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EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

232-281-2 Kukurūzų aliejus

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Sudaryti 

daugiausiai iš linolo, oleino, palmitino ir stearino riebalų 

rūgščių gliceridų. (Zea mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Ricinos aliejus

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Sudaryti 

daugiausiai iš ricinolio riebalų rūgšties gliceridų (Ricinus 

communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Rapsų aliejus

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Sudaryti 

daugiausiai iš eruko, linolo ir oleino riebalų rūgščių gliceridų 

(Brassica napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Lecitinai

Kompleksinis riebalų rūgščių digliceridų, prisijungusių prie 

fosforo rūgšties cholino esterio, mišinys.

8002-43-5

232-436-4 Sirupai, hidrolizuotas krakmolas

Kompleksinis mišinys, gautas rūgštinės arba fermentinės 

kukurūzų krakmolo hidrolizės metu. Sudarytas daugiausiai iš 

d-gliukozės, maltozės ir maltodekstrinų.

8029-43-4
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EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

232-442-7 Lajus, hidrintas 8030-12-4

232-675-4 Dekstrinas 9004-53-9

232-679-6 Krakmolas

Stambiamolekulinis sacharidas, paprastai gaunamas iš grūdų 

(pvz., kukurūzų, kviečių ir sorgo) ir šaknų ar šakniagumbių 

(pvz., bulvių ir tapijokos). Apima ir krakmolą, kuris buvo 

stingdomas kaitinant jį su vandeniu.

9005-25-8

232-940-4 Maltodekstrinas 9050-36-6

234-328-2 Vitaminas A 11103-57-4

238-976-7 Natrio D-gliukonatas C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-gliucitolio monostearatas C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Riebalų rūgštys, kokoso, metilesteriai 61788-59-8

262-989-7 Riebalų rūgštys, lajaus, metilesteriai 61788-61-2

263-060-9 Riebalų rūgštys, ricinos aliejus 61789-44-4

263-129-3 Riebalų rūgštys, lajaus 61790-37-2

265-995-8 Celiuliozės pluoštas 65996-61-4
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EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

266-925-9 Riebalų rūgštys, C12-18

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C12-C18 alkilkarboksirūgštis ir SDA pranešimo 

numeriu: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Riebalų rūgštys C16-18

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C16-C18 alkilkarboksirūgštis ir SDA pranešimo 

numeriu: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Riebalų rūgštys, C8-18 ir C18 nesočiosios.

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C8-C18 ir C18 nesočioji alkilkarboksirūgštis ir 

SDA pranešimo numeriu: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Riebalų rūgštys, C14-18 ir C16-18 nesočiosios

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA 

medžiagos pavadinimu: C14-C18 ir C16-C18 nesočioji 

alkilkarboksirūgštis ir SDA pranešimo numeriu: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Riebalų rūgštys, C16-C18 irC18 nesočiosios.

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C16-C18 ir C18 nesočioji alkilkarboksirūgštis ir 

SDA pranešimo numeriu: 11-005-00

67701-08-0
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EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

266-948-4 Gliceridai, C16-18 ir C18 nesotieji.

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C16-C18 ir C18 nesotusis trialkilgliceridas ir SDA 

pranešimo numeriu: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Riebalų rūgštys, C14-18 ir C16-18 nesočiosios, metilesteriai

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C14-C18 ir C16-C18 nesočioji alkilkarboksirūgštis ir 

SDA pranešimo numeriu: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Riebalų rūgštys, C6-12

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C6-C12 alkilkarboksirūgštis ir SDA pranešimo 

numeriu: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Riebalų rūgštys, C14-22 ir C16-22 nesočiosios.

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C14-C22 ir C16-C22 nesočioji alkilkarboksirūgštis ir 

SDA pranešimo numeriu: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Sirupai, grūdai, dehidruoti 68131-37-3

269-657-0 Riebalų rūgštys, soja 68308-53-2

269-658-6 Gliceridai, lajus, mono-, di- ir tri-, hidrinti 68308-54-3
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EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

270-298-7 Riebalų rūgštys, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Riebalų rūgštys, sėmenų aliejus 68424-45-3

270-312-1 Gliceridai, C16-18 ir C18 nesotieji, mono- ir di-

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos 

pavadinimu: C16-C18 ir C18 nesotusis alkilo bei C16-C18 ir C18

nesotusis dialkilo gliceridas ir SDA pranešimo 

numeriu: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Gliceridai, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Riebalų rūgštys, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Riebalų rūgštys, C12-18 ir C18 nesočiosios. 90990-15-1

296-916-5 Riebalų rūgštys, rapsų aliejus, turintis mažai eruko rūgšties 93165-31-2
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V PRIEDAS

PRIEVOLĖS REGISTRUOTI 

PAGAL 2 STRAIPSNIO 7 DALIES b PUNKTĄ IŠIMTYS

1. Cheminės medžiagos, kurios susidaro cheminės reakcijos metu, kitai cheminei medžiagai 

ar gaminiui sąveikaujant su aplinkos veiksniais, pavyzdžiui, oru, drėgme, 

mikroorganizmais arba saulės šviesa;

2. Cheminės medžiagos, kurios susidaro cheminės reakcijos metu, atsitiktinai kylančios 

sandėliuojant kitas chemines medžiagas, preparatus ar gaminius;

3. Cheminės medžiagos, kurios susidaro cheminės reakcijos metu, kylančios pasibaigus kitų 

cheminių medžiagų, preparatų ar gaminių naudojimui, ir kurios nebuvo atskirai 

pagamintos, importuotos ar patiektos į rinką;

4. Cheminės medžiagos, kurios nebuvo atskirai pagamintos, importuotos ar patiektos į rinką 

ir kurios susidaro cheminės reakcijos metu, kylančios, kai:

a) stabilizatorius, dažiklis, aromatinė medžiaga, antioksidantas, užpildas, tirpiklis, 

nešiklis, paviršiaus aktyvioji medžiaga, plastifikatorius, korozijos inhibitorius, 

putojimo slopiklis ar priešputis, dispersantas, nuosėdų susidarymo inhibitorius, 

desikantas, rišiklis, emulsiklis, deemulgatorius, vandens šalinimo medžiaga, 

aglomeravimo medžiaga, sukibimą skatinanti medžiaga, tekėjimo modifikatorius, 

pH neutralizavimo priemonė, kompleksodarą skatinanti medžiaga, koaguliantas, 

flokuliantas, antipirenas, lubrikantas, chelantas ar kokybės kontrolės reagentas veikia 

kaip numatyta, arba

b) cheminė medžiaga, kuri buvo skirta tik suteikti konkrečias fizikines ir chemines 

savybes, veikia kaip numatyta;
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5. Šalutiniai produktai, jei jie nebuvo atskirai importuoti ar patiekti į rinką;

6. Cheminės medžiagos hidratai arba hidratuoti jonai, susidarantys cheminei medžiagai 

susijungus su vandeniu, jei gamintojas ar importuotojas užregistravo šią cheminę 

medžiagą, taikydamas šią išimtį;

7. Tokios gamtoje sutinkamos cheminės medžiagos, jeigu jos nebuvo chemiškai 

modifikuotos:

mineralai, rūdos, rūdų koncentratai, cemento klinkeris, gamtinės dujos, suskystintos naftos 

dujos, gamtinių dujų kondensatas, procesų dujos ir jų komponentai, žalia nafta, anglis, 

koksas;

8. Gamtoje sutinkamos cheminės medžiagos, išskyrus išvardytas 7 punkte, jeigu jos nėra 

chemiškai modifikuotos, nebent jos atitinka pavojingų medžiagų klasifikavimo kriterijus 

pagal Direktyvą 67/548/EEB;

9. Pagrindinės elementinės cheminės medžiagos, kurių keliami pavojai ir rizika yra gerai 

žinomi: 

vandenilis, deguonis, inertinės dujos (argonas, helis, neonas, ksenonas), azotas.
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VI PRIEDAS

10 STRAIPSNYJE NURODYTI INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

VI–XI PRIEDŲ 

REIKALAVIMŲ VYKDYMO GAIRĖS

VI–XI prieduose nurodoma informacija, kurią reikia pateikti pagal 10, 12, 13, 39, 40 ir 

45 straipsnius registravimo ir vertinimo tikslams. Standartiniai reikalavimai, susiję su mažiausio 

kiekio tonomis riba, nurodomi VII priede, o kiekvieną kartą, kai pasiekiama nauja kiekio riba, 

papildomai vykdomi atitinkamo priedo reikalavimai. Registruojant medžiagą tikslūs informacijai 

keliami reikalavimai kiekvienu atveju bus skirtingi ir priklausys nuo medžiagos kiekio tonomis, jos 

naudojimo ir poveikio. Todėl į priedus reikia atsižvelgti kaip į visumą, kartu laikantis bendrųjų 

registravimo, vertinimo ir atsargumo reikalavimų.

1 PAKOPA: RINKTI IR DALYTIS TURIMA INFORMACIJA

Registruotojas turėtų surinkti visą turimą bandymų metu gautą informaciją apie registruojamą 

cheminę medžiagą, be kita ko, turėtų būti literatūroje ieškoma atitinkamos informacijos apie 

cheminę medžiagą. Jei įmanoma, registracijos dokumentai turėtų būti pateikiami bendrai pagal 

11 arba 19 straipsnį. Tokiu būdu būtų galima dalytis bandymų duomenimis, išvengiant nereikalingų 

bandymų ir sumažinant kaštus. Registruotojas taip pat turėtų surinkti visą kitą turimą ir svarbią 

informaciją apie cheminę medžiagą, nepaisant to, ar esant konkrečiai medžiagos kiekio tonomis 

ribai būtina ar nebūtina atlikti bandymą dėl konkrečios pasekmės. Tai turėtų apimti informaciją iš 

alternatyvių šaltinių (pvz., gauta taikant (Q)SAR ar analogijos su kitomis cheminėmis medžiagomis 

metodą bei bandymų in vivo ir in vitro arba epidemiologiniai duomenys), kurie gali padėti nustatant, 

ar cheminė medžiaga turi ar neturi pavojingų savybių, ir kurie tam tikrais atvejais gali pakeisti 

bandymų su gyvūnais rezultatus. 
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Be to, reikėtų rinkti informaciją apie poveikį, naudojimą ir rizikos valdymo priemones pagal 10

straipsnį ir šį priedą. Apsvarstęs visą šią informaciją, registruotojas galės nuspręsti, ar būtina rinkti 

tolesnę informaciją.

2 PAKOPA: NUSTATYTI INFORMACIJOS POREIKIUS

Registruotojas nustato, kokia informacija yra privaloma registruojant cheminę medžiagą. Pirmiausia 

nurodoma, kokio priedo ar priedų būtina laikytis, atsižvelgiant į medžiagos kiekį tonomis. Šiuose 

prieduose pateikiami standartiniai informacijai keliami reikalavimai, tačiau jų reikia laikytis siejant 

juos su XI priedu, kuris pagrįstais atvejais leidžia nukrypti nuo standartinių bandymų metodų. 

Šiame etape, siekiant nustatyti informacijos apie cheminę medžiagą poreikius, ypač būtina 

atsižvelgti į duomenis apie poveikį, naudojimą ir rizikos valdymo priemones.

3 PAKOPA: NUSTATYTI INFORMACIJOS SPRAGAS

Registruotojas palygina informacijos apie cheminę medžiagą poreikius su jau turima informacija ir 

nustato, ar yra spragų. Šiame etape svarbu užtikrinti, kad turimi duomenys būtų reikšmingi ir jų 

kokybė būtų pakankama reikalavimams vykdyti.

4 PAKOPA: IEŠKOTI NAUJŲ DUOMENŲ/SIŪLYTI BANDYMŲ STRATEGIJĄ

Kai kuriais atvejais nebūtina ieškoti naujų duomenų. Tačiau, jei esama informacijos spragos, kurią 

būtina užpildyti, renkami nauji duomenys (VII ir VIII priedai) arba siūloma bandymų strategija 

(IX ir X priedai), atsižvelgiant į medžiagos kiekį tonomis. Nauji bandymai su stuburiniais gyvūnais 

atliekami arba siūlomi kaip paskutinė išeitis, išnaudojus visus kitus duomenų gavimo šaltinius.

Kai kuriais atvejais VII–XI priedų taisyklėse gali būti reikalaujama, kad tam tikri bandymai būtų 

atlikti prieš vykdant standartinius reikalavimus arba juos papildant.
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PASTABOS

1 pastaba: Jei pateikti informaciją techniškai neįmanoma arba moksliniu požiūriu nereikalinga, tai 

aiškiai pagrindžiama laikantis atitinkamų nuostatų.

2 pastaba: Registruotojas gali pageidauti pareikšti, kad tam tikra registracijos dokumentacijoje 

pateikta informacija yra opi komerciniu požiūriu ir kad jos atskleidimas gali jam pakenkti 

komercinėje srityje. Tokiu atveju jis turi nurodyti, kurie duomenys yra konfidencialūs, ir tai 

pagrįsti.

10 STRAIPSNIO a PUNKTO i–v PAPUNKČIUOSE NURODYTA INFORMACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE REGISTRUOTOJĄ

1.1. Registruotojas

1.1.1. Pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas

1.1.2. Kontaktinis asmuo

1.1.3. Registruotojo gamybos ir cheminės medžiagos naudojimo savo reikmėms vieta (-os) 

(jei tinka)

1.2. Bendrai pateikiami duomenys

11 ir 19 straipsniuose numatyta, kad dalį registracijos dokumentų vienas gamintojas ar 

importuotojas gali pateikti kitų gamintojų arba importuotojų vardu.



7524/8/06 REV 8 4
VI PRIEDAS DG C I LT

Tokiu atveju gamintojas ar importuotojas įvardija kitus gamintojus ar importuotojus, 

nurodydamas:

– jų vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, fakso numerį ir elektroninio pašto

adresą,

– tą registracijos dokumentų dalį, kuri susijusi su kitais gamintojais ar importuotojais.

Atitinkamai nurodomas (-i) šiame priede arba VII-X prieduose minimas (-i) numeris (-iai).

Kiekvienas kitas gamintojas ar importuotojas privalo įvardyti gamintoją ar importuotoją, 

pateikiantį dokumentus jo vardu, nurodydamas:

– jo vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, fakso numerį ir elektroninio pašto 

adresą,

– tą registracijos dokumentų dalį, kurią pateikia minėtas (-i) gamintojas (-ai) ar 

importuotojas (-ai).

Atitinkamai nurodomas (-i) šiame priede arba VII-X prieduose minimas (-i) numeris (-iai).

2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS NUSTATYMAS

Šiame skirsnyje nurodytos informacijos turi užtekti nustatyti bet kurią cheminę medžiagą. 

Jei techniškai neįmanoma ar moksliniu požiūriu atrodo nebūtina pateikti informaciją apie 

vieną ar kelis toliau nurodytus aspektus, tai aiškiai pagrindžiama.

2.1. Cheminės medžiagos pavadinimas ar kitas identifikatorius
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2.1.1. Pavadinimas (-ai) pagal IUPAC nomenklatūrą arba kitas (-i) tarptautinis (-iai) 

cheminis (-iai) pavadinimas (-ai)

2.1.2. Kiti pavadinimai (įprastinis pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa)

2.1.3. EINECS arba ELINCS numeris (jei toks yra ir tinka)

2.1.4. CAS pavadinimas ir CAS numeris (jei yra)

2.1.5. Kitas identifikavimo kodas (jei yra)

2.2. Informacija, susijusi su molekuline ir struktūrine kiekvienos cheminės medžiagos formule

2.2.1. Molekulinė ir struktūrinė formulė (įskaitant SMILES ženklinimą, jei yra)

2.2.2 Informacija apie optinį aktyvumą ir įprastinę (stereo-) izomerų proporciją (jei yra ir jei 

tinkama).

2.2.3. Molekulinė masė arba molekulinės masės intervalas

2.3. Kiekvienos cheminės medžiagos sudėtis

2.3.1. Grynumo laipsnis (%)

2.3.2. Priemaišų rūšys, įskaitant izomerus ir šalutinius produktus

2.3.3. (Reikšmingų) pagrindinių priemaišų procentinė dalis

2.3.4. Priedų (pvz., stabilizatorių arba inhibitorių) rūšis ir kiekis (svarbos tvarka) (išreikštas ... 

ppm arba ... %)
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2.3.5. Spektriniai duomenys (ultravioletinio ir infraraudonojo spektro, branduolinio magnetinio

rezonanso arba masių spektro)

2.3.6. Didelio slėgio skysčių chromatograma, dujų chromatograma

2.3.7. Cheminei medžiagai nustatyti skirtų analizės metodų aprašymas arba atitinkamos 

bibliografinės nuorodos, skirtos cheminei medžiagai ir tam tikrais atvejais priemaišoms bei 

priedams nustatyti. Šios informacijos turi užtekti, kad metodus būtų galima panaudoti.

3. INFORMACIJA APIE CHEMINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) GAMYBĄ IR 

NAUDOJIMĄ

3.1. Bendras pagaminamos ir (arba) įvežamos medžiagos kiekis tonomis, tenkantis per metus 

vienam gamintojui ar importuotojui:

Per kalendorinius metus nuo registracijos dienos (apskaičiuotasis kiekis)

3.2. Gamintojo atveju: trumpas gamyboje naudojamo technologinio proceso aprašymas

Tiksli informacija apie procesą, ypač komerciniu požiūriu svarbios detalės, nėra privaloma.

3.3. Duomenys apie savo reikmėms naudojamą medžiagos kiekį tonomis

3.4. Tolesniam naudotojui pateikiamos cheminės medžiagos forma (cheminė medžiaga, 

preparatas ar gaminys) ir (arba) agregatinė būsena. Tolesniems naudotojams pateiktuose 

preparatuose esančios cheminės medžiagos koncentracija ar koncentracijos intervalas ir 

tolesniems naudotojams pateiktuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos kiekis.



