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DUK

Kokie mano kaip Brenntag kliento įsipareigojimai pagal REACH?

Būdamas Brenntag klientu, pagal REACH tolesniu naudotoju, jūs turite vadovautis rizikos valdymo 
reikalavimais bei laikytis naudojimo darbo sąlygų, išdėstytų iš tiekėjų gautuose išplėstiniuose 
saugos duomenų lapuose (SDL). Jei taikytina, perduokite reikalavimus kitiems tiekimo grandinės 
dalyviams. Jei jūs, kaip tolesnis naudotojas, gaminate preparatus (esate gamintojas), privalote 
užtikrinti, kad to preparato išplėstiniame SDL būtų pateikta visa reikalinga informacija, kurią 
gavote iš atskirų komponentų tiekėjų. Atkreipkite dėmesį, kad šis tolesnio naudotojo 
įsipareigojimas jau galiojo pagal ankstesnius įstatymus. Naujas įpareigojimas pagal REACH - gauti 
ir perduoti su naudojimu susijusios rizikos valdymo rekomendacijas ir rizikos valdymo priemones, 
susijusias su įtaka žmonėms bei aplinkai.

Kokiomis sąlygomis aš galiu gauti išplėstinį SDL?

SDL su Poveikio Scenarijumi yra privalomas, kai medžiaga priskiriama pavojingoms medžiagoms 
ir yra gaminama 10 tonų ir didesniais kiekiais, arba laikoma PBT (patvarios, bioakumuliacinės ir 
toksiškos) ar vPvB (labai patvarios ar didelės bioakumuliacijos). Priklausomai nuo registracijai 
numatyto termino pagal gamintojo pavojingų medžiagų gamybos apimtis, išplėstinis SDL turi būti 
pateiktas per kelis mėnesius nuo atitinkamos registracijos datos. Jei medžiaga yra priskiriama 
išimtims ir nelaikoma pavojinga arba gaminama mažesniais kaip 10 tonų kiekiais, išplėstinis SDL 
nebus pateikiamas. 

Trumpai apibūdinkite kas yra poveikio scenarijus?

Vykdydamas medžiagos Cheminės Saugos Vertinimą, registruotojas gali padaryti išvadą, kad 
medžiaga yra pavojinga ir tuo atveju būtina imtis papildomų poveikio vertinimo ir rizikos 
nustatymo veiksmų. Poveikio Scenarijaus dokumentai – tai poveikio vertinimo ir rizikos 
charakterizavimo rezultatas. Jie aprašo kokiomis sąlygomis cheminė medžiaga gaminama arba 
naudojama saugiai aplinkoje, darbo vietoje bei saugiai naudojama vartotojo per visą medžiagos 
gyvavimo ciklą. Poveikio scenarijus turi numatyti visus galimus naudojimo būdus.

Ar būdai, kuriais aš naudoju medžiagą, bus patvirtinti registracijos dosjė?

Pagal 37 straipsnio nuostatas, mes atitinkamiems tiekėjams perduodame informaciją apie medžiagų 
naudojimą, kurią gauname iš savo klientų. Mes tikime, kad dauguma naudojimo būdų, apie kuriuos 
informavo įvairios pramonės asociacijos, bus patvirtinti registracijos dosjė. Kadangi Brenntag yra 
platintojas, mes neregistruojame jokių medžiagų ir negalime daryti jokių pareiškimų dėl to, kokie 
naudojimo būdai bus ar nebus įtraukti į atitinkamus dosjė. Apie patvirtintus naudojimo būdus ir 
naudojimo sąlygas bus informuojama Saugos Duomenų Lapuose, papildytuose Poveikio scenarijais. 
Tokie SDL yra vadinami išplėstiniais SDL. Tolesniems Naudotojams yra rekomenduojama gavus 
išplėstinius SDL nedelsiant pasitikrinti naudojimo būdus ir sąlygas, susijusius su medžiaga.
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Kas, jei kuris nors mano naudojimo būdas nėra įtrauktas į registracijos dosjė?

Jei kuris nors jūsų naudojimo būdas/sąlygos neaprašyti išplėstiniame SDL, jūs privalote per 12 
mėnesių sutvarkyti, kad neaprašytas naudojimo būdas atitiktų REACH.  Pagal 39-1 straipsnio 
nuostatas jūs galite ir toliau taikyti šį naudojimo būdą ar sąlygas per tą 12 mėnesių laikotarpį, kuris 
prasideda tą dieną, kai jūs gaunate registracijos numerį įrašytą išplėstiniame SDL.

Jei mano taikomas naudojimo būdas nėra įtrauktas, ką turėčiau daryti?

Per 12 mėnesių nuo išplėstinio SDL gavimo jūs galite pasirinkti vieną iš kelių galimybių kaip 
koreguoti savo veiklą, kad ji atitiktų REACH:

- Pakeisti naudojimo sąlygas taip, kad jos atitiktų reikalavimus.
- Kreiptis į tiekėją ir informuoti jį apie trūkstamą naudojimo būdą/sąlygas.
- Pasirinkti alternatyvų tiekėją, kurio registracijos dokumentuose numatytas trūkstamas 

naudojimo būdas ar sąlygos.
- Specialūs naudojimo būdai ar sąlygos, kurioms neįmanoma rasti registruotojo, turi būti 

įvertintos ir apie jas Tolesnis Naudotojas pats turi informuoti ECHA (37-4, 38-1 ir 39-2 
straipsniai).

Ar aš galiu toliau naudoti medžiagas, kurios buvo tiekiamos iki registracijos termino pabaigos 
ir kurios nėra užregistruotos?

Preliminariai užregistruotas medžiagas, pagamintas arba importuotas bei pateiktas rinkai iki 
atitinkamos registracijos termino pabaigos tolesnis naudotojas, platintojas ar tiekėjas gali naudoti 
net jei gamintojas nepateikė registracijos. Bet kuris tiekimo grandinės dalyvis, kuriam netaikoma 
registracijos prievolė, gali toliau naudoti medžiagos kiekius, kurie buvo pristatyti jiems iki 
registracijos termino pabaigos. 


