdirbėjo klientui (t. y. trečia-
jai šaliai) pateiktas chemines medžiagas (arba 
mišinius) galima laikyti pateiktomis rinkai. 
Taigi žaliavų perdirbėjas yra cheminės me-
džiagos (arba mišinio) gamintojas, o klientas 
arba kliento produktų tolesnis naudotojas yra 
gavėjas. Vadinasi, žaliavų perdirbėjas forma-
liai yra atsakingas už klientui jo gaminamos (-
ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) ir (arba) 
mišinio (-ių) SDS pateikimą. Tačiau abiem 
šalims susitarus, už SDS rengimą gali būti 
atsakingas klientas. 

Atkreipkite dėmesį, kad jei cheminė medžiaga 
nepriskiriama pavojingų cheminių medžiagų 
kategorijai arba jei nesilaikoma 31 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, kada turėtų būti teikiamas 
SDS, tam tikromis sąlygomis tiekėjas privalo 
gavėjui pateikti kitą informaciją, kaip nustaty-
ta REACH reglamento 32 straipsnyje. 

Daugiau informacijos apie tai, kokių cheminių 
medžiagų ir mišinių SDS turėtų būti teikiami ir 
kas juos turėtų teikti, pateikta 
Rekomendacijose, kaip pildyti saugos duome-
nų lapus. 
 
Pareiga saugoti informaciją 
 
Kaip ir bet kuris kitas ES įsisteigęs gaminto-
jas, žaliavų perdirbėjas pagal REACH regla-
mento 36 straipsnį privalo rinkti visą informa-
ciją, kuri yra reikalinga jo pareigoms vykdyti 
pagal REACH reglamentą, ir ją saugoti bei 
leisti su ja susipažinti. 
 
(Kontrolės ir (arba) reikalavimų vykdymo už-
tikrinimo) institucijų arba ECHA prašymu ža-
liavų perdirbėjas turėtų gebėti įrodyti, kad 
laikosi REACH reikalavimų. Atsižvelgiant į ža-
liavų perdirbėjo teikiamą paslaugą, šios in-
formacijos rinkinys gali būti įvairus. Pvz., jei-
gu žaliavų perdirbėjas vykdo gamybą, kaip 
apibrėžta REACH reglamente, tai galėtų būti 
tokia informacija: 

• klientui gaminamų ir klientui arba trečio-
sioms šalims tiekiamų cheminių medžiagų 
ir (arba) mišinių SDS;  

• cheminių medžiagų ir (arba) mišinių, ku-

rias (-iuos) klientas tiekia žaliavų perdir-
bėjui, SDS; 

• visų gaminamų cheminių medžiagų regist-
racijos numeriai (jei tos cheminės medžia-
gos turi būti registruojamos); 

• visa kita informacija pagal REACH regla-
mento 32 straipsnį privaloma pateikti in-
formacija apie klientui arba trečiosioms 
šalims tiekiamas chemines medžiagas; 

• sąskaitos ir įmokų įrodymai, susiję su ga-
minamos (-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-
ų) registracija; 

• žaliavų perdirbimo sutarties kopija; 

• be to, žaliavų perdirbėjas turėtų gebėti 
dokumentais patvirtinti kiekvienos jo ga-
minamos cheminės medžiagos kiekį. 

 
KONFIDENCIALUMAS 
 
Žaliavų perdirbimo sutartys gali būti konfi-
dencialios. Visų pirma klientas gali nenorėti 
savo galutiniams klientams atskleisti žaliavų 
perdirbėjo tapatybės arba to, kad jo vardu 
veiklą vykdo kiti žaliavų perdirbėjai. 
 