7524/8/06 REV 8 7
VI PRIEDAS DG C I LT

3.5. Glaustas nustatytų naudojimo būdų aprašymas

3.6. Informacija apie gamybos bei nustatyto naudojimo metu susidariusių atliekų kiekį ir sudėtį

3.7. Nerekomenduojami naudojimo būdai (žr. saugos duomenų lapo 16 skiltį)

Kai taikoma, nurodomi ir pagrindžiami naudojimo būdai, kurių registruotojas 

nerekomenduoja (t. y., neprivalomos tiekėjo rekomendacijos). Tai neturi būti išsamus 

sąrašas.

4. KLASIFIKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS ETIKETĖMIS

4.1. Cheminės (-ių) medžiagos (-ų) pavojingumo klasifikacija taikant Direktyvos 67/548/EEB 

4 ir 6 straipsnius;

Be to, kiekvienu atveju nurodomos priežastys, dėl kurių nepateikta kurios nors pasekmės 

klasifikacija (t. y., jei trūksta duomenų, jie neįtikinami arba jie įtikinami, tačiau jų 

nepakanka klasifikacijai);

4.2. Nustatyta cheminės (-ių) medžiagos (-ų) pavojingumo etiketė taikant Direktyvos 

67/548/EEB 23, 24 ir 25 straipsnius;

4.3. Konkrečios ribinės koncentracijos vertės, jei tinka, taikant Direktyvos 67/548/EEB 

4 straipsnio 4 dalį ir Direktyvos 1999/45/EB 4–7 straipsnius.

5. SAUGAUS NAUDOJIMO GAIRĖS:

Ši informacija turi atitikti saugos duomenų lapo informaciją, jei toks saugos duomenų 

lapas yra privalomas pagal 31 straipsnį.



7524/8/06 REV 8 8
VI PRIEDAS DG C I LT

5.1. Pirmosios pagalbos priemonės (saugos duomenų lapo 4 skiltis)

5.2. Priešgaisrinės priemonės (saugos duomenų lapo 5 skiltis)

5.3. Priemonės atsitiktinio medžiagos išsiskyrimo atveju (saugos duomenų lapo 6 skiltis)

5.4. Tvarkymas ir sandėliavimas (saugos duomenų lapo 7 skiltis)

5.5. Informacija apie gabenimą (saugos duomenų lapo 14 skiltis)

Jei cheminės saugos ataskaita nėra privaloma, pateikiama tokia papildoma informacija:

5.6. Poveikio kontrolė/Asmens apsauga (saugos duomenų lapo 8 skiltis)

5.7. Stabilumas ir reaktyvumas (saugos duomenų lapo 10 skiltis)

5.8. Šalinimo nuostatos

5.8.1. Šalinimo nuostatos (saugos duomenų lapo 13 skiltis)

5.8.2. Pramonei skirta informacija apie perdirbimą ir šalinimo būdus

5.8.3 Visuomenei skirta informacija apie perdirbimą ir šalinimo būdus
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6. INFORMACIJA APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIŲ UŽREGISTRUOTAS KIEKIS, 

TENKANTIS VIENAM GAMINTOJUI AR IMPORTUOTOJUI, YRA 1–10 TONŲ PER 

METUS, POVEIKĮ

6.1. Pagrindinė naudojimo kategorija:

6.1.1. a) pramoninis naudojimas ir (arba)

b) profesionalus naudojimas ir (arba)

c) vartotojiškas naudojimas

6.1.2 Pramoninio ir profesionalaus naudojimo specifikacija:

a) naudojama uždaroje sistemoje ir (arba)

b) naudojant įtraukiama į rišiklį ir (arba)

c) nedispersinis naudojimas ir (arba)

d) dispersinis naudojimas

6.2. Reikšmingas (-i) poveikio būdas (-ai):

6.2.1. Poveikis žmogui:

a) prarijus ir (arba)

b) per odą ir (arba)

c) įkvėpus
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6.2.2 Poveikis aplinkai:

a) vanduo ir (arba)

b) oras ir (arba)

c) kietos atliekos ir (arba)

d) dirvožemis

6.3. Poveikio modelis:

a) atsitiktinai/nedažnai ir (arba)

b) kartais ir (arba)

c) nuolat/dažnai
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VII PRIEDAS

STANDARTINEI INFORMACIJAI APIE CHEMINES MEDŽIAGAS, KURIŲ PAGAMINAMA 

AR ĮVEŽAMA NE MAŽIAU KAIP 1 TONA, KELIAMI REIKALAVIMAI

Šio priedo 1 skiltyje nurodoma standartinė informacija, kurią privaloma pateikti apie:

a) chemines medžiagas, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių pagaminama 

arba įvežama nuo 1 iki 10 tonų;

b) chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, kurių pagaminama ar 

įvežama nuo 1 iki 10 tonų ir kurios atitinka III priedo kriterijus pagal 12 straipsnio 1 dalies 

a ir b punktus; ir

c) chemines medžiagas, kurių pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 10 tonų.

Pateikiama visa kita turima fizikinė ir cheminė, toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija.

Cheminių medžiagų, kurios neatitinka III priede nustatytų kriterijų, atveju reikalaujama įvykdyti tik 

šio priedo 7 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Šio priedo 2 skiltyje išvardijamos specialios taisyklės, pagal kurias privalomą standartinę 

informaciją leidžiama praleisti, pakeisti kita, pateikti kitoje pakopoje arba kitaip pritaikyti. Jei 

įvykdytos sąlygos, pagal kurias laikantis šio priedo 2 skilties leidžiama pritaikyti informaciją, 

registruotojas tai aiškiai nurodo ir pagrindžia atitinkamose registracijos dokumentacijos skiltyse.

Be šių specialių taisyklių registruotojas gali pritaikyti šio priedo 1 skiltyje nurodytą privalomą 

standartinę informaciją, laikydamasis XI priedo bendrųjų taisyklių, išskyrus 3 skirsnį dėl galimybės 

neatlikti individualių cheminės medžiagos bandymų atsižvelgiant į jos poveikį. Šiuo atveju jis taip 

pat aiškiai nurodo sprendimo pritaikyti standartinę informaciją atitinkamose registracijos 

dokumentacijos skiltyse priežastis, darydamas nuorodas į 2 skilties arba XI priedo specialią (-ias)

taisyklę (-es) 1.

  

1 Pastaba: taip pat taikomos 2 skiltyje nepakartotos sąlygos, aprašytos Komisijos reglamente 
dėl bandymų metodų nustatytuose atitinkamuose bandymų metoduose, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje, kurioms esant konkretus bandymas neprivalomas.
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Prieš atliekant naujus bandymus šiame priede išvardytoms savybėms nustatyti, pirmiausia 

įvertinami visi turimi in vitro ir in vivo bandymų duomenys, istoriniai duomenys apie žmones, 

pripažinti (Q)SAR duomenys ir duomenys, gauti iš struktūriškai susijusių medžiagų (analogijos 

metodas). Vengiama bandymų in vivo, naudojant ėsdinančias chemines medžiagas, kai jų 

koncentracija (dozė) sukelia koroziją. Prieš atliekant bandymus, be šiame priede pateiktų gairių 

reikėtų susipažinti su kitomis bandymų strategijų gairėmis.

Tuo atveju, kai dėl šio priedo 2 skiltyje arba XI priede neįvardytų priežasčių informacija apie tam 

tikras pasekmes nepateikiama, tai aiškiai nurodoma ir pagrindžiama.
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7. INFORMACIJA APIE CHEMINĖS MEDŽIAGOS FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

7.1. Medžiagos būsena esant 20o C temperatūrai ir 101,3 kPa 
slėgiui

7.2. Lydimosi/užšalimo temperatūra 7.2. Žemesnėje nei -20 °C temperatūroje tyrimų atlikti nereikia.

7.3. Virimo temperatūra 7.3. Tyrimo atlikti nereikia:

– su dujomis; arba

– su kietomis medžiagomis, kurios lydosi esant aukštesnei kaip 300°C temperatūrai arba 
suirsta prieš užvirdamos. Tokiais atvejais galima apskaičiuoti arba išmatuoti virimo 
temperatūrą esant sumažintam slėgiui; arba

– su cheminėmis medžiagomis, kurios suyra prieš užvirdamos (pvz., autooksidacija, 
persigrupavimas, skaidymasis, suirimas ir pan.).

7.4. Santykinis tankis 7.4. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminė medžiaga stabili tik ištirpinta tam tikrame tirpiklyje, o tirpalo tankis panašus į 
tirpiklio tankį. Tokiais atvejais pakanka nurodyti, ar tirpalo tankis yra didesnis ar mažesnis 
už tirpiklio tankį; arba

– jei cheminė medžiaga yra dujos. Tokiu atveju tankis apytikriai apskaičiuojamas pagal jų 
molekulinę masę ir idealių dujų dėsnius.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

7.5. Garų slėgis 7.5. Tyrimo atlikti nereikia, jei lydimosi temperatūra aukštesnė kaip 300°C.

Jei lydimosi temperatūra yra nuo 200°C iki 300°C, pakanka nustatyti ribinę vertę pagal matavimų 
rezultatus arba pripažintą skaičiavimo metodą.

7.6. Paviršiaus įtemptis 7.6. Tyrimas atliekamas tik tada, jei:

– remiantis cheminės medžiagos sandara, tikėtinas ar numatomas paviršinis aktyvumas; arba

– paviršinis aktyvumas yra pageidautina medžiagos savybė.

Jei tirpumas vandenyje yra mažesnis nei 1 mg/l esant 20 °C temperatūrai, bandymo atlikti 
nereikia. 

7.7. Tirpumas vandenyje 7.7. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminė medžiaga hidroliziškai nestabili esant pH 4, 7 ir 9 (pusėjimo trukmė trumpesnė kaip 
12 valandų); arba

– cheminė medžiaga lengvai oksiduojasi vandenyje.

Jei atrodo, kad medžiaga „netirpsta“ vandenyje, atliekamas ribos testas iki analizės metodo 
radimo ribos.

7.8. Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolyje/vandenyje 7.8. Tyrimo nereikia atlikti, jei cheminė medžiaga yra neorganinė. Jei bandymo neįmanoma atlikti 

(pvz., cheminė medžiaga suyra, yra labai aktyvaus paviršiaus, smarkiai reaguoja bandymo metu, 

netirpsta vandenyje ar oktanolyje, arba neįmanoma gauti pakankamai grynos cheminės 

medžiagos), pateikiama apskaičiuotoji log P vertė ir aprašomas skaičiavimo metodas.



7524/8/06 REV 8 5
VII PRIEDAS DG C I LT

1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

7.9. Pliūpsnio temperatūra 7.9. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminė medžiaga yra neorganinė; arba

– cheminę medžiagą sudaro vien lakūs organiniai komponentai, kurių pliūpsnio 
temperatūra aukštesnė kaip 100°C – vandeniniams tirpalams; arba

– numatoma pliūpsnio temperatūra yra aukštesnė kaip 200 °C; arba

– pliūpsnio temperatūrą galima tiksliai numatyti, remiantis duomenų apie turimas 
aprašytas medžiagas interpoliacija.  
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

7.10. Degumas 7.10. Tyrimo atlikti nereikia:

– jei cheminė medžiaga yra kieta medžiaga, turinti sprogstamųjų arba piroforinių savybių. 
Į šias savybes reikia visada atsižvelgti prieš tiriant degumą; arba

– su dujomis, jei liepsniųjų dujų koncentracija mišinyje su inertinėmis dujomis yra tokia 
maža, kad sumaišius su oru, koncentracija niekada nesiekia žemutinės ribinės vertės; 
arba

– su cheminėmis medžiagomis, savaime užsiliepsnojančiomis dėl sąlyčio su oru.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

7.11. Sprogstamosios (sprogiosios) savybės 7.11. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminės medžiagos molekulėje nėra cheminių funkcinių grupių, turinčių sprogstamųjų 
savybių; arba

– cheminėje medžiagoje yra cheminių funkcinių grupių, turinčių sprogstamųjų savybių, į 
kurias įeina deguonis, o apskaičiuotasis deguonies balansas yra mažesnis kaip –200; 
arba

– organinėje medžiagoje arba homogeniniame organinių medžiagų mišinyje yra 
sprogstamųjų savybių turinčių cheminių funkcinių grupių, tačiau egzoterminio skilimo
energija yra mažesnė nei 500 J/g, o egzoterminis skilimas prasideda esant žemesnei nei 
500 °C temperatūrai; arba

– su neorganinių oksiduojančių medžiagų (JT klasė 5.1) ir organinių medžiagų mišiniais,
kuriuose neorganinių oksiduojančių medžiagų koncentracija yra:

– mažesnė nei 15 % pagal masę, jei cheminės medžiagos įtrauktos į JT I pakavimo grupę 
(didelis pavojus) arba II pakavimo grupę (vidutinis pavojus)

– mažesnė nei 30 % pagal masę, jei cheminės medžiagos įtrauktos į JT III pakavimo grupę 
(nedidelis pavojus).

Pastaba: Jei organinių medžiagų egzoterminio skilimo energija yra mažesnė nei 800 J/g, sprogimo 
plitimo bandymas ir jautrumo sprogimo smūgiui bandymas neprivalomi.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

7.12. Savaiminio užsidegimo temperatūra 7.12. Tyrimo atlikti nereikia:

– jei cheminė medžiaga yra sprogstamoji arba savaime užsiliepsnoja dėl sąlyčio su oru 
kambario temperatūroje; arba

– su skysčiais, neužsiliepsnojantiems dėl sąlyčio su oru, t. y. jų pliūpsnio temperatūra 
aukštesnė nei 200 °C; arba

– su dujomis, neturinčiomis užsiliepsnojimo intervalo; arba

– su kietomis medžiagomis, jei cheminės medžiagos lydimosi temperatūra < 160 °C arba 
jei preliminarūs rezultatai rodo, kad cheminė medžiaga savaime neįkaista esant 
žemesnei nei 400 °C temperatūrai.

7.13. Oksidacinės savybės 7.13. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminė medžiaga yra sprogstamoji; arba

– cheminė medžiaga lengvai užsiliepsnoja; arba

– cheminė medžiaga yra organinis peroksidas; arba

– cheminė medžiaga negali egzotermiškai reaguoti su degiomis medžiagomis, pavyzdžiui 
dėl cheminės sandaros (pavyzdžiui, organinės medžiagos, neturinčios deguonies ar 
halogenų atomų, arba šie elementai nėra chemiškai susijungę su azotu ar deguonimi, 
arba neorganinės medžiagos, neturinčios deguonies arba halogenų atomų).

Visapusiško bandymo atlikti nereikia su kietomis medžiagomis, jei preliminarus bandymas aiškiai 
rodo, kad tiriama cheminė medžiaga turi oksidacinių savybių.

Pažymėtina, kad kadangi nėra bandymo metodų dujų mišinių oksidacinėms savybėms nustatyti, 
šios savybės įvertinamos pagal skaičiavimo metodą, lyginant mišinio dujų oksidacinį potencialą 
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

su ore esančio deguonies oksidaciniu potencialu.

7.14. Granuliometrija 7.14. Tyrimo atlikti nereikia, jei cheminė medžiaga parduodama arba naudojama ne kietu ar 
granulių pavidalu.
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8. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

1 SKILTIS
PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS
SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.1. Odos dirginimas arba ėsdinimas 8.1. 3 ir 4 pakopų atlikti nereikia, jei:

Šios pasekmės įvertinimą sudaro tokios iš eilės atliekamos 
pakopos:

1) turimų duomenų apie žmones ir gyvūnus įvertinimas,

2) rūgštinių ar šarminių savybių įvertinimas,

3) odos ėsdinimo tyrimas in vitro,

4) odos dirginimo tyrimas in vitro.

– turima informacija rodo, kad cheminė medžiaga atitinka klasifikavimo kaip odą 
ėsdinančios ar akis dirginančios cheminės medžiagos kriterijus; arba

– cheminė medžiaga užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru; arba

– cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip labai toksiška sąlyčio su oda atveju; arba

– ūmaus toksiškumo per odą tyrimas neparodė, kad oda būtų dirginama iki ribinės dozės 
vertės (2000 mg/kg kūno masės).
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.2. Akių dirginimas 8.2. 3 vertinimo pakopos atlikti nereikia, jei:

Šios pasekmės įvertinimą sudaro tokios iš eilės atliekamos 
pakopos:

1) turimų duomenų apie žmones ir gyvūnus įvertinimas,

2) rūgštinių ar šarminių savybių įvertinimas,

3) akių dirginimo tyrimas in vitro.

– turima informacija rodo, kad cheminė medžiaga atitinka klasifikavimo kaip odą 
ėsdinančios ar akis dirginančios cheminės medžiagos kriterijus; arba

– cheminė medžiaga užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru;

8.3. Odos jautrinimas 8.3. 2 vertinimo pakopos atlikti nereikia, jei:

Šios pasekmės įvertinimą sudaro tokios iš eilės atliekamos 
pakopos:

1) turimų duomenų apie žmones ir gyvūnus įvertinimas,

2) bandymai in vivo.

– turima informacija rodo, kad cheminę medžiagą reikėtų klasifikuoti kaip odą 
jautrinančią ar ėsdinančią cheminę medžiagą; arba

– cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis (pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba

– medžiaga užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru.

Pelių vietinio limfmazgio tyrimas (LLNA) yra tinkamiausias bandymo in vivo metodas. Kitoks 
bandymas turėtų būti naudojamas tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Kitokio bandymo naudojimas 
pagrindžiamas.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.4. Mutageniškumas 8.4. Gavus teigiamus rezultatus, svarstoma būtinybė atlikti tolesnius mutageniškumo tyrimus.

8.4.1. Genų mutacijų bakterijose tyrimai in vitro

8.5. Ūmus toksiškumas 8.5. Tyrimo (-ų) atlikti paprastai nereikia, jei:

– cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip odą ėsdinanti cheminė medžiaga.

