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Dokumento antraštė 

 
Išlaidų pasidalijimas tarp bendros registracijos dalyvių, 
kuriems taikomi skirtingi duomenų reikalavimai  

Įvadas 

Pagal REACH reglamentą registruotojai turi mokėti tik už tuos duomenis, kurie iš tikrųjų yra 
reikalingi jų registracijai: 
 

• tos pačios cheminės medžiagos registruotojams gali galioti skirtingi duomenų 
reikalavimai. Taip gali būti dėl jų cheminės medžiagos kiekio tonomis arba 
registracijos rūšies, pvz., cheminės medžiagos, kurios įregistruotos kaip tam tikros 
tarpinės cheminės medžiagos;  

• be to, registruotojams gali būti nebūtina dalytis tam tikromis bendrai pateiktų 
duomenų dalimis dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, registruotojai, turintys nuosavus 
lygiaverčius duomenis ir nenorintys dar kartą už juos mokėti, arba registruotojai, 
kurie mano, kad bendrai pateiktų duomenų kokybė yra nepakankama, gali 
apsvarstyti galimybę duomenis dėl konkretaus pakitimo teikti atskirai pateikdami 
savo duomenis; 

• tačiau jeigu registruotojas savo cheminės medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo 
tikslais remiasi tyrimu, susijusiu su didesniu cheminės medžiagos kiekiu tonomis, jis 
gali susitarti ir dėl to tyrimo išlaidų pasidalijimo. Paprastumo dėlei tokia galimybė 
neatsispindi šiame scenarijuje. 

Tiesą sakant, registruotojui, kuris prisijungia prie esamos bendrai teikiamos informacijos, gali 
reikėti mokėti ne už visus bendrai pateiktus duomenis, bet tik už tam tikras jų dalis arba 
apskritai nemokėti už jokius duomenis. Šiame pavyzdyje parodomi tipiniai atvejai, kai 
registruotojams reikalinga nevienoda prieiga prie duomenų. 
 
Atvejai 

Toliau aprašomi tam tikri tipiniai atvejai, taip pat išlaidos, kurias turi pasidalyti tokie 
registruotojai. 
 
1 atvejis. Visapusiška registracija, 1–10 tonų per metus, narys. Taikomi standartiniai 
informacijai keliami reikalavimai, kaip apibrėžta REACH reglamento VII priede. Šiame 
pavyzdyje registruotojas neturi jokių nuosavų duomenų, todėl jam reikia įsigyti sutikimo raštą 
dėl visų duomenų, kurių reikalaujama atsižvelgiant į kiekį tonomis, ir pasidalyti išlaidas, 
susijusias su bendru informacijos teikimu. 
 
2 atvejis. Visapusiška registracija, 10–100 tonų per metus, narys. Taikomi standartiniai 
informacijai keliami reikalavimai, kaip apibrėžta REACH reglamento VII ir VIII prieduose. 
Šiame pavyzdyje registruotojas neturi jokių nuosavų duomenų, todėl jam reikia įsigyti sutikimo 
raštą dėl visų duomenų, kurių reikalaujama atsižvelgiant į kiekį tonomis, ir pasidalyti išlaidas, 
susijusias su bendru informacijos teikimu. 
 
3 atvejis. Visapusiška registracija, 1–10 tonų per metus, narys, turintis teisę iš dalies 
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atsisakyti bendrai teikti informaciją. Taikomi standartiniai informacijai keliami reikalavimai, 
kaip apibrėžta REACH reglamento VII priede. Tačiau šiame pavyzdyje registruotojas nusprendė 
nesiremti bendrai teikiamais duomenimis dėl fizikinių ir cheminių cheminės medžiagos savybių, 
pvz., dėl to, kad jis turi nuosavų duomenų arba dėl to, kad nori remtis pagal analogiją gautais 
duomenimis, susijusiais su kita chemine medžiaga. Toks atsisakymas bendrai teikti informaciją 
dėl tam tikrų pakitimų įmanomas remiantis 11 straipsnio 3 dalies kriterijumi. Registruotojui 
reikalinga tik prieiga prie kitų reikalaujamų (su stuburiniais gyvūnais) susijusių duomenų ir 
bendrai teikiamos informacijos.  
 