Jeigu abu subjektai įsisteigę ES, klientas gali 
pasinaudoti REACH reglamento 4 straipsnyje 
(Bendroji nuostata) suteikta galimybe būti 
trečiosios šalies atstovu Informacijos apie 
cheminę medžiagą apsikeitimo forumo (SIEF) 
diskusijose su kitais registruotojais dėl chemi-
nės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis 
laikotarpis. Žaliavų perdirbėjas trečiosios ša-
lies atstovu gali paskirti klientą. Tokiu atveju 
ECHA, vykdydama užklausą, neatskleis regist-
ruotojo (pvz., žaliavų perdirbėjo) tapatybės 
kitiems gamintojams arba importuotojams. 
Būdamas trečiosios šalies atstovu, klientas 
bus matomas bet kurio SIEF, skirto atskiroms 
aptariamoms cheminėms medžiagoms, disku-
sijų dalyvis. Tačiau sudarant SIEF susitarimus 
ir susitarimus dėl galimybės gauti duomenis, 
būtina atsižvelgti į specifinį trečiosios šalies 
atstovo statusą. Būtina užtikrinti, kad tikrasis 
registruotojas (t. y. žaliavų perdirbėjas), ku-
riam atstovauja trečiosios šalies atstovas, taip 
pat turėtų leidimą naudotis duomenimis, pa-
teiktais atliekant bendrą registraciją.  
 
Be to, abi žaliavų perdirbimo sutarties šalys 
turėtų atminti, kad tuo atveju, kai klientas yra 
trečiosios šalies atstovas, jis (kaip visi trečiųjų 
šalių atstovai) negali registruoti cheminės 
medžiagos jo atstovaujamos įmonės (t. y. 
žaliavų perdirbėjo) vardu. Tokiais atvejais 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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registraciją turi atlikti žaliavų perdirbėjas (sa-
vo vardu). Trečiosios šalies atstovo galimybės 
išsaugoti anonimiškumą per SIEF diskusijas 
(pasiekti, kad SIEF nariai nesužinotų, kas yra 
tikrasis gamintojas) yra ribotos. Teisiniu po-
žiūriu (žaliavų) perdirbėjas išlieka registruoto-
ju. 
 
Rengdamas registracijos dokumentaciją re-
gistruotojas (žaliavų perdirbėjas) gali pareika-
lauti, kad tam tikra SDS pateikta informacija 
(pvz., įmonės pavadinimas) būtų laikoma 
konfidencialia, kai ECHA platins registracijos 
dokumentacijoje pateiktą informaciją. Tokia 
galimybė numatyta REACH reglamento 
119 straipsnio 2 dalies d punkte. Registruoto-
jas privalo pagrįsti, kodėl šios informacijos 
paskelbimas galėtų pakenkti jo arba kitos su-
sijusios šalies komerciniams interesams. To-
kiu atveju svarus pagrindas yra tai, kad re-
gistruotojas nėra tiesioginis tiekėjas ir yra 
paskyręs trečiosios šalies atstovą. Teikiant 
tokį konfidencialumo prašymą turi būti sumo-
kėtas atitinkamas mokestis, nustatytas Mo-
kesčių reglamento IV priede. Šį pagrindimą 
ECHA įvertins pagal REACH reglamento 
119 straipsnio 2 dalį. Jeigu jis bus pripažintas 
tinkamu, ECHA neatskleis susijusios informa-
cijos platindama registracijos dokumentacijo-
se pateiktą informaciją arba ji nebus pateikta 
dalijantis duomenimis. 

Daugiau nurodymų pateikta Duomenų teikimo 
vadovo 16 dalies „Konfidencialumo prašymai“ 
4.3.4 skirsnyje. 

Daugiau informacijos apie trečiosios šalies 
atstovo paskyrimą, dalijimosi duomenimis 
įpareigojimus ir SIEF kūrimą pateikta 
Dalijimosi duomenimis rekomendacijose. 

Gali būti ir taip, kad žaliavų perdirbėjas įsi-
steigęs ne Europos Sąjungoje, o klientas – 
Europos Sąjungoje. Tokiu atveju klientas yra 
importuotojas ir, vykdydamas šią funkciją, 
gali registruoti cheminę medžiagą3. Taigi kli-
entas yra registracijos dokumentacijos savi-
ninkas ir kontroliuoja registraciją. 
 