8.5.1. Prarijus Tyrimo atlikti nereikia, jei galima pasinaudoti ūmaus toksiškumo įkvėpus (8.5.2) tyrimo 
rezultatais.
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9. EKOTOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

1 SKILTIS
PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS
SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.1. Toksiškumas vandens organizmams

9.1.1. Trumpalaikio toksiškumo bandymai su bestuburiais 
gyvūnais (tinkamiausia rūšis Daphnia )

registruotojas vietoj trumpalaikio gali atlikti ilgalaikio 
toksiškumo bandymus.

9.1.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– yra švelninančių veiksnių, kurie leidžia manyti, kad mažai tikėtina, kad cheminė 
medžiaga toksiška vandens organizmams, pavyzdžiui, jei cheminė medžiaga yra mažai 
tirpi vandenyje arba jei mažai tikėtina, kad cheminė medžiaga pereitų per biologines 
membranas; arba

– yra ilgalaikio toksiškumo vandens organizmams tyrimas su bestuburiais gyvūnais; arba

– turima tinkama informacija aplinkosauginiam klasifikavimui ir ženklinimui.

Ilgalaikio toksiškumo vandens organizmams tyrimas su dafnijomis (IX priedo 9.1.5 skirsnis) 
atliekamas tada, kai medžiaga blogai tirpsta vandenyje (tirpumas vandenyje < 1 mg/l).

9.1.2. Vandens augalų augimo slopinimo tyrimas (tinkamiausi –
dumbliai)

9.1.2. Tyrimo atlikti nereikia, jei yra švelninančių veiksnių, kurie leidžia manyti, kad mažai 
tikėtina, kad cheminė medžiaga toksiška vandens organizmams, pavyzdžiui, jei cheminė 
medžiaga yra mažai tirpi vandenyje arba jei mažai tikėtina, kad cheminė medžiaga pereitų 
per biologines membranas;
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.2. Skaidymas

9.2.1. Biotinis

9.2.1.1. Lengvas biologinis skaidomumas
9.2.1.1 Tyrimas neatliekamas, jei cheminė medžiaga yra neorganinė.

Pateikiama visa kita turima fizikinė ir cheminė, toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija.
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VIII PRIEDAS

PAPILDOMI STANDARTINEI INFORMACIJAI APIE CHEMINES MEDŽIAGAS, KURIŲ 

PAGAMINAMA AR ĮVEŽAMA NE MAŽIAU KAIP 10 TONŲ, KELIAMI REIKALAVIMAI

Šio priedo 1 skiltyje nurodoma standartinė informacija, kurią pagal 12 straipsnio 1 dalies c punktą 

privaloma pateikti apie visas medžiagas, kurių pagaminama ar įvežama ne mažiau kaip 10 tonų. 

Atitinkamai pagal šio priedo 1 skiltį privaloma informacija papildo informaciją, kuri privaloma 

pagal VII priedo 1 skiltį. Pateikiama visa kita turima fizikinė ir cheminė, toksikologinė ir 

ekotoksikologinė informacija. Šio priedo 2 skiltyje išvardijamos specialios taisyklės, pagal kurias 

privalomą standartinę informaciją leidžiama praleisti, pakeisti kita, pateikti kitoje pakopoje arba 

kitaip pritaikyti. Jei įvykdytos sąlygos, pagal kurias laikantis šio priedo 2 skilties leidžiama 

pritaikyti informaciją, registruotojas tai aiškiai nurodo ir pagrindžia atitinkamose registracijos 

dokumentacijos skiltyse.

Be šių specialių taisyklių, registruotojas gali pritaikyti šio priedo 1 skiltyje nurodytą privalomą 

standartinę informaciją, laikydamasis XI priedo bendrųjų taisyklių. Šiuo atveju jis taip pat 

atitinkamose registracijos dokumentacijos skiltyse aiškiai nurodo sprendimo pritaikyti standartinę 

informaciją priežastis, darydamas nuorodas į 2 skilties arba XI priedo specialią (-ias) taisyklę 

(-es) 1.

  

1 Pastaba: taip pat taikomos 2 skiltyje nepakartotos sąlygos, aprašytos Komisijos reglamente 
dėl bandymų metodų nustatytuose atitinkamuose bandymų metoduose, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje, kurioms esant konkretus bandymas neprivalomas.
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Prieš atliekant naujus bandymus šiame priede išvardytoms savybėms nustatyti, pirmiausia 

įvertinami visi turimi in vitro ir in vivo bandymų duomenys, istoriniai duomenys apie žmones, 

pripažinti (Q)SAR duomenys ir duomenys, gauti iš struktūriškai susijusių medžiagų (analogijos 

metodas). Vengiama bandymų in vivo, naudojant ėsdinančias chemines medžiagas, kai jų 

koncentracija (dozė) sukelia koroziją. Prieš atliekant bandymus, be šiame priede pateiktų gairių 

reikėtų susipažinti su kitomis bandymų strategijų gairėmis.

Tuo atveju, kai dėl šio priedo 2 skiltyje arba XI priede neįvardytų priežasčių informacija apie tam 

tikras pasekmes nepateikiama, tai aiškiai nurodoma ir pagrindžiama.
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8. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.1. Odos dirginimas

8.1.1. Odos dirginimas in vivo 8.1.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip odą ėsdinanti ar odą dirginanti; arba

– cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis (pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba

– cheminė medžiaga užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru; arba

– cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip labai toksiška sąlyčio su oda atveju; arba

– ūmaus toksiškumo per odą tyrimas neparodė, kad oda būtų dirginama iki ribinės dozės 

vertės (2000 mg/kg kūno masės).
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.2. Akių dirginimas

8.2.1. Akių dirginimas in vivo 8.2.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip akis dirginanti ir galinti akis sunkiai sužaloti 

cheminė medžiaga; arba

– cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip odą ėsdinanti cheminė medžiaga ir tuo atveju, 

jei registruotojas ją klasifikavo kaip akis dirginančią cheminę medžiagą; arba

– cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis (pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba

– cheminė medžiaga užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru.

8.4. Mutageniškumas

8.4.2. Citogeniškumo žinduolių ląstelėse tyrimas in vitro 8.4.2. Tyrimo atlikti nereikia, jei

– yra tinkamų duomenų, gautų atlikus citogeniškumo bandymą in vivo arba

– cheminė medžiaga priklauso 1 ar 2 kancerogeninių medžiagų kategorijai arba 1, 2 ar 

3 mutageninių medžiagų kategorijai.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.4.3. Genų mutacijos žinduolių ląstelėse tyrimas in vitro, jei 

VII priedo 8.4.1 skirsnyje ir VIII priedo 8.4.2 skirsnyje

nurodytų bandymų rezultatai neigiami.

8.4.3. Tyrimo paprastai atlikti nereikia, jei yra tinkamų duomenų, gautų atlikus patikimą 

žinduolių genų mutacijos bandymą in vivo.

8.4.  Jei VII arba VIII priede nurodytų genotoksiškumo tyrimų rezultatai teigiami, svarstoma 

būtinybė atlikti atitinkamus mutageniškumo tyrimus in vivo.

8.5. Ūmus toksiškumas 8.5.  Tyrimo (-ų) atlikti paprastai nereikia, jei:

– cheminė medžiaga yra klasifikuota kaip odą ėsdinanti cheminė medžiaga.

Cheminių medžiagų, išskyrus dujas, atveju, 8.5.2–8.5.3 punktuose nurodyta informacija 

pateikiama bent apie vieną kitą poveikio būdą, be poveikio prarijus (8.5.1). Kitas medžiagos 

patekimo būdas bus pasirenkamas pagal cheminės medžiagos pobūdį ir tikėtiną poveikio 

žmonėms būdą. Jei yra tik vienas poveikio būdas, pateikiama informacija tik apie tą būdą.

8.5.2. Įkvėpus 8.5.2. Poveikio įkvėpus bandymus atlikti dera, jei poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas 

atsižvelgiant į cheminės medžiagos garų slėgį ir (arba) jei galimas įkvepiamo dydžio 

aerozolių, dalelių ar lašelių poveikis.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.5.3. Per odą 8.5.3. Poveikio per odą bandymus atlikti dera, jei:

1) jei cheminės medžiagos įkvėpimas mažai tikėtinas; ir

2) gamybos ir (arba) naudojimo metu sąlytis su oda yra tikėtinas; ir

3) dėl fizikinių ir cheminių bei toksikologinių cheminės medžiagos savybių manoma, 

kad ji gali būti labai/greitai absorbuojama per odą;

8.6. Kartotinių dozių toksiškumas

8.6.1. Trumpalaikio kartotinių dozių toksiškumo tyrimas (28 

dienos), atliekamas su vienos rūšies vyriškos ir 

moteriškos lyties gyvūnais, tinkamiausią medžiagos 

paveikimo būdą pasirenkant pagal tikėtiną poveikio 

žmonėms būdą.

8.6.1. Trumpalaikio toksiškumo tyrimo (28 dienos) atlikti nereikia, jei:

– buvo atliktas patikimas poūmio (90 dienų) arba lėtinio toksiškumo tyrimas, naudojant 

tinkamos rūšies gyvūnus, dozes, tirpiklį ir taikant tinkamą medžiagos paveikimo būdą; 

arba

– jei medžiaga iš karto suyra ir yra pakankamai duomenų apie skilimo produktus; arba

– galima atmesti atitinkamo poveikio žmonėms galimybę pagal XI priedo 3 skirsnį.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

Atitinkamas medžiagos paveikimo būdas pasirenkamas tokiu pagrindu:

Poveikio per odą bandymą atlikti dera, jei:

1) jei cheminės medžiagos įkvėpimas mažai tikėtinas; ir

2) gamybos ir (arba) naudojimo metu sąlytis su oda yra tikėtinas; ir

3) dėl fizikinių ir cheminių bei toksikologinių cheminės medžiagos savybių manoma, kad ji 

gali būti labai/greitai absorbuojama per odą.

Poveikio įkvėpus bandymus atlikti dera, jei poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas atsižvelgiant 

į cheminės medžiagos garų slėgį ir (arba) jei galimas įkvepiamo dydžio aerozolių, dalelių ar 

lašelių poveikis. 
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

Poūmio toksiškumo tyrimą (90 dienų) (IX priedo 8.6.2 skirsnis) atlikti registruotojas siūlo, jei:

poveikio žmonėms dažnis ir trukmė rodo, kad dera atlikti ilgesnio laiko tyrimą;

ir įvykdyta viena iš šių sąlygų:

– kiti turimi duomenys rodo, kad cheminė medžiaga gali turėti pavojingą savybę, kurios 

neįmanoma aptikti atliekant trumpalaikio toksiškumo tyrimą; arba

– deramai parengti toksikokinetiniai tyrimai rodo, kad cheminė medžiaga arba jos metabolitai 

kaupiasi tam tikruose audiniuose arba organuose, ir nors to galima nepastebėti atliekant 

trumpalaikio toksiškumo tyrimą, esant ilgesnės trukmės poveikiui tai gali sukelti neigiamų 

efektų.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

Registruotojas siūlo atlikti tolesnius tyrimus arba pagal 39 ar 40 straipsnį juos atlikti gali 

pareikalauti Agentūra, jei:

– 28 ar 90 dienų tyrimo metu nepavyko nustatyti NOAEL vertės, nebent jei nepavyko todėl, 

kad neigiamo toksiško poveikio nėra; arba

– toksiškumas kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., sunkios/labai sunkios pasekmės); arba

– yra požymių, kad esama poveikio, apie kurį turimų įrodymų nepakanka toksikologiniam ir 

(arba) rizikos apibūdinimui. Tokiais atvejais gali būti tikslingiau atlikti specialius 

toksikologinius tyrimus, kurie skirti analizuoti šiam poveikiui (pvz., imunotoksiškumas, 

neurotoksiškumas); arba

– pradiniame kartotinių dozių tyrime taikytas medžiagos paveikimo būdas neatitiko tikėtino 

poveikio žmonėms būdo, o ekstrapoliacija iš vieno būdo į kitą neįmanoma; arba

– poveikis kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., cheminė medžiaga naudojama plataus 

vartojimo prekėse, kurias naudojant žmonės gali būti veikiami medžiagos dozėmis, 

artimomis dozei, galinčiai sukelti jiems toksišką poveikį); arba

– poveikio, kurį sukelia cheminės medžiagos, savo molekuline struktūra aiškiai susijusios su 

tiriama medžiaga, nepavyko nustatyti per 28 ar 90 dienų tyrimą.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.7. Toksiškumas reprodukcijai 8.7.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra genotoksiškas kancerogenas, ir buvo imtasi tinkamų 

rizikos valdymo priemonių; arba

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra embrioninių ląstelių mutagenas, ir buvo imtasi tinkamų 

rizikos valdymo priemonių; arba

– galima atmesti atitinkamo poveikio žmonėms galimybę pagal XI priedo 3 skirsnį; arba

– atliktas toksiškumo prenataliniam vystymuisi tyrimas (šio priedo 8.7.2 skirsnis) arba 

toksiškumo reprodukcijai dviejų kartų tyrimas (šio priedo 8.7.3 skirsnis).

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia neigiamą poveikį vaisingumui ir atitinka 1 ar 

2 kategorijų toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus (R60), ir tuo atveju, jei 

turimų duomenų pakanka nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, tolesni vaisingumo bandymai 

nėra būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę atlikti toksiškumo vystymuisi bandymus.

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia toksiškumą vystymuisi ir atitinka 1 ar 2 kategorijų 

toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus (R61), ir tuo atveju, jei turimų duomenų 

pakanka nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, tolesni toksiškumo vystymuisi bandymai nėra 

būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę atlikti poveikio vaisingumui bandymus.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.7.1. Toksiškumo reprodukcijai ir vystymuisi tyrimas, 

atliekamas su vienos rūšies gyvūnais (OECD 421 arba 

422), jei turima informacija apie struktūriškai susijusias 

medžiagas, (Q)SAR vertinimai arba bandymai in vitro

neparodė, kad medžiaga gali būti toksiška vystymuisi.

Tais atvejais, kai rimtai nerimaujama, kad cheminė medžiaga galėtų sukelti neigiamą poveikį 

vaisingumui ar vystymuisi, vietoj tikrinimo registruotojas gali pasiūlyti atlikti toksiškumo 

prenataliniam vystymuisi tyrimą (IX priedo 8.7.2 skirsnis) arba toksiškumo reprodukcijai dviejų 

kartų tyrimą (IX priedo 8.7.3 skirsnis).

8.8. Toksikokinetika

8.8.1. Cheminės medžiagos toksikokinetinės elgsenos 

vertinimas, kiek apie tai galima spręsti pagal turimą su ja 

susijusią informaciją
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9. EKOTOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.1.3. Trumpalaikio toksiškumo bandymai su žuvimis:

registruotojas vietoj trumpalaikio gali atlikti ilgalaikio 

toksiškumo bandymus. 

9.1.3. Tyrimas neatliekamas, jei:

– yra švelninančių veiksnių, kurie leidžia manyti, kad mažai tikėtina, kad cheminė 

medžiaga toksiška vandens organizmams, pavyzdžiui, jei cheminė medžiaga yra 

mažai tirpi vandenyje arba mažai tikėtina, kad cheminė medžiaga pereitų per

biologines membranas; arba

– yra ilgalaikio toksiškumo vandens organizmams tyrimas su žuvimis.

Jei cheminės saugos vertinimas pagal I priedą rodo, kad reikia toliau tirti poveikį vandens 

organizmams, svarstoma būtinybė atlikti ilgalaikio toksiškumo vandens organizmams bandymus, 

aprašytus IX priede. Atitinkamo (-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas priklauso nuo cheminės saugos 

vertinimo rezultatų.

Būtinybė atlikti ilgalaikio toksiškumo vandens organizmams tyrimą su žuvimis (IX priedo

9.1.6 skirsnis) svarstoma tada, kai medžiaga blogai tirpsta vandenyje.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.1.4. Aktyviojo dumblo kvėpavimo slopinimo bandymai 9.1.4. Tyrimas neatliekamas, jei:

– nėra išmetimo į nuotėkų valymo įrenginius; arba

– yra švelninančių veiksnių, kurie leidžia manyti, kad mažai tikėtina, kad cheminė 

medžiaga toksiška mikroorganizmams, pavyzdžiui, jei cheminė medžiaga mažai tirpi 

vandenyje, arba

– cheminė medžiaga lengvai biologiškai skaidoma, o bandymo metu taikomos 

koncentracijos atitinka tas koncentracijos vertes, kurių galima tikėtis nuotėkų 

valymo įrenginių intake.

Jei turimi duomenys rodo, kad cheminė medžiaga greičiausiai slopina mikrobiologinį augimą arba 

funkciją, visų pirma nitrifikuojančias bakterijas, šį tyrimą galima pakeisti nitrifikacijos slopinimo 

bandymu.

9.2. Skaidymas 9.2.  Jei cheminės saugos vertinimas pagal I priedą rodo, kad reikia toliau tirti cheminės 

medžiagos skilimą, svarstoma būtinybė atlikti tolesnius skilimo bandymus. Atitinkamo 

(-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas priklauso nuo cheminės saugos vertinimo rezultatų.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.2.2. Abiotinis

9.2.2.1. Hidrolizė kaip pH funkcija. 9.2.2.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminė medžiaga lengvai biologiškai skaidoma; arba

– cheminė medžiaga mažai tirpi vandenyje.