4 atvejis. Visapusiška registracija, 1–10 tonų per metus, narys, turintis teisę visiškai 
atsisakyti bendrai teikti informaciją. Taikomi standartiniai informacijai keliami reikalavimai, 
kaip apibrėžta REACH reglamento VII priede. Tačiau registruotojas, siekdamas įvykdyti 
standartinius informacijai keliamus reikalavimus, nusprendė remtis ne bendrai pateiktais 
duomenimis, bet alternatyvia informacija. Toks atsisakymas bendrai teikti informaciją dėl visų 
pakitimų įmanomas remiantis 11 straipsnio 3 dalies kriterijais. Registruotojui reikalinga tik 
prieiga prie bendrai teikiamos informacijos (be to, jis turi sumokėti tik savo dalį išlaidų, 
susijusių su bendrai teikiama informacija).  
 
5 atvejis. Visapusiška registracija, 1–10 tonų per metus, narys, kuris remiasi III priedu. Iš 
esmės taikomi standartiniai informacijai keliami reikalavimai, kaip apibrėžta REACH reglamento 
VII priede. Tačiau šiam registruotojui nereikia pateikti ekotoksikologinės ar toksikologinės 
informacijos (nebent ši informacija jam priklauso), kadangi jis gali įrodyti, kad cheminė 
medžiaga kelia nedidelį pavojų ir neatitinka REACH reglamento III priede nustatytų kriterijų. 
Todėl registruotojui reikia pateikti tik su stuburiniais gyvūnais nesusijusius duomenis. Šiame 
pavyzdyje registruotojas neturi jokių su stuburiniais gyvūnais nesusijusių duomenų, todėl jis 
nusprendė nusipirkti sutikimo raštą, suteikiantį prieigą prie šių duomenų. Be to, jie turi dalytis 
išlaidomis, susijusiomis su bendrai teikiama informacija. 
 
6 atvejis. Gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga, < 1 000 tonų per metus, griežtai 
kontroliuojamos sąlygos. Šiai registracijos rūšiai reikia pateikti tik tuos duomenis, kuriuos 
registruotojas gali gauti nemokamai. Todėl registruotojas neprivalo dalytis kokiomis nors su 
duomenimis, kurių jis negali gauti nemokamai, susijusiomis išlaidomis. Tačiau pareiga bendrai 
teikti informaciją galioja nepaisant poreikio dalytis duomenimis, todėl registruotojas turi 
sumokėti savo išlaidų, susijusių su bendru informacijos teikimu, dalį. 
 
7 atvejis. Gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga, < 1 000 tonų per metus, sąlygos 
nėra griežtai kontroliuojamos. Tarpinėms cheminėms medžiagoms, kurios nėra tvarkomos 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, taikomi standartiniai informacijai keliami reikalavimai, 
atsižvelgiant į jų kiekį tonomis (1–10 tonų per metus, 10–100 tonų per metus ar 100–1 000 
tonų per metus).  
 
Šiame pavyzdyje tarpinės cheminės medžiagos pagaminama arba importuojama mažiau nei 
100 tonų per metus. Todėl taikomi standartiniai informacijai keliami reikalavimai, kaip 
apibrėžta REACH reglamento VII ir VIII prieduose. Šiame pavyzdyje registruotojas neturi jokių 
nuosavų duomenų ir jam reikia įsigyti sutikimo raštą dėl visų duomenų ir pasidalyti su bendru 
informacijos teikimu susijusiomis išlaidomis. 
 