Kita galimybė – klientą paskirti ne ES įsistei-
gusio žaliavų perdirbėjo vieninteliu atstovu. 
Atkreipkite dėmesį, kad REACH reglamento 
8 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad ne ES 
įsisteigęs gamintojas (t. y. žaliavų perdirbė-
                                           
3  Ne ES įsisteigęs žaliavų perdirbėjas negali registruoti 
cheminės medžiagos, nes pagal REACH reglamentą tai 
gali daryti tik ES juridiniai subjektai. 

jas) apie vienintelio atstovo paskyrimą infor-
muotų (visus) tos pačios tiekimo grandinės 
importuotoją (-us) (kad jie žinotų, kas yra ne 
ES įsisteigęs žaliavų perdirbėjas). Tačiau to-
kios problemos nekyla, jeigu klientas yra vie-
nintelis importuotojas.  
Ne ES įsisteigęs gamintojas vienai cheminei 
medžiagai gali paskirti tik vieną vienintelį at-
stovą. Vienintelis atstovas gali atstovauti ke-
liems ne ES įsisteigusiems tos pačios konkre-
čios cheminės medžiagos gamintojams, tačiau 
tuomet jis turėtų atskirai registruoti cheminę 
medžiagą pagal kiekvieną juridinį subjektą, 
kurio atstovas jis yra tai cheminei medžiagai 
(t. y. kiekvienam jo atstovaujamam juridi-
niam subjektui sukurdamas po atskirą UUID ir 
pateikdamas atskirą registracijos dokumenta-
ciją pagal kiekvieną iš šių juridinių subjektų). 
Taigi, jei ne ES įsisteigęs žaliavų perdirbėjas 
keliems klientams gamina kelias chemines 
medžiagas, jam tampa sudėtingiau paskirti 
vienintelį atstovą. 
 
Daugiau informacijos apie vienintelio atstovo 
paskyrimą ir jo funkcijas bei pareigas pagal 
REACH reglamentą pateikta Registravimo re-
komendacijų 2.1.2.5 skirsnyje. 
 
ŽALIAVŲ PERDIRBĖJO KEITIMAS 
 
Įmonė, perkanti žaliavų perdirbimo paslaugas, 
taip pat turėtų žinoti teisines pasekmes, susi-
jusias su žaliavų perdirbėjo pakeitimu kita 
įmone (kitu subjektu).  
 
Pagal REACH reglamento 22 straipsnio 
1 dalies a punktą apie registruotojo tapatybės 
pasikeitimą būtina pranešti ECHA. Jeigu kei-
čiasi ir registruotojo teisinė forma, būtina at-
naujinti registracijos dokumentaciją ir pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 340/20084 (Mokesčių 
reglamentas) sumokėti atnaujinimo mokestį. 
 
Jeigu žaliavų perdirbimo paslaugas perkanti 
įmonė nusprendžia žaliavų perdirbimą per-
duoti kitai įmonei, to negalima laikyti tik teisi-
nės formos pasikeitimu, nebent egzistuoja 
teisinė sąsaja tarp senojo ir naujojo juridinio 
subjektų. Todėl tokiu atveju būtų reikalauja-
ma naujos registracijos ir susijusio mo-
kesčio.  
 
Naujos registracijos ir susijusio mokesčio taip 

                                           
4 Su pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 20 d. Komisi-
jos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 254/2013. 
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pat gali būti reikalaujama tuo atveju, kai pa-
sikeičia ne ES įsisteigęs žaliavų perdirbėjas, 
paskyręs vienintelį atstovą. Tokiu atveju re-
gistraciją privalo atlikti ES importuotojai arba 
naujas vienintelis atstovas, paskirtas naujojo 
ne ES įsisteigusio gamintojo. 
 