9.3. Išlikimas ir elgsena aplinkoje

9.3.1. Adsorbcijos/desorbcijos tikrinimas 9.3.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– pagal fizikines ir chemines savybes tikėtina, kad medžiagos adsorbcijos potencialas 

yra nedidelis (pvz., medžiaga turi mažą oktanolio-vandens pasiskirstymo 

koeficientą); arba

– cheminė medžiaga ir atitinkami jos (su)skaidymo produktai greitai suyra.
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IX PRIEDAS

PAPILDOMI STANDARTINEI INFORMACIJAI APIE CHEMINES MEDŽIAGAS, KURIŲ 

PAGAMINAMA AR ĮVEŽAMA NE MAŽIAU KAIP 100 TONŲ, KELIAMI REIKALAVIMAI

Pasiekęs šiame priede nurodytą medžiagos kiekio ribą, registruotojas privalo pateikti pasiūlymą ir 

sudaro tvarkaraštį, pagal kurį vykdomi šiame priede informacijai keliami reikalavimai pagal 

12 straipsnio 1 dalies d punktą.

Šio priedo 1 skiltyje nurodoma standartinė informacija, kurią pagal 12 straipsnio 1 dalies d punktą 

privaloma pateikti apie visas chemines medžiagas, kurių pagaminama ar įvežama ne mažiau kaip 

100 tonų. Atitinkamai pagal šio priedo 1 skiltį privaloma informacija papildo informaciją, kuri 

privaloma pagal VII ir VIII priedų 1 skiltį. Pateikiama visa kita turima fizikinė ir cheminė, 

toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija. Šio priedo 2 skiltyje išvardijamos specialios 

taisyklės, pagal kurias registruotojas gali siūlyti privalomą standartinę informaciją praleisti, pakeisti 

kita, pateikti kitoje pakopoje arba kitaip pritaikyti. Jei įvykdytos sąlygos, kurioms esant šio priedo 

2 skilties nuostatos nedraudžia adaptuoti informacijos, registruotojas privalo tai aiškiai nurodyti ir 

pagrįsti atitinkamose registracijos dokumentacijos skiltyse.

Be šių specialių taisyklių, registruotojas gali siūlyti pritaikyti šio priedo 1 skiltyje nurodytą 

privalomą standartinę informaciją, laikydamasis XI priedo bendrųjų taisyklių. Šiuo atveju jis taip 

pat atitinkamose registracijos dokumentacijos skiltyse aiškiai nurodo sprendimo pritaikyti 

standartinę informaciją priežastis, darydamas nuorodas į 2 skilties arba XI priedo specialią (-ias)

taisyklę (-es) 1.

  

1 Pastaba: taip pat taikomos 2 skiltyje nepakartotos sąlygos, aprašytos Komisijos reglamente 
dėl bandymų metodų nustatytuose atitinkamuose bandymų metoduose, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje, kurioms esant konkretus bandymas neprivalomas.
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Prieš atliekant naujus bandymus šiame priede išvardytoms savybėms nustatyti, pirmiausia 

įvertinami visi turimi in vitro ir in vivo bandymų duomenys, istoriniai duomenys apie žmones, 

pripažinti (Q)SAR duomenys ir duomenys, gauti iš struktūriškai susijusių medžiagų (analogijos 

metodas). Vengiama bandymų in vivo, naudojant ėsdinančias chemines medžiagas, kai jų 

koncentracija (dozė) sukelia koroziją. Prieš atliekant bandymus, be šiame priede pateiktų gairių 

reikėtų susipažinti su kitomis bandymų strategijų gairėmis.

Tuo atveju, kai dėl šio priedo 2 skiltyje arba XI priede neįvardytų priežasčių informacija apie tam 

tikras pasekmes nepateikiama, tai aiškiai nurodoma ir pagrindžiama.
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7. INFORMACIJA APIE CHEMINĖS MEDŽIAGOS FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

7.15. Stabilumas organiniuose tirpikliuose ir atitinkamų skilimo 

produktų tapatybė

Privaloma tik tuo atveju, jei cheminės medžiagos 

stabilumas laikomas labai svarbiu.

7.15. Tyrimo nereikia atlikti, jei cheminė medžiaga yra neorganinė.

7.16. Disociacijos konstanta 7.16. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– medžiaga hidroliziškai nestabili (jos pusėjimo trukmė trumpesnė nei 12 valandų) 

arba ji lengvai oksiduojasi vandenyje; arba

– neįmanoma atlikti bandymo dėl mokslinių priežasčių, pavyzdžiui, analitinis metodas 

yra nepakankamai jautrus.

7.17. Klampa
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8. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.4.  Jei atlikus kurį nors VII arba VIIII priede minėtą genotoksiškumo tyrimą in vitro, 

buvo gautas teigiamas rezultatas, o in vivo tyrimų rezultatų dar nėra, registruotojas 

siūlo atlikti atitinkamą somatinių ląstelių genotoksiškumo tyrimą in vivo.

Jei atlikus somatinių ląstelių tyrimą in vivo jau buvo gautas teigiamas rezultatas, 

remiantis turimais duomenimis, įskaitant toksikokinetinius duomenis, reikėtų 

išnagrinėti embrioninių ląstelių mutageniškumo potencialą. Jei negalima padaryti 

jokių aiškių išvadų apie embrioninių ląstelių mutageniškumą, svarstoma būtinybė 

atlikti papildomus tyrimus.

8.6. Kartotinių dozių toksiškumas

8.6.1. Trumpalaikio kartotinių dozių toksiškumo tyrimas 

(28 dienos), atliekamas su vienos rūšies vyriškos ir 

moteriškos lyties gyvūnais, tinkamiausią medžiagos 

paveikimo būdą pasirenkant pagal tikėtiną poveikio 

žmonėms būdą, jei tokia informacija nebuvo pateikta 

pagal VIII priedo reikalavimus arba nebuvo pasiūlyti 

bandymai pagal šio priedo 8.6.2 skirsnį. Tokiu atveju 

XI priedo 3 skirsnis netaikomas.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.6.2. Poūmio toksiškumo tyrimas (90 dienų), atliekamas su 

vienos rūšies vyriškos ir moteriškos lyties graužikais, 

tinkamiausią medžiagos paveikimo būdą pasirenkant 

pagal tikėtiną poveikio žmonėms būdą.

8.6.2. Poūmio toksiškumo tyrimo (90 dienų) atlikti nereikia, jei:

– buvo atliktas patikimas trumpalaikio toksiškumo tyrimas (28 dienos), atskleidęs 

toksikologiškai reikšmingus sveikatos sutrikimus pagal kriterijus, pagal kuriuos 

cheminė medžiaga klasifikuojama kaip R48, kuriai nustatytą 28 dienų NOAEL 

vertę, taikant atitinkamą netikslumo koeficientą, galima ekstrapoliuoti 90 dienų 

NOAEL vertei, esant tam pačiam poveikio būdui; arba

– buvo atliktas patikimas lėtinio toksiškumo tyrimas su atitinkamos rūšies gyvūnu 

ir taikant atitinkamą medžiagos paveikimo būdą; arba

– cheminė medžiaga iš karto suyra ir yra pakankamai duomenų apie skilimo 

produktus (apie sisteminį poveikį ir poveikį paveikimo vietoje); arba

– medžiaga yra nereaktinga, netirpi ir neįkvepiama, be to, 28 dienų „ribos 

bandymo“ metu nebuvo rasta absorbcijos ir toksiškumo požymių, ypač jei 

poveikis žmonėms yra ribotas.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

Atitinkamas medžiagos paveikimo būdas pasirenkamas tokiu pagrindu:

Poveikio per odą bandymą atlikti dera, jei:

1) gamybos ir (arba) naudojimo metu sąlytis su oda yra tikėtinas; ir

2) dėl fizikinių ir cheminių medžiagos savybių ji labai/greitai absorbuojama per odą; ir

3) tenkinama viena iš šių sąlygų:

– toksiškumas pastebėtas, atliekant ūmaus toksiškumo per odą bandymą, kai taikomos 

mažesnės dozės nei tiriant toksiškumą prarijus; arba

– atliekant odos ir (arba) akių dirginimo tyrimus, buvo pastebėtas sisteminis poveikis 

arba kiti absorbcijos įrodymai; arba

– bandymai in vitro rodo didelę absorbciją per odą; arba

– didelis toksiškumas per odą arba gebėjimas įsiskverbti per odą yra būdingas 

struktūriškai susijusioms cheminėms medžiagoms.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

Poveikio įkvėpus bandymą atlikti dera, jei:

– poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas atsižvelgiant į cheminės medžiagos garų 

slėgį ir (arba) jei galimas įkvepiamo dydžio aerozolių, dalelių ar lašelių poveikis.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

Registruotojas siūlo atlikti tolesnius tyrimus arba pagal 39 ar 40 straipsnį juos atlikti gali 

pareikalauti Agentūra, jei:

– 90 dienų tyrimo metu nepavyko nustatyti NOAEL vertės, nebent jei nepavyko todėl, 

kad neigiamo toksiško poveikio nėra; arba

– toksiškumas kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., sunkios/labai sunkios pasekmės); 

arba

– yra požymių, kad esama poveikio, apie kurį turimų įrodymų nepakanka 

toksikologiniam ir (arba) rizikos apibūdinimui. Tokiais atvejais gali būti tikslingiau 

atlikti specialius toksikologinius tyrimus, kad būtų išanalizuotas šis poveikis (pvz., 

imunotoksiškumas, neurotoksiškumas); arba

– poveikis kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., cheminė medžiaga naudojama plataus 

vartojimo prekėse, kurias naudojant žmonės gali būti veikiami medžiagos dozėmis, 

artimomis dozei, galinčiai sukelti jiems toksišką poveikį).
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.7. Toksiškumas reprodukcijai 8.7. Tyrimų atlikti nereikia, jei:

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra genotoksiškas kancerogenas, ir buvo imtasi 

tinkamų rizikos valdymo priemonių; arba

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra embrioninių ląstelių mutagenas, ir buvo imtasi 

tinkamų rizikos valdymo priemonių; arba

– medžiaga yra mažo toksikologinio aktyvumo (nė vienas atliktas bandymas neparodė, 

kad ji toksiška), o remiantis toksikotinetiniais duomenimis galima įrodyti, kad 

atitinkamais poveikio būdais sisteminga absorbcija nevyksta (pvz., taikant jautrų 

analizės metodą, cheminės medžiagos koncentracija plazmoje/kraujyje yra mažesnė 

už radimo ribą, o cheminės medžiagos arba jos metabolitų nėra nei šlapime, nei 

tulžyje ar iškvepiamame ore) ir jei žmonėms daromas poveikis yra nedidelis arba 

nėra jokio poveikio.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia neigiamą poveikį vaisingumui ir atitinka 
1 ar 2 kategorijų toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus (R60), ir 
tuo atveju, jei turimų duomenų pakanka nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, 
tolesni vaisingumo bandymai nėra būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę atlikti 
toksiškumo vystymuisi bandymus.

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia toksiškumą vystymuisi ir atitinka 1 ar 
2 kategorijų toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus (R61), ir tuo 
atveju, jei turimų duomenų pakanka nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, tolesni 
toksiškumo vystymuisi bandymai nėra būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę 
atlikti poveikio vaisingumui bandymus.

8.7.2. Toksiškumo prenataliniam vystymuisi tyrimas, 
atliekamas su vienos rūšies gyvūnais, taikant 
tinkamiausią medžiagos paveikimo būdą pagal tikėtiną
poveikio žmonėms būdą (Komisijos reglamento dėl 
bandymų metodų, kaip nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje, 
B.31 arba OECD 414).

8.7.2. Iš pradžių tyrimas atliekamas su vienos rūšies gyvūnais. Sprendimas dėl poreikio 
atlikti tyrimus su antra gyvūnų rūšimi esant šiam ar didesniam cheminės medžiagos 
kiekiui turėtų būti priimamas remiantis pirmo bandymo rezultatais ir visais turimais 
atitinkamais duomenimis.

8.7.3. Toksiškumo dviejų kartų reprodukcijai tyrimas, 
atliekamas su vienos rūšies vyriškos ir moteriškos lyties 
gyvūnais, pasirenkant tinkamiausią medžiagos paveikimo
būdą pagal tikėtiną poveikio žmonėms būdą, jei 28 dienų 
arba 90 dienų tyrimo metu išaiškėjo neigiamas poveikis 
dauginimosi organams arba audiniams.

8.7.3. Iš pradžių tyrimas atliekamas su vienos rūšies gyvūnais. Sprendimas dėl poreikio 
atlikti tyrimus su antra gyvūnų rūšimi esant šiam ar didesniam cheminės medžiagos 
kiekiui turėtų būti priimamas remiantis pirmo bandymo rezultatais ir visais turimais 
atitinkamais duomenimis.
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9. EKOTOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.1. Toksiškumas vandens aplinkai 9.1. Ilgalaikio toksiškumo bandymus registruotojas siūlo, jei cheminės saugos vertinimas

pagal I priedą rodo, kad reikia toliau tirti poveikį vandens organizmams. Atitinkamo (-

ų) bandymo (-ų) pasirinkimas priklauso nuo cheminės saugos vertinimo rezultatų.

9.1.5. Ilgalaikio toksiškumo bandymai su bestuburiais 

(tinkamiausia rūšis Daphnia) (jei tokia informacija nebuvo 

pateikta pagal VII priedo reikalavimus)

9.1.6. Ilgalaikio toksiškumo bandymai su žuvimis (jei tokia 

informacija nebuvo pateikta pagal VIII priedo 

reikalavimus)

Informacija pateikiama pagal vieną iš šių skirsnių: 9.1.6.1, 

9.1.6.2 arba 9.1.6.3.

9.1.6.1 Toksiškumo žuvims ankstyvoje vystymosi stadijoje 
(FELS) bandymas

9.1.6.2 Trumpalaikio toksiškumo embrionui ir mailiui su trynio 
maišeliu bandymas

9.1.6.3 Žuvų mailiaus augimo tyrimas
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.2. Skaidymas 9.2. Jei cheminės saugos vertinimas pagal I priedą rodo, kad reikia toliau tirti cheminės 

medžiagos skilimą ir skilimo produktus, registruotojas siūlo atlikti tolesnius biotinio 

skilimo bandymus. Atitinkamo (-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas priklauso nuo cheminės 

saugos vertinimo rezultatų ir gali apimti simuliacinius bandymus atitinkamoje terpėje 

(pavyzdžiui, vandenyje, nuosėdose ar dirvožemyje)

9.2.1. Biotinis

9.2.1.2. Galutinio suskaidymo paviršiniuose vandenyse 

modeliavimo bandymai

9.2.1.2. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminė medžiaga mažai tirpi vandenyje; arba

– medžiaga lengvai biologiškai skaidoma.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.2.1.3. Dirvožemio modeliavimo bandymai (skirta cheminėms 

medžiagoms, turinčioms didelį adsorbcijos dirvožemyje 

potencialą)

9.2.1.3. Tyrimo atlikti nereikia:

– jei cheminė medžiaga lengvai biologiškai (su)skaidoma; arba

– jei tiesioginis ar netiesioginis poveikis dirvožemiui yra mažai tikėtinas.

9.2.1.4. Nuosėdų modeliavimo bandymas (skirta medžiagoms, 

turinčioms didelį adsorbcijos nuosėdose potencialą)

9.2.1.4. Tyrimo atlikti nereikia:

– jei cheminė medžiaga lengvai biologiškai (su)skaidoma; arba

– jei tiesioginis ar netiesioginis poveikis nuosėdoms yra mažai tikėtinas.

9.2.3. Skaidymo produktų nustatymas 9.2.3. Išskyrus, jei medžiaga lengvai biologiškai skaidoma
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.3. Išlikimas ir elgsena aplinkoje

9.3.2. Bioakumuliacija vandens gyvūnų rūšyse, pageidautina 

žuvyse

9.3.2. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– cheminės medžiagos bioakumuliacijos potencialas yra nedidelis (pavyzdžiui, 

log Kow < 3) ir (arba) jos potencialas pereiti per biologines membranas yra 

nedidelis; arba

– tiesioginis ir netiesioginis poveikis vandens aplinkai mažai tikėtinas.

9.3.3. Papildoma informacija apie adsorbciją/desorbciją, 

atsižvelgiant į pagal VIII priedą privalomų tyrimų 

rezultatus

9.3.3. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– pagal fizikines ir chemines savybes tikėtina, kad medžiagos adsorbcijos 

potencialas yra nedidelis (pvz., medžiaga turi mažą oktanolio-vandens 

pasiskirstymo koeficientą); arba

– cheminė medžiaga ir jos (su)skaidymo produktai greitai suyra.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.4. Poveikis sausumos organizmams 9.4.  Šių tyrimų atlikti nereikia, jei tiesioginis ir netiesioginis poveikis dirvožemio aplinkai 

yra mažai tikėtinas.

Nesant duomenų apie toksiškumą dirvožemio organizmams, vertinant pavojingumą

dirvožemio organizmams leidžiama taikyti pasiskirstymo pusiausvyros metodą. 

Atitinkamų bandymų pasirinkimas priklauso nuo cheminės saugos vertinimo 

rezultatų.

Registruotojas svarsto būtinybę atlikti ilgalaikio toksiškumo tyrimą vietoj 

trumpalaikio, visų pirma jei cheminės medžiagos adsorbcijos į dirvožemį potencialas 

yra didelis arba jei ji labai patvari.

9.4.1. Trumpalaikis toksiškumas bestuburiams gyvūnams

9.4.2. Poveikis dirvožemio mikroorganizmams

9.4.3. Trumpalaikis toksiškumas augalams
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10. RADIMO IR ANALIZĖS METODAI

Paprašius pateikiamas analizės metodų, kurie buvo taikomi tiriant atitinkamas sritis, aprašymas. Jei analizės metodai negali būti pateikti, tai 

pagrindžiama.



7524/8/06 REV 8 1
X PRIEDAS DG C I LT

X PRIEDAS

PAPILDOMI STANDARTINEI INFORMACIJAI APIE CHEMINES MEDŽIAGAS, KURIŲ 

PAGAMINAMA AR ĮVEŽAMA NE MAŽIAU KAIP 1000 TONŲ, KELIAMI REIKALAVIMAI

Pasiekęs šiame priede nurodytą medžiagos kiekio ribą, registruotojas privalo pateikti pasiūlymą ir 

sudaro tvarkaraštį, pagal kurį vykdomi šiame priede informacijai keliami reikalavimai pagal 

12 straipsnio 1 dalies e punktą.