8 atvejis. Gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga, > 1 000 tonų per metus, griežtai 
kontroliuojamos sąlygos. Pagal REACH reglamento 18 straipsnio 3 dalį taikomi šio reglamento 
VII priede apibrėžti informacijai keliami reikalavimai. Šiame pavyzdyje registruotojas neturi 
jokių nuosavų duomenų ir jam reikia įsigyti sutikimo raštą dėl visų duomenų ir pasidalyti su 
bendru informacijos teikimu susijusiomis išlaidomis.
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Dalijimasis 
duomenimis ir 
išlaidų 
pasidalijimas 

Visapusiška 
registracija, 
1–10 tonų 
per metus, 
narys  
 
 
1 atvejis. 

Visapusiška 
registracija, 
10-100 tonų 
per metus, 
narys 
 
 
2 atvejis. 

Visapusiška 
registracija, 
1-10 tonų 
per metus, 
narys, 
turintis teisę 
iš dalies 
atsisakyti 
bendrai 
teikti 
informaciją  
3 atvejis. 

Visapusiška 
registracija, 
1-10 tonų 
per metus, 
narys, 
turintis teisę 
visiškai 
atsisakyti 
bendrai 
teikti 
informaciją 
 
4 atvejis. 

Visapusiška 
registracija, 
1-10 tonų 
per metus, 
narys, kuris 
remiasi III 
priedu  
5 atvejis. 

Gabenama 
izoliuota 
tarpinė cheminė 
medžiaga, < 
1 000 tonų per 
metus, griežtai 
kontroliuojamos 
sąlygos 
6 atvejis. 

Gabenama 
izoliuota 
tarpinė cheminė 
medžiaga < 
1 000 tonų per 
metus,  
sąlygos nėra 
griežtai 
kontroliuojamos 
7 atvejis. 

Gabenama 
izoliuota 
tarpinė cheminė 
medžiaga, > 
1 000 tonų per 
metus, griežtai 
kontroliuojamos 
sąlygos 
8 atvejis. 

VII priedas, 
fizikiniai ir 
cheminiai 
duomenys 

X X   X  X X 

VII priedas, 
(eko)toksikologiniai 
duomenys  

X X X    X X 

         

VIII priedas, 
(eko)toksikologiniai 
duomenys  

 X     X  

VIII priedas, 
išlikimo ir 
funkciniai 
duomenys 

 X     X  
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Administravimas*  X X X X X X X X 

Prieigos raktas X X X X X X X X 

 
 * Tai apima išlaidas, susijusias su bendru SIEF administravimu, kurių negalima priskirti jokiam atskiram informacijai keliamam reikalavimui, taip pat apklausų, SIEF 
svetainės ir SIEF finansinio valdymo išlaidas. Dalijimosi duomenimis rekomendacijose (žr. III priedą „Išlaidų suskirstymas“) nurodyta, ar išlaidų elementai gali būti 
priskiriami su duomenimis susijusioms išlaidoms, ar administravimo išlaidoms.

https://echa.europa.eu/lt/guidance-documents/guidance-on-reach
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! 
Pastabos 

 
Galima atsisakyti dalyvauti atliekant atskirus tyrimus ir teikti visus bendrai teikiamus duomenis. 

Registruotojo, kuris atsisakė bendrai teikti informaciją, negalima priversti dalytis duomenų, 
kurių jiems nereikia, išlaidomis. 

 
Dėl tarpinėms cheminėms medžiagoms galiojančių specifinių informacijai keliamų 
reikalavimų iš esmės nereikalaujama, kad registruotojai dalytųsi su duomenimis 

susijusiomis išlaidomis. Todėl šie registruotojai gali susitarti atskirai teikti bendrą informaciją 
tik dėl tarpinių cheminių medžiagų. Daugiau informacijos galima rasti Dalijimosi duomenimis 

rekomendacijų 6.2 skyriuje.  
 

Nepamirškite, kad kiti cheminės medžiagos (visateisiai) registruotojai vis tiek gali prašyti 
suteikti prieigą prie duomenų, kuriuos pateikė tarpinių cheminių medžiagų registruotojai, t. y. 

su stuburiniais gyvūnais susijusių duomenų. 

https://echa.europa.eu/lt/guidance-documents/guidance-on-reach
https://echa.europa.eu/lt/guidance-documents/guidance-on-reach
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