Jeigu naujasis žaliavų perdirbėjas (arba ati-
tinkamas naujasis atstovas ar importuotojas) 
pirmą kartą pagamina (arba importuoja) 1–
100 tonų per metus cheminės medžiagos, 
kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis (ir 
jeigu cheminė medžiaga neklasifikuojama 
kaip 1 arba 2 kategorijos CMR medžiaga arba 
pagal Direktyvą 67/5485 nepriskiriama prie 
labai toksiškų vandens organizmams ir galin-
čių sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 
ekosistemų pakitimus (R50/53 )), iki 2017 m. 
gegužės 31 d., per šešis mėnesius nuo to lai-
kotarpio, kai pirmą kartą pagaminama 1 tona 
arba didesnis cheminės medžiagos kiekis per 
metus, jis dar gali pasinaudoti vėlyvos preli-
minarios registracijos galimybe. Ši galimybė 
numatyta REACH reglamento 28 straipsnio 
6 dalyje. Atkreipkite dėmesį, kad vėlyva pre-
liminari registracija netaikoma cheminėms 
medžiagoms, kurioms netaikomas pereinama-
sis laikotarpis. 
 
Daugiau informacijos apie juridinio subjekto 
pasikeitimą rekomenduojame ieškoti REACH-
IT pramoninio naudotojo vadovo 17 dalyje 
„Juridinio subjekto pasikeitimas“. Šiame va-
dove aprašytos bendrosios teisinės formos 
pasikeitimo aplinkybės, apibrėžti kai kurie 
svarbūs terminai ir apibendrintos įmonių pa-
reigos, susijusios su pavadinimo ir teisinės 
formos pasikeitimais. Jame taip pat aprašyta, 
kaip naudotis tomis funkcinėmis galimybėmis, 
kurios pramonės atstovams yra būtinos tam, 
kad jie galėtų laikytis REACH reglamento nuo-
statų pasikeitus įmonės teisinei formai. Tiks-
lesni nurodymai, kaip pranešti apie teisinės 
formos pasikeitimą, pateikti 8 praktiniame 
vadove „Kaip pranešti apie juridinio asmens 
tapatybės pakeitimus“. 
 

                                           
5 Direktyva 67/548/EEB buvo pakeista Reglamentu (EB) 
Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas). Direktyva 67/548/EEB 
visiškai neteks galios nuo 2015 m. birželio 1 d. Iki to 
laiko pagal CLP reglamento 61 straipsnį taikomos perei-
namojo laikotarpio nuostatos. Šiame tekste minima klasi-
fikacija reiškia suderintą CLP reglamento VI priedo 
3 dalyje nurodytų cheminių medžiagų klasifikaciją ir sa-
viklasifikaciją pagal CLP reglamento 4 straipsnį. 

KUR GAUTI DAUGIAU 
INFORMACIJOS IR PAGALBOS 
 

Praktinius patarimus vietos kalbomis teikia 
nacionalinės REACH pagalbos tarnybos: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/  
 

Be to, informaciją ir pagalbą savo nariams 
dažnai teikia pramonės asociacijos. 

NUORODOS Į SUSIJUSIUS 
DOKUMENTUS 

REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 

CLP reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 

Mokesčių reglamentas (EB) Nr. 340/2008 su 
pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 20 d. 
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 
Nr. 254/2013. 

Rekomendacijos dėl REACH reglamento: ši 
ECHA svetainės skiltis yra bendras bendrųjų ir 
išsamių techninių rekomendacijų dėl REACH 
reglamento šaltinis. 

Glaustos rekomendacijos: šioje ECHA svetai-
nės skiltyje pateikiamas sutrumpintų reko-
mendacijų dėl REACH reglamento rinkinys, 
pramonės atstovams suteikiantis galimybę 
patogiau susipažinti su ECHA išleistais atitin-
kamais išsamiais rekomendaciniais dokumen-
tais. 

ECHA svetainės „pagalbos skiltyje“ pateikti 
informaciniai biuleteniai ir dažnai užduodami 
klausimai (DUK). 

Nuoroda į einamuosius DUK apie žaliavų per-
dirbimą (parengta 2013 m. liepos mėn.): 
nuoroda į DUK. 
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