Šio priedo 1 skiltyje nurodoma standartinė informacija, kurią pagal 12 straipsnio 1 dalies e punktą 

privaloma pateikti apie visas chemines medžiagas, kurių pagaminama ar įvežama ne mažiau kaip 

1000 tonų. Atitinkamai pagal šio priedo 1 skiltį privaloma informacija papildo informaciją, kuri 

privaloma pagal VII, VIIII ir IX priedų 1 skiltį. Pateikiama visa kita turima fizikinė ir cheminė, 

toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija. Šio priedo 2 skiltyje išvardijamos specialios 

taisyklės, pagal kurias registruotojas gali siūlyti privalomą standartinę informaciją praleisti, pakeisti 

kita, pateikti kitoje pakopoje arba kitaip pritaikyti. Jei įvykdytos sąlygos, kurioms esant šio priedo 

2 skilties nuostatos nedraudžia adaptuoti informacijos, registruotojas privalo tai aiškiai nurodyti ir 

pagrįsti atitinkamose registracijos dokumentacijos skiltyse.

Be šių specialių taisyklių, registruotojas gali siūlyti pritaikyti šio priedo 1 skiltyje nurodytą 

privalomą standartinę informaciją, laikydamasis XI priedo bendrųjų taisyklių. Šiuo atveju jis taip 

pat atitinkamose registracijos dokumentacijos skiltyse aiškiai nurodo sprendimo pritaikyti 

standartinę informaciją priežastis, darydamas nuorodas į 2 skilties arba XI priedo specialią (-ias)

taisyklę (-es) 1.

  

1 Pastaba: taip pat taikomos 2 skiltyje nepakartotos sąlygos, aprašytos Komisijos reglamente 
dėl bandymų metodų nustatytuose atitinkamuose bandymų metoduose, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje, kurioms esant konkretus bandymas neprivalomas.
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Prieš atliekant naujus bandymus šiame priede išvardytoms savybėms nustatyti, pirmiausia 

įvertinami visi turimi in vitro ir in vivo bandymų duomenys, istoriniai duomenys apie žmones, 

pripažinti (Q)SAR duomenys ir duomenys, gauti iš struktūriškai susijusių medžiagų (analogijos 

metodas). Vengiama bandymų in vivo, naudojant ėsdinančias chemines medžiagas, kai jų 

koncentracija (dozė) sukelia koroziją. Prieš atliekant bandymus, be šiame priede pateiktų gairių

reikėtų susipažinti su kitomis bandymų strategijų gairėmis.

Tuo atveju, kai dėl šio priedo 2 skiltyje arba XI priede neįvardytų priežasčių informacijos apie tam 

tikras pasekmes siūloma nepateikti, tai aiškiai nurodoma ir pagrindžiama.
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8. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.4.  Jei atlikus kurį nors VII arba VIII priede minėtą genotoksiškumo tyrimą in vitro, buvo 

gautas teigiamas rezultatas, atsižvelgiant į visų turimų duomenų kokybę ir svarbą, gali 

prireikti atlikti antrą somatinių ląstelių bandymą in vivo.

Jei atlikus somatinių ląstelių tyrimą in vivo jau buvo gautas teigiamas rezultatas, remiantis 

turimais duomenimis, įskaitant toksikokinetinius duomenis, reikėtų išnagrinėti embrioninių 

ląstelių mutageniškumo potencialą. Jei negalima padaryti jokių aiškių išvadų apie 

embrioninių ląstelių mutageniškumą, svarstoma būtinybė atlikti papildomus tyrimus.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.6.3. Ilgalaikio kartotinio toksiškumo tyrimą (≥ 12 mėnesių) registruotojas gali siūlyti arba pagal 

39 ar 40 straipsnius to gali reikalauti Agentūra, jei poveikio žmonėms dažnumas ir trukmė 

rodo, kad ilgesnio laikotarpio tyrimas būtų tikslingas, ir tenkinama viena iš šių sąlygų:

– 28 dienų arba 90 dienų tyrimo metu buvo pastebėtos ypatingą susirūpinimą keliančios

sunkios arba labai sunkios toksiškumo pasekmės, tačiau turimų įrodymų nepakanka 

toksikologiniam arba rizikos apibūdinimui; arba

– poveikio, kurį sukelia cheminės medžiagos, savo molekuline struktūra aiškiai susijusios 

su tiriama medžiaga, nepavyko nustatyti per 28 ar 90 dienų tyrimą; arba

– cheminė medžiaga gali turėti pavojingą savybę, kurios neįmanoma aptikti per 90 dienų 

tyrimą.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.6.4. Registruotojas siūlo atlikti tolesnius tyrimus arba pagal 39 ar 40 straipsnį juos atlikti gali 

pareikalauti Agentūra, jei:

– toksiškumas kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., sunkios/labai sunkios pasekmės); arba

– yra požymių, kad esama poveikio, apie kurį turimų įrodymų nepakanka 

toksikologiniam ir (arba) rizikos apibūdinimui. Tokiais atvejais gali būti tikslingiau 

atlikti specialius toksikologinius tyrimus, kad būtų išanalizuotas šis poveikis (pvz., 

imunotoksiškumas, neurotoksiškumas); arba

– poveikis kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., medžiaga naudojama plataus vartojimo 

prekėse, kurias naudojant žmonės gali būti veikiami medžiagos dozėmis, artimomis 

dozei, galinčiai sukelti jiems toksišką poveikį).

8.7. Toksiškumas reprodukcijai 8.7. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra genotoksiškas kancerogenas, ir buvo imtasi 

atitinkamų rizikos valdymo priemonių; arba

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra embrioninių ląstelių mutagenas, ir buvo imtasi 

atitinkamų rizikos valdymo priemonių; arba
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

– medžiaga yra mažo toksikologinio aktyvumo (nė vienas atliktas bandymas neparodė, 

kad ji toksiška), o remiantis toksikotinetiniais duomenimis galima įrodyti, kad 

atitinkamais poveikio būdais sisteminga absorbcija nevyksta (pvz., taikant jautrų 

analizės metodą, cheminės medžiagos koncentracija plazmoje/kraujyje yra mažesnė už 

radimo ribą, o cheminės medžiagos arba jos metabolitų nėra nei šlapime, nei tulžyje ar 

iškvepiamame ore) ir jei žmonėms daromas poveikis yra nedidelis arba nėra jokio 

poveikio.

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia neigiamą poveikį vaisingumui ir atitinka 1 ar 

2 kategorijų toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus (R60), ir tuo atveju, jei 

turimų duomenų pakanka nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, tolesni vaisingumo 

bandymai nėra būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę atlikti toksiškumo vystymuisi 

bandymus.

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia toksiškumą vystymuisi ir atitinka 1 ar 

2 kategorijų toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus (R61), ir tuo atveju, jei 

turimų duomenų pakanka nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, tolesni toksiškumo 

vystymuisi bandymai nėra būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę atlikti poveikio 

vaisingumui bandymus.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.7.2. Toksiškumo vystymuisi tyrimas, atliekamas su vienos 

rūšies gyvūnais, taikant tinkamiausią medžiagos 

paveikimo būdą pagal tikėtiną poveikio žmonėms būdą 

(OECD 414).

8.7.3. Toksiškumo dviejų kartų reprodukcijai tyrimas, 

atliekamas su vienos rūšies vyriškos ir moteriškos lyties 

gyvūnais, pasirenkant tinkamiausią medžiagos paveikimo

būdą pagal tikėtiną poveikio žmonėms būdą, jei tokia 

informacija nebuvo pateikta pagal IX priedo 

reikalavimus.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

8.9.1 Kancerogeniškumo tyrimas 8.9.1 Registruotojas gali pasiūlyti atlikti kancerogeniškumo tyrimą arba pagal 39 ar 40 straipsnį jį 

atlikti gali pareikalauti Agentūra, jei:

– cheminė medžiaga yra plačiai ir įvairiai naudojama arba esama įrodymų apie jos dažną 

ar ilgalaikį poveikį žmonėms; ir

– cheminė medžiaga klasifikuojama kaip 3 kategorijos mutagenas arba kartotinių dozių

tyrimo (-ų) metu buvo gauta įrodymų, kad cheminė medžiaga gali sukelti hiperplaziją ir 

(arba) preneoplastinius pakitimus.

Jei cheminė medžiaga klasifikuota kaip 1 ar 2 kategorijos mutagenas, daroma prezumpcija, 

kad tikėtinas kancerogeniškumo genotoksinis mechanizmas. Šiais atvejais, paprastai 

nereikalaujama atlikti kancerogeniškumo bandymo.



7524/8/06 REV 8 9
X PRIEDAS DG C I LT

9. EKOTOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

1 SKILTIS
PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS
SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.2. Skaidymas 9.2. Jei cheminės saugos vertinimas pagal I priedą rodo, kad reikia toliau tirti cheminės 

medžiagos skaidymą ir skaidymo produktus, siūloma atlikti tolesnius biotinio skilimo 

bandymus. Atitinkamo (-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas priklauso nuo cheminės saugos 

vertinimo rezultatų ir gali apimti modeliavimo bandymus atitinkamoje terpėje (pavyzdžiui, 

vandenyje, nuosėdose ar dirvožemyje)

9.2.1. Biotinis

9.3. Išlikimas ir elgsena aplinkoje

9.3.4. Papildoma informacija apie cheminės medžiagos ir (arba) 

suskaidymo produktų išlikimą aplinkoje ir elgesį

9.3.4. Tolesnius bandymus registruotojas siūlo atlikti ar pagal 39 arba 40 straipsnį to reikalauja 

Agentūra, jei cheminės saugos vertinimas pagal I priedą rodo, kad reikia toliau tirti 

cheminės medžiagos išlikimą ir elgseną. Atitinkamo (-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas

priklauso nuo cheminės saugos vertinimo rezultatų.
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1 SKILTIS

PRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA

2 SKILTIS

SPECIALIOS 1 SKILTIES NUOSTATŲ PRITAIKYMO TAISYKLĖS

9.4. Poveikis sausumos organizmams 9.4. Jei cheminės saugos vertinimas pagal I priedą rodo, kad reikia toliau tirti cheminės 

medžiagos ir (arba) suskaidymo produktų poveikį sausumos organizmams, registruotojas 

siūlo atlikti ilgalaikio toksiškumo bandymus. Atitinkamo (-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas

priklauso nuo cheminės saugos vertinimo rezultatų.

Šių tyrimų atlikti nereikia, jei tiesioginis ar netiesioginis poveikis dirvožemio aplinkai yra 

mažai tikėtinas.

9.4.4. Ilgalaikio toksiškumo bandymai su bestuburiais, jei tokia 

informacija nebuvo pateikta pagal IX priedo reikalavimus.

9.4.6. Ilgalaikio toksiškumo bandymai su augalais, jei tokia 

informacija nebuvo pateikta pagal IX priedo reikalavimus.

9.5.1. Ilgalaikis toksiškumas nuosėdų organizmams 9.5.1. Jei cheminės saugos vertinimas rodo, kad reikia toliau tirti cheminės medžiagos ir (arba) 

suskaidymo produktų poveikį nuosėdų organizmams, registruotojas siūlo atlikti ilgalaikio 

toksiškumo bandymus. Atitinkamo (-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas priklauso nuo

cheminės saugos vertinimo rezultatų.

9.6.1. Ilgalaikis arba reprodukcinis toksiškumas paukščiams 9.6.1. Poreikis atlikti bandymus atidžiai apsvarstomas, atsižvelgiant į didelį duomenų apie 

žinduolius rinkinį, kuris paprastai turimas esant tokiam medžiagos kiekiui tonomis.
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10. RADIMO IR ANALIZĖS METODAI

Paprašius pateikiamas analizės metodų, kurie buvo taikomi tiriant atitinkamas sritis, aprašymas. Jei analizės metodai negali būti pateikti, tai 

pagrindžiama.
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XI PRIEDAS

STANDARTINĖS BANDYMŲ TVARKOS, IŠDĖSTYTOS VII–X PRIEDUOSE, BENDROSIOS 

PRITAIKYMO TAISYKLĖS

VII–X prieduose nustatyti informacijai keliami reikalavimai privalomi visoms cheminėms 

medžiagoms, kurių pagaminama arba įvežama:

– ne mažiau kaip 1 tona pagal 12 straipsnio 1 dalies a punktą,

– ne mažiau kaip 10 tonų pagal 12 straipsnio 1 dalies c punktą,

– ne mažiau kaip 100 tonų pagal 12 straipsnio 1 dalies d punktą ir

– ne mažiau kaip 1 000 tonų pagal 12 straipsnio 1 dalies e punktą.

Be specialių taisyklių, pateiktų VII–X priedų 2 skiltyje, registruotojas gali pritaikyti standartinę 

bandymų tvarką, laikydamasis šio priedo 1 skirsnyje nustatytų bendrųjų taisyklių. Vertinančių 

valstybių narių kompetentingos institucijos vertindamos gali įvertinti šias standartinę bandymų 

tvarką pritaikančias taisykles.

1. MOKSLINIU POŽIŪRIU NETIKSLINGI BANDYMAI

1.1. Turimų duomenų naudojimas

1.1.1. Duomenys apie fizikines ir chemines savybes, gauti atlikus bandymus nesilaikant geros 

laboratorinės praktikos (GLP) arba 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų bandymų metodų.
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Duomenys laikomi lygiaverčiais duomenims, kurie buvo gauti taikant atitinkamus 

13 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymų metodus, jei tenkinamos šios sąlygos:

1) duomenys tinka medžiagai klasifikuoti, paženklinti ir (arba) rizikai įvertinti,

2) pateikiama pakankamai dokumentų, kad būtų galima įvertinti tyrimo adekvatumą ir

3) duomenys tinka tiriamai pasekmei ir tyrimas atliekamas užtikrinant pakankamą 

kokybę.

1.1.2. Duomenys apie poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, gauti atlikus bandymus nesilaikant 

geros laboratorinės praktikos (GLP) arba 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų bandymų metodų.

Duomenys laikomi lygiaverčiais duomenims, kurie buvo gauti taikant atitinkamus 

13 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymų metodus, jei tenkinamos šios sąlygos:

1) duomenys tinka medžiagai klasifikuoti, paženklinti ir (arba) rizikai įvertinti,

2) tinkamai ir patikimai atspindimi atitinkamo 13 straipsnio 2 dalyje nurodyto bandymų 

metodo pagrindiniai parametrai, kuriuos numatyta tirti,

3) poveikio trukmė prilygsta arba yra ilgesnė už atitinkamų 13 straipsnio 2 dalyje 

nurodytų bandymų metodų trukmę, jei poveikio trukmė yra svarbus parametras, ir

4) pateikiami adekvatūs ir patikimi dokumentai apie tyrimą
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1.1.3. Istoriniai duomenys apie žmones

Atsižvelgiama į istorinius duomenis apie žmones, pavyzdžiui, epidemiologinius tyrimus 

apie poveikį patyrusių žmonių grupes, atsitiktinio ar profesinio poveikio duomenis bei 

klinikinius tyrimus.

Duomenų apie konkretų poveikį žmonių sveikatai vertė tarp kita ko priklauso nuo analizės

rūšies ir nagrinėjamų parametrų bei nuo reakcijos masto ir specifiškumo, taigi nuo 

poveikio nuspėjamumo. Duomenų adekvatumas vertinamas pagal tokius kriterijus:

1) tinkamai parinktos ir apibūdintos poveikį patyrusių žmonių ir kontrolinės grupės,

2) tinkamai aprašytas poveikis,

3) pakankamos trukmės tolesni veiksmai ligos atveju,

4) pripažintas poveikio stebėjimo metodas,

5) tinkamai atsižvelgta į paklaidas bei iškraipančius veiksnius, ir

6) pagrįstas statistinis patikimumas išvadai pagrįsti.

Visais atvejais pateikiami adekvatūs ir patikimi dokumentai.
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1.2. Įrodomoji duomenų galia

Iš įvairių nepriklausomų šaltinių gauti duomenys gali turėti pakankamą įrodomąją galią ir 

leisti daryti prielaidą ar išvadą apie tai, kad cheminė medžiaga turi tam tikrą pavojingą

savybę arba jos neturi, tuo tarpu laikoma, kad iš vieno kurio nors šaltinio gautos 

informacijos gali neužtekti tokiai nuomonei pagrįsti.

Gali būti, kad taikant naujus bandymų metodus, kurie dar neįtraukti į 13 straipsnio 2 dalyje 

nurodytus bandymų metodus, arba taikant tarptautinius bandymų metodus, kuriuos 

Komisija ar Agentūra pripažįsta kaip lygiaverčius, gaunama pakankamą įrodomąją galią 

turinčių duomenų, leidžiančių daryti išvadą apie tai, kad medžiaga turi tam tikrą pavojingą 

savybę arba jos neturi.

Kai įrodymai apie tam tikros pavojingos savybės buvimą ar jos nebuvimą yra pakankamai 

svarūs:

– tolesni bandymai su stuburiniais gyvūnais tiriant šią savybę neatliekami,

– tolesnių bandymų nenaudojant stuburinių gyvūnų galima neatlikti.

Visais atvejais pateikiami adekvatūs ir patikimi dokumentai.
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1.3. Kokybinis ir kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis (SAR)

Iš rezultatų, gautų taikant patvirtintus kokybinio ar kiekybinio struktūros ir aktyvumo 

santykio modelius ((Q)SAR), gali būti matyti, kad esama arba nesama tam tikros 

pavojingos savybės. (Q)SAR analizės rezultatus galima naudoti vietoje bandymų, jei 

tenkinamos šios sąlygos:

– rezultatai buvo gauti remiantis moksliškai patvirtintu (Q)SAR modeliu,

– cheminė medžiaga patenka į (Q)SAR modelio taikymo sritį,

– rezultatai tinka medžiagai klasifikuoti, paženklinti ir (arba) jos rizikai įvertinti ir

– pateikti adekvatūs ir patikimi dokumentai apie taikytą metodą.

Agentūra, bendradarbiaudama su Komisija, valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis 

šalimis, parengia ir paskelbia gaires įvertindama, kurie (Q)SAR modeliai atitinka šias 

sąlygas ir teikia pavyzdžius.

1.4. Metodai in vitro

Taikant tinkamus metodus in vitro gauti rezultatai gali parodyti, kad esama pavojingos 

savybės, ar gali būti svarbūs siekiant suprasti mechanizmą, o tai savo ruožtu gali būti 

svarbu vertinant. Žodis „tinkamas“ čia reiškia pakankamai gerai parengtą pagal 

tarptautiniu mastu nustatytus bandymų rengimo kriterijus (pvz., Europos alternatyvių 

bandymų metodų tvirtinimo centro (ECVAM) kriterijai, pagal kuriuos pradedama 

bandymo pirminio patvirtinimo procedūra). Atsižvelgiant į galimą riziką ir atitinkamą 

medžiagos kiekio ribą, gali prireikti betarpiško patvirtinimo, pagal kurį reikia atlikti kitų 

nei VII arba VIII priede numatytų bandymų arba pasiūlyto patvirtinimo, pagal kurį reikia 

atlikti kitų nei IX ar X priede numatytų bandymų.
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Jei tokių bandymų in vitro rezultatai nerodo, kad cheminė medžiaga turi tam tikrą 

pavojingą savybę, siekiant patvirtinti neigiamą rezultatą atliekamas atitinkamas bandymas 

su atitinkamu medžiagos kiekiu, nebent tokie bandymai būtų neprivalomi pagal VII–X

priedus arba kitas šio priedo taisykles.

Tokio patvirtinimo gali būti nereikalaujama, jei tenkinamos šios sąlygos:

1) rezultatai buvo gauti taikant metodą in vitro, kurio mokslinis tinkamumas buvo 

įrodytas atlikus tinkamumo patvirtinimo tyrimą pagal tarptautiniu mastu pripažintus 

tinkamumo patvirtinimo principus,

2) rezultatai tinka medžiagai klasifikuoti, paženklinti ir (arba) jos rizikai įvertinti ir

3) pateikti adekvatūs ir patikimi dokumentai apie taikytą metodą.

1.5. Cheminių medžiagų grupavimas ir analogijos metodas

Cheminės medžiagos, kurių fizikinės ir cheminės, toksikologinės ir ekotoksikologinės 

savybės gali būti panašios arba atitikti įprastinį modelį, dėl struktūrinio panašumo gali būti 

laikomos cheminių medžiagų grupe arba „kategorija“. Grupės sąvoka taikoma tada, kai 

tam tikras cheminės medžiagos fizikines ir chemines savybes, jos poveikį žmogaus 

sveikatai ir aplinkai arba išlikimą aplinkoje įmanoma numatyti, duomenis apie grupei 

priklausančią (-ias) referencinę (-es) cheminę (-es) medžiagą (-as) interpoliacijos būdu 

pritaikant kitoms tos grupės cheminėms medžiagoms (analogijos metodas). Tokiu būdu 

nebūtina tirti visas cheminės medžiagas dėl kiekvienos pasekmės.
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Panašumų pagrindas gali būti:

1) bendra funkcinė grupė,

2) bendri pirmtakai ir (arba) bendri skilimo produktai fizikinių ir biologinių procesų 

metu, sąlygojantys panašią cheminių medžiagų struktūrą, arba

3) nuolatinis modelis, pagal kurį kinta savybių stiprumas visoje kategorijoje.

Jei taikoma grupės sąvoka, cheminės medžiagos klasifikuojamos ir ženklinamos šiuo 

pagrindu.

Visais atvejais rezultatai turėtų:

– tikti medžiagai klasifikuoti, paženklinti ir (arba) rizikai įvertinti,

– tinkamai ir patikimai atspindimi pagrindiniai parametrai, kurie tiriami taikant 

atitinkamą 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą bandymų metodą,

– poveikio trukmė prilygsta arba yra ilgesnė už atitinkamo 13 straipsnio 2 dalyje 

nurodyto bandymų metodo trukmę, jei poveikio trukmė yra svarbus parametras, ir

– pateikiami adekvatūs ir patikimi dokumentai apie taikytą metodą.
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2. BANDYMAI YRA TECHNOLOGIŠKAI NEĮMANOMI

Konkrečios pasekmės bandymų galima neatlikti, jei techniškai neįmanoma atlikti tyrimo 

dėl cheminės medžiagos savybių: negalima naudoti labai lakių, labai reaktingų ar 

nestabilių cheminių medžiagų, sumaišius cheminę medžiagą su vandeniu gali kilti gaisro ar 

sprogimo pavojus arba kai tam tikriems tyrimams privalomas radioaktyvusis medžiagos 

žymėjimas yra neįmanomas. 13 straipsnio 2 dalyje nurodytuose bandymų metoduose 

pateiktų nurodymų, ypač dėl techninių konkretaus metodo apribojimų, visada laikomasi.

3. INDIVIDUALŪS CHEMINĖS MEDŽIAGOS BANDYMAI ATSIŽVELGIANT Į JOS 

POVEIKĮ

3.1. VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsniuose, IX ir X prieduose aprašytų bandymų galima neatlikti, 

remiantis cheminės saugos ataskaitoje pateiktu medžiagos poveikio scenarijumi (-ais).

3.2. Visais atvejais tai tinkamai pagrindžiama ir dokumentuojama. Pagrindimas grindžiamas 

poveikio vertinimu pagal I priedo 5 skirsnį, ir atitinka kriterijus, priimtus pagal 3.3 skirsnį, 

o apie konkrečias naudojimo sąlygas privalo būti pranešama per cheminių medžiagų 

tiekimo grandinę pagal 31 ir 32 straipsnius.

3.3. Komisija 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka iki ...* priima kriterijus, nustatančius, kas 

sudaro pakankamą pagrindimą pagal 2 skirsnį.

  

* 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.
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XII PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS, SKIRTOS TOLESNIEMS NAUDOTOJAMS VERTINANT 

CHEMINES MEDŽIAGAS IR RENGIANT CHEMINĖS SAUGOS ATASKAITAS

Įvadas

Šio priedo tikslas – nustatyti, kaip tolesni naudotojai privalo vertinti ir dokumentais patvirtinti, kad 

jų naudojamos cheminės (-ių) medžiagos (-ų) keliama rizika yra deramai kontroliuojama to

naudojimo būdo atveju, kuris nenurodytas jiems pateiktame saugos duomenų lape, ir kad kiti 

naudotojai, kurie yra tolesni tiekimo grandinės dalyviai, gali deramai kontroliuoti riziką. 

Vertinamas cheminės medžiagos gyvavimo ciklas nuo tada, kai tolesnis naudotojas ją gavo savo 

paties reikmėms ir jo nustatytiems naudojimo būdams, toliau tiekimo grandinėje. Vertinant 

atsižvelgiama į cheminės medžiagos, preparato arba gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos 

naudojimą.

Atlikdamas cheminės saugos vertinimą ir rengdamas cheminės saugos ataskaitą, tolesnis naudotojas 

atsižvelgia į informaciją, kurią jis gavo iš cheminės medžiagos tiekėjo pagal šio reglamento 31 ir 

32 straipsnius. Jei įmanoma ir tinka, cheminės saugos vertinime atsižvelgiama į vertinimą, atliktą 

pagal Bendrijos teisės aktų nuostatas (pvz., rizikos vertinimai pagal Reglamentą (EEB) Nr. 793/93), 

ir jo rezultatai atspindimi cheminės saugos ataskaitoje. Bet koks nukrypimas nuo tokių vertinimų 

pagrindžiamas. Galima atsižvelgti ir į vertinimus, atliktus pagal tarptautines ar nacionalines 

programas.
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Atlikdamas cheminės saugos vertinimą ir rengdamas cheminės saugos ataskaitą, tolesnis naudotojas 

veikia trimis pakopomis:

1 pakopa: Poveikio scenarijaus (-ų) rengimas

Tolesnis naudotojas parengia poveikio scenarijų tiems naudojimo būdams, kurie nenurodyti saugos 

duomenų lape, pateiktame jam pagal I priedo 5 skirsnį.

2 pakopa: Prireikus tiekėjas patikslina pavojaus vertinimą

Jei tolesnis naudotojas nusprendžia, kad jo gautame saugos duomenų lape pateiktas pavojaus bei 

PBT vertinimas yra tinkamas, nebūtina atlikti tolesnį pavojaus arba PBT bei vPvB vertinimą. Tokiu 

atveju jis naudojasi atitinkama informacija, kurią jam pateikė tiekėjas rizikai apibūdinti. Tai įrašoma 

į cheminės saugos ataskaitą.

Jei tolesnis naudotojas nusprendžia, kad jo gautame saugos duomenų lape pateiktas vertinimas yra 

netinkamas, jis atlieka atitinkamus vertinimus pagal I priedo 1-4 skirsnius.

Tais atvejais, kai tolesnis naudotojas nusprendžia, kad rengiant cheminės saugos ataskaitą be tiekėjo 

pateiktos informacijos jam reikia kitos informacijos, jis renka tokią informaciją. Jei tokią 

informaciją galima gauti tik atlikus bandymus su stuburiniais gyvūnais, pagal 37 straipsnį jis 

pateikia Agentūrai pasiūlymą dėl bandymų strategijos. Jis paaiškina, kodėl, jo manymu, reikalinga 

papildoma informacija. Laukdamas tolesnių bandymų rezultatų, savo cheminės saugos ataskaitoje 

jis nurodo rizikos valdymo priemones, kurių jis ėmėsi tiriamai rizikai valdyti.

Pabaigęs papildomus bandymus, tolesnis naudotojas atitinkamai peržiūri cheminės saugos ataskaitą 

ir savo saugos duomenų lapą, jei jis privalo jį parengti.



7524/8/06 REV 8 3
XII PRIEDAS DG C I LT

3 pakopa: Rizikos apibūdinimas

Kaip nustatyta I priedo 6 skirsnyje, rizika apibūdinama rengiant kiekvieną naują poveikio scenarijų. 

Rizikos apibūdinimas pateikiamas atitinkamoje cheminės saugos ataskaitos skiltyje, o jo 

santrauka – atitinkamoje saugos duomenų lapo skiltyje (-se).

Rengiant poveikio scenarijų bus būtina padaryti pradines prielaidas apie veiklos sąlygas ir rizikos 

valdymo priemones. Jei iš pagal pradines prielaidas padaryto rizikos apibūdinimo matyti, kad 

žmonių sveikata ir aplinka nepakankamai apsaugotos, būtina procesą pakartoti iš dalies pakeičiant 

vieną ar kelis veiksnius, kol parodoma, kad kontrolė yra derama. Gali prireikti surinkti papildomą 

informaciją apie pavojų ar poveikį arba atitinkamai pakeisti procesą, veiklos sąlygas ar rizikos 

valdymo priemones. Todėl gali būti pasikartojimų rengiant ir peržiūrint (pradinį) poveikio 

scenarijų, kuris apima rizikos valdymo priemonių rengimą ir įgyvendinimą, bei renkant papildomą 

informaciją, siekiant parengti galutinį poveikio scenarijų. Papildomos informacijos rinkimo tikslas –

kuo tiksliau apibūdinti riziką, remiantis patikslintu pavojaus vertinimu ir (arba) poveikio vertinimu.

Tolesnis naudotojas parengia cheminės saugos ataskaitą, išsamiai aprašydamas savo cheminės 

saugos vertinimą ir prireikus naudodamasis I priedo 7 skirsnyje nustatytos formos B dalies 9 ir 

10 skirsniais bei kitais tos formos skirsniais.

Cheminės saugos ataskaitos A dalyje pateikiama deklaracija apie tai, kad tolesnis naudotojas, 

naudodamas medžiagą savo reikmėms, įgyvendina atitinkamuose poveikio scenarijuose aprašytas 

rizikos valdymo priemones ir kad apie poveikio scenarijuose aprašytas rizikos valdymo priemones, 

skirtas nustatytiems naudojimo būdams, informuojami tolesni tiekimo grandinės dalyviai.
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XIII PRIEDAS

PATVARIŲ BIOAKUMULIACINIŲ IR TOKSIŠKŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI LABAI 

PATVARIŲ IR DIDELĖS BIOAKUMULIACIJOS MEDŽIAGŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

Šiame priede nurodomi kriterijai, skirti identifikuoti:

i) patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas medžiagas (PBT medžiagas) ir

ii) didelio patvarumo bei didelės bioakumuliacijos medžiagas (vPvB medžiagas).

Medžiaga laikoma PBT medžiaga, jei ji atitinka 1.1, 1.2 ir 1.3 skirsniuose pateiktus kriterijus. 

Medžiaga laikoma vPvB medžiaga, jei ji atitinka 2.1 ir 2.2 skirsnių kriterijus. Šio priedo nuostatos 

netaikomos neorganinėms medžiagoms, tačiau jos galioja organiniams metalų junginiams.

1. PBT medžiagos

Medžiaga, atitinkanti visus tris šiame skirsnyje pateiktus kriterijus, laikoma PBT 

medžiaga.
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1.1. Patvarumas

Medžiaga atitinka patvarumo kriterijų (P), jei:

– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra ilgesnė kaip 60 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė gėluosiuose arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 40 dienų,

arba

– jos pusėjimo trukmė jūrų nuosėdose yra ilgesnė kaip 180 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė gėlųjų arba estuarijų vandenų nuosėdose yra ilgesnė kaip 

120 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra ilgesnė kaip 120 dienų.

Patvarumo aplinkoje vertinimas grindžiamas turimais pusėjimo duomenimis, kurie buvo 

surinkti atitinkamomis registruotojo aprašytomis sąlygomis.

1.2. Bioakumuliacija

Medžiaga atitinka bioakumuliacijos kriterijų (B), jei:

– biokoncentracijos koeficientas (BCF) yra didesnis kaip 2000.

Bioakumuliacijos vertinimas grindžiamas biokoncentracijos matavimo vandens 

organizmuose duomenimis. Galima taip pat naudoti duomenis apie gėlavandenių ir jūrų 

gyvūnų rūšis.
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1.3. Toksiškumas

Medžiaga atitinka toksiškumo kriterijų (T), jei:

– ilgalaikės poveikio nesukeliančio koncentracijos (NOEC) vertė jūriniams arba 

gėlavandeniams organizmams yra mažesnė kaip 0,01 mg/l, arba

– medžiaga klasifikuojama kaip kancerogeniška (1 arba 2 kategorijos), mutageniška 

(1 arba 2 kategorijos) arba toksiška reprodukcijai (1, 2 arba 3 kategorijos), arba

– esama kitų lėtinio toksiškumo įrodymų, kurie pagal Direktyvos 67/548/EEB 

nuostatas atitinka T, R48 arba Xn bei R48 klasifikacines klases.

2. vPvB medžiagos

Medžiaga, atitinkanti toliau skirsnyje pateiktus kriterijus, laikoma vPvB medžiaga.

2.1. Patvarumas

Medžiaga atitinka didelio patvarumo kriterijų (vP-), jei:

– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 

60 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė jūros, gėlųjų arba estuarijų vandenų nuosėdose ilgesnė kaip 

180 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra ilgesnė kaip 180 dienų.

2.2. Bioakumuliacija

Medžiaga atitinka didelės bioakumuliacijos kriterijų (vB-), jei:

– biokoncentracijos koeficientas yra didesnis kaip 5000.
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XIV PRIEDAS

AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
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XV PRIEDAS

DOKUMENTACIJOS

I. ĮVADAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiame priede nustatyti bendrieji principai rengiant dokumentacijas, skirtas pasiūlyti ir 

pagrįsti:

– CMR medžiagų, kvėpavimo sensibilizatorių ir kitokių poveikių suderintą 

klasifikavimą ir ženklinimą;

– cheminių medžiagų nustatymą kaip PBT, VPVB arba lygiavertį susirūpinimą 

keliančiomis cheminėmis medžiagomis;

– cheminių medžiagų gamybos, tiekimo į rinką ar naudojimo Bendrijoje apribojimus.

Rengiant dokumentacijų metodiką ar formą pagal šį priedą taikomos atitinkamos I priedo 

dalys.

Dokumentacijose nagrinėjama visa registracijos dokumentacijose pateikiama informacija, 

be to, galima naudoti kitą turimą informaciją. Informacijos apie pavojų, kuri Agentūrai 

nebuvo pateikta, atveju, į dokumentaciją įtraukiama išsami tyrimų santrauka.
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II. DOKUMENTACIJOS TURINYS

1. CMR medžiagų, kvėpavimo sensibilizatorių ir kitokių poveikių suderinto klasifikavimo ir 

ženklinimo dokumentacija

Pasiūlymas

Į pasiūlymą įtraukiama atitinkamos (-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) tapatybė ir siūlomas 

suderintas klasifikavimas bei ženklinimas.

Pagrindimas

Turimos informacijos palyginimas su CMR medžiagoms, kvėpavimo sensibilizatoriams ir 

kitokiems poveikiams kiekvienu konkrečiu atvejus taikomais kriterijais, nustatytais

Direktyvoje 67/548/EEB, atliekamas pagal I priedo 1 skirsnio atitinkamas dalis ir 

pateikiamas I priede nurodytos cheminės saugos ataskaitos B dalyje nustatyta forma.

Kitokių poveikių pagrindimas Bendrijos lygmeniu

Pagrindimas pateikiamas, jei yra įrodytas poreikis imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu

2. Cheminės medžiagos nustatymo kaip CMR, PBT, vPvB arba lygiavertį susirūpinimą 

keliančios cheminės medžiagos pagal 58 straipsnį dokumentacija

Pasiūlymas

Pasiūlyme pateikiama atitinkamos (-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) tapatybė ir tai, ar 

siūloma nustatyti, kad ji yra CMR cheminė medžiaga pagal 56 straipsnio a, b arba 

c punktus, PBT cheminė medžiaga pagal 56 straipsnio d punktą, VPVB cheminė medžiaga 

pagal 56 straipsnio e punktą ar lygiavertį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal 

56 straipsnio f punktą.
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Pagrindimas

Atliekamas turimos informacijos apie PBT chemines medžiagas pagal 56 straipsnio d 

punktą ir vPvB chemines medžiagas palyginimas su XIII priede nustatytais kriterijais, arba 

įvertinamas pavojus ir atliekamas palyginimas su 56 straipsnio f punktu pagal atitinkamas 

I priedo 1−4 skirsnių dalis. Tai pateikiama I priede nurodytos cheminės saugos ataskaitos 

B dalyje nustatyta forma.

Informacija apie poveikį, alternatyvias chemines medžiagas ir riziką

Pateikiama turima informacija apie naudojimą ir poveikį bei informacija apie alternatyvias 

chemines medžiagas ir metodus.

3. Apribojimų pasiūlymo dokumentacijos

Pasiūlymas

Pasiūlyme nurodoma cheminės medžiagos tapatybė ir siūlomi gamybos, tiekimo rinkai ir 

naudojimo apribojimai bei pagrindimo santrauka.

Informacija apie pavojų ir riziką

Su apribojimu siejama rizika apibūdinama remiantis pavojaus ir rizikos vertinimu pagal 

atitinkamas I priedo dalis ir pateikiama tame priede nurodytos cheminės saugos ataskaitos 

B dalyje nustatyta forma.

Pateikiami įrodymai, kad vykdomų rizikos valdymo priemonių (įskaitant tas, kurios 

nustatytos registracijos dokumentacijose pagal 10–14 straipsnių nuostatas) nepakanka.
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Informacija apie alternatyvas

Pateikiama informacija apie alternatyvias chemines medžiagas ir metodus, įskaitant:

– informaciją apie riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, susijusią su alternatyvių 

cheminių medžiagų gamyba ir naudojimu;

– jų buvimą, įskaitant laiką;

– techninį ir ekonominį įgyvendinamumą.

Apribojimų Bendrijos lygiu pagrindimas

Pagrindžiama, kad:

– būtini veiksmai Bendrijos lygiu

– apribojimas yra tinkamiausia priemonė Bendrijos mastu, kuri vertinama taikant šiuos 

kriterijus:

i) veiksmingumo: apribojimas turi būti nukreiptas į tam tikrus riziką keliančius 

padarinius ar poveikį ir gali per pagrįstą laikotarpį sumažinti šią riziką iki 

priimtino lygio bei turi būti proporcingas rizikai;

ii) praktiškumo: apribojimą turi būti įmanoma įgyvendinti, įvykdyti ir valdyti;

iii) stebimumo: turi būti įmanoma stebėti siūlomo apribojimo įgyvendinimo 

rezultatus.
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Socialinis ir ekonominis vertinimas

Siūlomo apribojimo socialinis ir ekonominis poveikis gali būti nagrinėjamas atsižvelgiant į 

XVI priedą. Šiuo tikslu siūlomo apribojimo grynoji nauda žmonių sveikatai ir aplinkai gali 

būti palyginta su jo grynosiomis sąnaudomis, kurios tenka gamintojams, importuotojams, 

tolesniems naudotojams, platintojams, vartotojams ir visuomenei.

Informacija apie konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais

Į dokumentacijas įtraukiama informacija apie tai, ar buvo konsultuojamasi su 

suinteresuotaisiais subjektais ir ar buvo atsižvelgta į jų nuomonę.
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XVI PRIEDAS

SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ ANALIZĖ

Šiame priede pateikiama informacija, kuria gali naudotis tie, kurie pateikia socialinę ir ekonominę 

analizę (SEA) kartu su paraiška autorizacijai gauti, kaip nurodyta 61 straipsnio 5 dalies a punkte, 

arba kartu su siūlomu apribojimu, kaip nurodyta 68 straipsnio 6 dalies b punkte.

Agentūra parengia SEA parengimo gaires. SEA arba ja papildanti medžiaga pateikiama Agentūros 

pagal 110 straipsnį nustatyta forma.

Tačiau dėl SEA arba ją papildančios medžiagos išsamumo bei apimties sprendžia paraiškos 

autorizacijai gauti teikėjas arba, jei siūlomas apribojimas, suinteresuota šalis. Pateikta informacija 

gali nagrinėti visų lygių socialinį ir ekonominį poveikį.

SEA gali būti nagrinėjama:

– Suteiktos arba nesuteiktos autorizacijos pasekmės pareiškėjui (-ams) arba, jei siūlomas 

apribojimas, pasekmės pramonei (pvz., gamintojams ir importuotojams). Pasekmės visiems 

kitiems tiekimo grandinės dalyviams, tolesniems naudotojams ir susijusioms įmonėms, t. y. 

ekonominis poveikis, pvz., investicijoms, moksliniams tyrimams bei taikomajai veiklai, 

vienkartinėms ar einamosioms išlaidoms (pvz., reikalavimų vykdymas, pereinamojo 

laikotarpio priemonės, esamų procesų pakeitimas, pranešimo ir stebėsenos sistemos, naujos 

technologijos įdiegimas ir pan.) atsižvelgiant į bendras rinkos ir technologijos tendencijas.
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– Suteiktos arba nesuteiktos autorizacijos ar siūlomo apribojimo pasekmės vartotojams. 

Pavyzdžiui, produktų kainos, jų sudėties, kokybės ar veikimo pokyčiai, galimybė 

produktus įsigyti, vartotojų pasirinkimas, taip pat ir poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, 

kiek tai veikia vartotojus.

– Suteiktos arba nesuteiktos autorizacijos ar siūlomo apribojimo socialinės pasekmės. 

Pavyzdžiui, įtaka darbo garantijoms ir užimtumui.

– Alternatyvių cheminių medžiagų ir (arba) technologijų buvimas, tinkamumas ir techninis 

įgyvendinamumas bei jų ekonominės pasekmės, taip pat informacija apie technologinių 

pokyčių atitinkamame pramonės sektoriuje (-iuose) rodiklius bei potencialą. Teikiant 

paraišką autorizacijai gauti, nagrinėjamos socialinės ir (arba) ekonominės turimų 

alternatyvų, nustatytų 61 straipsnio 5 dalies b punkte, taikymo pasekmės.

– Suteiktos arba nesuteiktos autorizacijos arba siūlomo apribojimo tolimesnės pasekmės 

prekybai, konkurencijai ir ekonominiam vystymuisi (ypač MVĮ ir trečiosioms valstybėms). 

Tai gali apimti vietos, regioninius, nacionalinius ar tarptautinius aspektus.

– Siūlomo apribojimo atveju – pasiūlymai dėl reglamentuojančių ar nereglamentuojančių 

priemonių, kuriomis galima pasiekti siūlomo apribojimo tikslą (čia atsižvelgiama į 

galiojančius teisės aktus). Tai turėtų apimti alternatyvių rizikos valdymo priemonių 

veiksmingumo ir su jomis susijusių sąnaudų įvertinimą.
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– Siūlomo apribojimo ar nesuteiktos autorizacijos atveju – siūlomo apribojimo nauda žmonių 

sveikatai ir aplinkai bei socialinė ir ekonominė nauda. Pavyzdžiui, nauda darbuotojų 

sveikatai ir aplinkai, bei šios naudos pasiskirstymas geografiniu požiūriu arba pagal 

gyventojų grupes.

– SEA taip pat gali nagrinėti kitus klausimus, kuriuos pareiškėjas (-ai) arba suinteresuota 

šalis laiko svarbiais.
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XVII PRIEDAS

TAM TIKRŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, PREPARATŲ IR GAMINIŲ GAMYBOS, TIEKIMO 

RINKAI BEI NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Medžiagos, medžiagų grupės arba preparato 
pavadinimas

Apribojimo sąlygos

1. Polichlorintieji terfenilai (PCT)

– Preparatai, įskaitant panaudotas 
alyvas, kuriose PCT kiekis yra 
didesnis kaip 0,005 % masės.

1. Negali būti naudojami. Tačiau įrangos, 
įrenginių ir skysčių, kurie buvo naudojami 
1986 m. birželio 30 d., toliau išvardytas 
naudojimas leidžiamas, kol jie bus pašalinti 
arba pasibaigs jų naudojimo laikas:

a) uždarų sistemų elektros įrangos 
transformatoriuose, rezistoriuose ir 
induktyvumo ritėse;

b) dideliuose kondensatoriuose (kurių 
suminė masė ≥ 1 kg);

c) mažuose kondensatoriuose;

d) šilumos pernešimo skysčius uždaros 
grandinės įrangoje;

e) kalnakasybos įrenginių hidraulinius 

skysčius.
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2. Valstybė narė, saugodama žmonių sveikatą 
ir aplinką, gali uždrausti naudoti įrangą, 
įrenginius ir skysčius, kuriems taikomas 
1 punktas, nelaukdama, kol jie bus pašalinti 
arba pasibaigs jų naudojimo laikas.

3. Į naudotų prekių rinką draudžiama tiekti 
įrangą, agregatus ir skysčius, kuriems 
taikomas 1 punktas ir kuriuos nėra numatyta 
pašalinti.

4. Jei valstybė narė mano, kad dėl techninių 
priežasčių pakaitinių gaminių naudoti 
neįmanoma, ji gali leisti naudoti PCT ir jų 
preparatus, jei pastarieji, esant normalioms 
įrangos eksploatavimo sąlygoms, skirti tik 
papildyti skysčių, kurių sudėtyje yra PCT, 
lygį tinkamai veikiančiuose įrenginiuose, 
įsigytuose iki 1985 m. spalio 1 d.

5. Valstybės narė, jei prieš tai Komisijai 
nusiunčia priežastis nurodantį pranešimą, gali 
leisti nukrypti nuo nuostatų dėl draudimo 
pateikti į rinką ir naudoti tokias pradines ir 
tarpines medžiagas bei preparatus, jei ji 
mano, kad tokie nukrypimai nedaro žalingo 
poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.
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6. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų, 
susijusių su pavojingų mežiagų ir preparatų 
ženklinimu, ant įrangos ir įrenginių, kuriuose 
yra PCT, taip pat turi būti PCT šalinimo
instrukcijos bet įrangos ir įrenginių, kuriuose 
jų yra, priežiūros ir naudojimo instrukcijos. 
Šias instrukcijas turi būti įmanoma skaityti 
horizontaliai, kai PCT turintis objektas yra 
įrengtas įprastu būdu. Įrašas turi aiškiai skirtis 
nuo fono ir būti pateikiamas teritorijoje, 
kurioje jis naudojamas, suprantama kalba.

2. Chlor-1-etilenas (vinilchorido 
monomeras)

CAS Nr. 75-01-4
EINECS Nr. 200-831-0

Jokiais tikslais negali būti naudojamas kaip 
aerozolinis propilentas.

3. Skystos medžiagos arba preparatai, 
kurie laikomi pavojingais pagal 
apibrėžimus, pateiktus Tarybos 
direktyvoje 67/548/EEB ir 
Direktyvoje 1999/45/EB

1. Negali būti naudojamos gaminant:
– dekoratyvinius gaminius, kurie skirti 

apšvietimui arba skirtingų fazių 
spalvų efektams, pavyzdžiui, 
dekoratyvines lempas ir pelenines,

– pokštams ir išdaigoms skirtus 
daiktus,

– žaidimus, kuriuose dalyvauja vienas 

arba daugiau dalyvių, arba kitus 

objektus, kurie skirti žaidimui, net 

jei jie yra dekoratyvinio pobūdžio.
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2. Nepažeidžiant 1 punkto, medžiagose ir 
preparatuose:
– kurie kelia pavojų juos įkvėpus ir yra 

ženklinami žymeniu R65, ir 
– kuriuos galima naudoti kaip 

dekoratyvinių lempų kurą, ir
– kurie pateikiami į rinką 15 litrų arba 

mažesnėse pakuotėse,
negali būti dažančių medžiagų (nebent jų 
reikia dėl fiskalinių priežasčių) arba kvepalų, 
arba nei vienų, nei kitų.

3. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų klasifikavimo, pakavimo 
ir ženklinimo įgyvendinimo, ant 2 dalyje 
nurodytų medžiagų ir preparatų, skirtų 
naudoti lempose, pakuotės turi būti 
įskaitomas ir nenutrinamas užrašas:
„Lempas su šiuo skysčiu laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.“

4. Tri(2,3 dibromopropil)fosfatas

CAS Nr. 126-72-7

Negali būti naudojamas tekstilės gaminiuose, 
pvz., drabužiuose, apatiniuose drabužiuose 
bei skalbiniuose, skirtuose liestis su oda.



7524/8/06 REV 8 5
XVII PRIEDAS DG C I LT

5. Benzenas

CAS Nr. 71-43-2
EINECS Nr. 200-753-785

1. Draudžiama pateikti į rinką žaislus arba jų 
dalis, jei laisvojo benzeno koncentracija jose 
yra didesnė kaip 5 mg/kg žaislo arba jo dalies 
masės.

2. Į rinką pateikiamose medžiagose ar 
preparatuose koncentracija negali būti lygi 
0,1 % masės arba didesnė.

3. Tačiau 2 punktas netaikomas:
a) variklių kurui, kuriam taikoma 

Direktyva 98/70/EB;
b) medžiagoms ir preparatams, 

skirtiems naudoti gamybos 
procesuose, neleidžiant, kad benzeno 
emisijos viršytų esamuose teisės 
aktuose nurodytus kiekius;

c) atliekoms, kurioms taikoma 1991 m. 
gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų 
atliekų1 ir Direktyva 2006/12/EB.
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6. Asbesto pluoštai

a) Krokidolitas
CAS Nr. 12001-28-4

b) Amozitas
CAS Nr. 12172-73-5

c) Antrofilitas CAS Nr. 77536-67-5

1. Šiuos pluoštus ir gaminius, į kuriuos jie 
specialiai dedami, draudžiama pateikti į rinką 
ir naudoti.

d) Aktinolitas
CAS Nr. 77536-66-4

e) Tremolitas
CAS Nr. 77536-68-6

f) Chrizotilas2

CAS Nr. 12001-29-5

CAS Nr. 132207-32-0

Tačiau valstybė narė išimties tvarka gali 
nedrausti pateikti į rinką ir naudoti 
diafragmas, kuriose yra chrizotilo (f punktas) 
ir kurios skirtos naudoti elektrolizės 
įrenginiuose, kol baigsis jų eksploatavimo
laikotarpis arba kol atsiras tinkamų pakaitalų 
be asbesto, priklausomai nuo to, kas įvyks 
anksčiau. Komisija šią leidžiančią nukrypti 
nuostatą peržiūrės iki 2008 m. sausio 1 d.
2. Gaminius, kuriuose yra 1 punkte nurodytų 
asbesto pluoštų ir kurie jau buvo įrengti ir 
(arba) naudojami iki 2005 m. sausio 1 d., 
leidžiama toliau naudoti, kol jų bus atsisakyta 
arba baigsis jų eksploatacijos laikotarpis. 
Tačiau žmonių sveikatos apsaugos tikslais 
valstybės narės gali uždrausti naudoti tokius 
gaminius iki to laiko, kol jų bus atsisakyta 
arba baigsis jų eksploatacijos laikotarpis.



7524/8/06 REV 8 7
XVII PRIEDAS DG C I LT

Valstybės narės negali leisti jų teritorijoje 
įdiegti naujų chrizotilo asbesto naudojimo 
būdų.

3. Nepažeidžiant kitų taikomų Bendrijos 
nuostatų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, šiuos 
pluoštus ir gaminius, kuriuose yra šių pluoštų, 
pateikti į rinką ir naudoti atsižvelgiant į 
pirmesnes leidžiančias nukrypti nuostatas gali 
būti leidžiama tik tuo atveju, jeigu gaminys 
bus paženklintas pagal šio priedo 7 priedėlio 
nuostatas.

7. Tris(aziridinil)fosfinoksidas

CAS Nr. 5455-55-1

8. Polibrominti bifenilai (PBB)

CAS Nr. 59536-65-1

Negali būti naudojamas tekstilės gaminiuose, 
pvz., drabužiuose, apatiniuose drabužiuose 
bei skalbiniuose, skirtuose liestis su oda.

9. Muilo medžio (kilajos) žievės 
milteliai (Quillaja saponaria) ir 
saponinų turintys jų dariniai

Helleborus viridis ir Helleborus 
niger šaknų milteliai

Veratrum album ir Veratrum nigrum
šaknų milteliai

1. Negali būti naudojami juokauti skirtuose 
žaisluose arba pokštuose arba tokios 
paskirties daiktuose, pvz., kaip čiaudulinių 
miltelių ir dvokiančių dujų balionų 
sudedamoji dalis.

2. Tačiau 1 punktas netaikomas dvokiančių 
dujų balionams, kuriuose yra mažiau kaip 
1,5 ml skysčio.

Benzidinas ir (arba) jo dariniai
CAS Nr. 92-87-5

EINECS Nr. 202-199-1
o-nitrobenzaldehidas

CAS Nr. 552-89-6
Medžio milteliai

10. Amonio sulfidas
CAS Nr. 12135-76-1

Amonio hidrosulfidas
CAS Nr. 12124-99-1

Amonio polisulfidas
CAS Nr. 9080-17-5

EINECS Nr. 232-989-1
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11. Lakieji bromacto rūgščių esteriai:

Metilbromacetatas
CAS Nr. 96-32-2

EINECS Nr. 202-499-2
Etilbromacetatas

CAS Nr. 105-36-2
EINECS Nr. 203-290-9

Propilbromacetatas
CAS Nr. 35223-80-4

Butilbromacetatas
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12. 2-naftilaminas

CAS Nr. 91-59-8
EINECS Nr. 202-080-4

ir jo druskos
13. Benzidinas

CAS Nr. 92-87-5
EINECS Nr. 202-199-1

ir jo druskos
14. 4-nitrobifenilas

CAS Nr. 92-93-3
EINECS Nr. 202-204-7

15. 4-aminobifenilas, ksenilaminas
CAS Nr. 92-67-1

EINECS Nr. 202-177-1
ir jo druskos

1. Į rinką pateikiamose medžiagose ar 
preparatuose koncentracija negali būti lygi 
0,1 % masės arba didesnė.

Tačiau ši nuostata netaikoma atliekoms, kuriose 
yra viena ar daugiau tokių medžiagų ir kurioms 
taikomos Direktyvos 91/689/EEB ir 
2006/12/EB.

2. Šios medžiagos ir preparatai negali būti 
parduodami plačiajai visuomenei.

3. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo, 
pakavimo ir ženklinimo, ant tokių preparatų 
pakuotės įskaitomai ir neištrinamai užrašoma:

„Skirta tik profesionaliems vartotojams“.

16. Švino karbonatai:
a) Neutralus bevandenis 

kartobnatas (PbCO3)
CAS Nr. 598-63-0

EINECS Nr. 209-943-4
b) trišvino bikarbonato 

dihidroksidas 2 PbCO3-
Pb(OH)2

CAS Nr. 1319-46-6
EINECS Nr. 215-290-6

17. Švino sulfatai
a) PbSO4 (1:1)

CAS Nr. 7446-14-2
EINECS Nr. 231-198-9

b) Pbx SO4

CAS Nr. 15739-80-7

EINECS Nr. 239-831-0

Negali būti naudojami kaip dažams skirtos 
medžiagos ir preparatų sudedamosios dalys, 
išskyrus meno kūriniams ir istoriniams 
pastatams bei jų interjerui restauruoti ir 
prižiūrėti, jei tai savo teritorijoje pageidauja 
leisti valstybės narės, laikydamosi TDO 
konvencijos Nr. 13 dėl švino baltalo ir švino 
sulfatų naudojimo dažuose nuostatų.
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18. Gyvsidabrio junginys 1. Negali būti naudojami kaip medžiagos ir 
preparatų sudedamosios dalys, jei jie skirti:
a) apsaugoti nuo užsiteršimo 

mikroorganizmais, augalais ar 
gyvūnais:

– laivų korpusus,

– narvus, plūdes, tinklus ir kitus 
įtaisus ar įrangą, naudojamą žuvų 
ar kiaukutinių auginimui,
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– bet kokius visai ar iš dalies 
panardinamus įtaisus ar įrangą;

b) medienai konservuoti;

c) labai patvariems pramoniniams 
audiniams ir jų gamybai skirtiems 
siūlams impregnuoti;

d) pramoniniam vandeniui, nepriklausomai 

nuo jo paskirties, valyti.

2. Draudžiama pateikti į rinką baterijas ir 
akumuliatorius, kurių daugiau kaip 
0,0005 % masės sudaro gyvsidabris, taip pat ir 
tais atvejais, kai tokios baterijos ir 
akumuliatoriai yra įmontuoti į prietaisus. Šis 
draudimas netaikomas sagučių formos 
elementams ir iš jų sudarytoms baterijoms, kurių 
ne daugiau kaip 2 % masės sudaro gyvsidabris.

19. Arseno junginiai 1. Negali būti naudojami kaip medžiagos ir 
preparatų sudedamosios dalys, jei jie skirti:

a) apsaugoti nuo užsiteršimo 
mikroorganizmais, augalais ar 
gyvūnais:
– laivų korpusus,

– narvus, plūdes, tinklus ir kitus 
įtaisus ar įrangą, naudojamą žuvų 
ar kiaukutinių auginimui,

– bet kokius visai ar iš dalies 
panardinamus įtaisus ar įrangą;

b) medienai konservuoti. Be to, taip 
apdorotas medis negali būti patiekiamas 
rinkai;



7524/8/06 REV 8 12
XVII PRIEDAS DG C I LT

c) tačiau, taikant nukrypti leidžiančią 
nuostatą:
i) medienos konservavimo 

preparatuose ir medžiagose šie 
junginiai, jei jie yra neorganinių 
vario, chromo ir arseno (CCA)°C 
tipo tirpalai, gali būti naudojami 
tik pramoninėje įrangoje, kuria, 
naudojant vakuumą ar slėgį,
impregnuojama mediena. Taip 
apdorota mediena pateikiama į 
rinką tik visiškai nustačius 
antiseptiką.

ii) laikantis i papunkčio,
pramoninėje įrangoje CCA 
tirpalais apdorota mediena gali 
būti patiekiama rinkai
profesionaliam ar pramoniniam 
naudojimui, su sąlyga, kad 
konstrukcinis medienos 
vientisumas būtinas siekiant 
užtikrinti žmonių ar gyvulių 
apsaugą, ir jei nėra pagrindo 
manyti, kad per visą jos 
naudojimo laiką ji kontaktuos su 
žmonių oda:

– kaip visuomeninių ir žemės 
ūkio pastatų, įstaigų ir 
pramoninių patalpų 
statybinė mediena,

– tiltams ir tiltų statybos 
darbams,

– kaip statybinė mediena gėlo 
ir sūraus vandens plotuose, 
pvz.: prieplaukoms ir 
tiltams,
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– užtvaroms nuo triukšmo,

– apsisaugant nuo griūties,
– greitkelių apsaugos 

užtvaroms ir barjerams,
– gyvulių spygliuotos vielos 

aptvarų atramoms,
– žemės sulaikymo 

konstrukcijoms,
– elektros perdavimo ir 

telekomunikacijų stulpams,
– požeminio geležinkelio 

pabėgiams.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos 
nuostatų dėl pavojingų medžiagų 
ir preparatų klasifikavimo, 
pakavimo ir ženklinimo taikymo, 
visa apdorota į rinką pateikta 
mediena atskirai ženklinama 
etiketėmis „Skirta naudoti tik 
pramoninėje įrangoje ir 
profesionaliems naudotojams, 
turi arseno“. Be to, visa 
supakuota pateikta į rinka 
mediena ženklinama etikete 
„Naudodami šią medieną 
mūvėkite pirštines. Pjaudami ar 
kitaip apdorodami šią medieną 
naudokite nuo dulkių 
apsaugančią kaukę ir apsauginius 
akinius. Šios medienos atliekos 
įgaliotoje įmonėje bus tvarkomos 
kaip pavojingos atliekos“.



7524/8/06 REV 8 14
XVII PRIEDAS DG C I LT

iii) i ir ii papunkčiuose nurodyta 
apdorota mediena negali būti 
naudojama:

– gyvenamosios ar buitinės 
paskirties konstrukcijose, 
nepriklausomai nuo jų 
paskirties,

– ten, kur ji gali pakartotinai 
kontaktuoti su oda,

– jūrų vandenyse,
– žemės ūkyje, išskyrus 

gyvulių aptvarų atramas ir 
ii papunktyje nurodytas 
panaudojimo statybai ir 
konstrukcijoms sritis,

– ten, kur apdorota mediena 
gali kontaktuoti su 
tarpiniais ar galutiniais 
produktais, skirtais žmonių 
maistui ir (arba) gyvūnų 
pašarui.

2. Negali būti naudojami kaip pramoniniam 
vandeniui, nepriklausomai nuo jo paskirties, 
valyti skirtos medžiagos ir preparatų 
sudedamosios dalys.

20. Organiniai alavo junginiai 1. Negali būti patiekti rinkai naudoti kaip 
medžiagos ir preparatų sudedamosios dalys, kai 
jie veikia kaip biocidai laisvo jungimosi 
dažuose.
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2. Negali būti patiekti rinkai ar naudojami kaip 
medžiagos ar sudedamosios dalys preparatų, 
veikiančių kaip biocidai, siekiant apsisaugoti 
nuo taršos mikroorganizmais, augmenija ar 
gyvūnais:

a) visuose laivuose, kad ir koks būtų jų 
ilgis, skirtuose naudoti jūros, pakrantės, 
estuarijos ir vidaus vandenų keliuose 
bei ežeruose;

b) narvuose, plūdėse, tinkluose ir kituose 
įtaisuose ar įrangoje, naudojamoje žuvų 
ar kiaukutinių auginimui,

c) bet kokiuose visai ar iš dalies 
panardinamuose įtaisuose ar įrangoje.

3. Nenaudojami kaip medžiagos ar 
sudedamosios dalys preparatų, skirtų naudoti 
apdorojant pramoninius vandenis.

21. Di-µ-okso-di-n-
butilalavohidroksiboranas, alavo 
dibutilhidroboratas C8H19BO3Sn 
(DBB)
CAS Nr. 75113-37-0

ELINCS Nr. 401-040-5

Į rinką pateikiamose medžiagose ar preparatuose 
koncentracija negali būti lygi 0,1 % masės arba 
didesnė. Tačiau ši nuostata netaikoma šiai 
medžiagai (DBB) arba jos turintiems 
preparatams, jei jie skirti vien tik galutiniams 
gaminiams gaminti, kuriuose šios medžiagos 
koncentracija nebebus lygi 0,1 % ar didesnė.
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22. Pentachlorfenolis

CAS Nr. 87-86-5
EINECS Nr. 201-778-6

ir jo druskos bei esteriai

1. Šis junginys negali būti naudojamas į rinką 
pateikiamose medžiagose arba preparatuose, 
jeigu jo koncentracija yra lygi arba didesnė negu 
0,1 % masės.
2. Pereinamojo laikotarpio nuostatos:

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, iki 
2008 m. gruodžio 31 d. Prancūzija, Airija, 
Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė toliau 
išvardytose srityse gali netaikyti šios nuostatos 
medžiagoms arba preparatams, skirtiems naudoti 
pramoniniuose įrenginiuose, iš kurių darbo metu 
neišsiskiria ir (arba) neišmetamas 
pentachlorfenolio (PCF) kiekis, didesnis už 
numatytą galiojančiuose teisės aktuose:

a) medienai apdoroti.

Tačiau šiuo junginiu apdorota mediena 
nenaudojama:

– pastatų viduje (gyvenamojoje, 
darbo ar poilsiui skirtoje 
patalpoje) apdailai arba kitokiais 
tikslais,

– gamybai ir pakartotiniam 
apdorojimui:

i) konteinerių, kurie skirti 
auginimui;

ii) pakuočių, kurios gali liestis 
su žaliavomis, tarpiniais ar 
galutiniais produktais, 
skirtais žmonių maistui ir 
(arba) gyvūnų pašarui;

iii) kitų medžiagų, kurios gali 
užteršti i ir ii papunkčiuose 
minėtus gaminius;
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b) pluošto ir didelio atsparumo tekstilės 
gaminių, kurie jokiu būdu nėra skirti 
drabužių gamybai arba apdailai, 
impregnavimui;

c) ypatingos išimties tvarka valstybės 
narės tam tikru konkrečiu atveju gali 
leisti savo teritorijoje specializuotiems 
profesionalams naudoti šią medžiagą 
darbo vietoje kultūrinės, meninės bei 
istorinės vertės pastatams arba 
ypatingais atvejais – gydymo tikslu
apdorojant sausojo puvinio grybeliu 
(Serpula lacrymans) ir kubinio puvinio 
grybeliu užkrėstą medieną bei užkrėstus 
mūrinius pastatus.

Bet kokiu atveju:
a) pentachlorfenolio, naudojamo atskirai 

kaip medžiaga arba preparatų sudėtyje, 
kaip pirmiau nurodyta taikant išimtis, 
bendra heksachlordibenzoparadioksino 
(HCDD) koncentracija turi būti ne 
didesnė kaip dvi milijoninės dalys 
(ppm);

b) tokios medžiagos ir preparatai negali 
būti:

– pateikti į rinką kitaip negu 
supakuoti po 20 arba daugiau 
litrų;

– parduodami plačiajai visuomenei.
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3. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo, 
pakavimo ir ženklinimo įgyvendinimo, 
pavojingų medžiagų ir preparatų, kuriems 
taikomi 1 ir 2 punktai, pakuotė įskaitomai ir 
nenutrinamai turi būti paženklinta taip:
„Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam 
naudojimui“.
Ši nuostata netaikoma atliekoms, kurioms 
taikomos Direktyvos 91/689/EEB ir 
2006/12/EB.

23. Kadmis
CAS Nr. 7440-43-9

1. Nenaudojamas dažyti gataviems gaminiams, 
pagamintiems iš toliau išvardytų medžiagų ir 
preparatų:

EINECS Nr. 231-152-8

ir jo junginiai

a) – polivinilchlorido (PVC) 
[3904 10] [3904 21] 
[3904 22]

– poliuretano (PUR) [3909 50]
– mažo tankio polietileno 

(ld PE), išskyrus mažo tankio 
polietileną, naudojamą 
dažytam pradiniam mišiniui 
gaminti [3901 10]

– celiuliozės acetato (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– celiuliozės acetatbutirato 
(CAB) [3912 11] [3912 12]

– epoksidinių dervų [3907 30]
– melaminformaldehidinių 

(MF) dervų [3909 20]

3
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– karbamidformaldehidinių 
(UF) dervų [3909 10]

– nesočiųjų poliesterių (UP) 
[3907 91]

– polietilentereftalato (PET) 
[3907 60]

– polibutilentereftalato (PBT)

– skaidriojo (bendrosios 
paskirties) polistireno 
[3903 11] [3903 19]

– akrilonitrilmetilmetakrilato 
(AMMA)

– tinklinės struktūros 
polietileno (VPE)

– smūgiui atsparaus polistireno

– polipropileno (PP) [3902 10]
b) dažams [3208] [3209]

3

Tačiau dažuose su dideliu cinko kiekiu 
likutinė kadmio koncentracija juose turi 
būti kuo mažesnė ir visais atvejais ne 
didesnė kaip 0,1 % masės.

Visais atvejais, neatsižvelgiant į jų panaudojimą 
arba į numatytą galutinę paskirtį, gatavi 
gaminiai arba gaminių komponentai, pagaminti 
iš pirmiau išvardytų kadmiu dažytų medžiagų ir 
preparatų, negali būti patiekiami rinkai, jei 
kadmio kiekis juose (išreikštas metalinio 
Cd kiekiu) yra didesnis nei 0,01 % plastiko 
masės.
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2. Tačiau 1 punktas netaikomas gaminiams, 
kurie turi būti nudažyti dėl saugos 
priežasčių.

3. Nenaudojamas toliau išvardytiems 
gataviems gaminiams, pagamintiems iš 
vinilchlorido polimerų arba kopolimerų, 
stabilizuoti:

– pakavimo medžiagoms (maišams, 
indams, buteliams, dangčiams) 
[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]

– biurų arba mokyklų prekėms 
[3926 10]

– baldų, kėbulų arba pan. 
jungiamosioms detalėms [3926 30]

– drabužiams ir drabužių priedams 
(įskaitant pirštines) [3926 20]

– grindų ir sienų dangoms [3918 10]

– impregnuotiems, dengtiems, 
apvilktiems arba laminuotiems 
tekstilės gaminiams [5903 10]

– odos pakaitalams [4202]

– patefono plokštelėms [8524 10]
– vamzdžiams bei vamzdynams ir jų 

jungiamosioms detalėms [3917 23]
– sukamosioms durims

– kelių transporto priemonėms (vidui, 
išorei, kėbulo apačiai)

– plieno lakštams, naudojamiems 
statyboje arba pramonėje, dengti

– elektros laidų izoliacijai

3
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Visais atvejais, neatsižvelgiant į jų panaudojimą 
arba į numatytą galutinę paskirtį, draudžiama 
pateikti į rinką gatavus gaminius arba gaminių 
komponentus, pagamintus iš vinilchlorido 
polimerų arba kopolimerų, stabilizuotų kadmio 
turinčiomis medžiagomis, jei kadmio kiekis 
juose (išreikštas metalinio Cd kiekiu) yra 
didesnis nei 0,01 % polimero masės.
4. Tačiau 3 punktas netaikomas gataviems 
gaminiams, kuriuose dėl saugos priežasčių 
naudojamos kadmio pagrindo 
stabilizuojančiosios medžiagos.
5. Šiame reglamente „kadmio danga“ – bet koks 
metalinio paviršiaus padengimas metalinio 
kadmio apnaša ar sluoksniu.

Negali būti naudojamas kaip kadmio danga ant 
metalinių gaminių arba ant gaminių 
komponentų, kai jie naudojami toliau 
išvardytuose sektoriuose (srityse):

a) įranga ir mechanizmai:

– maisto gamybos [8210] 
[8417 20] [8419 81] 
[8421 11] [8421 22] [8422] 
[8435] [8437] [8438] 
[8476 11]

– žemės ūkio [8419 31] 
[8424 81] [8432] [8433] 
[8434] [8436]

– šaldymo ir užšaldymo [8418]

– spausdinimo ir knygų rišimo 
[8440] [8442] [8443]

3
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b) įranga ir mechanizmai, skirti gaminti:

– namų ūkio prekes [7321] 
[8421 12] [8450] [8509] 
[8516]

– baldus [8465] [8466] [9401] 
[9402] [9403] [9404]

– sanitarinę įrangą [7324]

– centrinio šildymo ir oro 
kondicionavimo įrangą 
[7322] [8403] [8404] [8415]

3

Visais atvejais, neatsižvelgiant į jų panaudojimą 
arba į numatytą galutinę paskirtį, draudžiama 
pateikti į rinką kadmiu dengtus gaminius arba 
gaminių komponentus, naudojamus a ir 
b punktuose išvardytuose sektoriuose (srityse), 
ir gaminius, pagamintus pirmesniame b punkte 
išvardytuose sektoriuose.

6. 5 dalyje nurodytos nuostatos taip pat taikomos 
kadmiu dengtiems gaminiams arba tokių 
gaminių komponentams, kai jie naudojami a ir 
b punktuose išvardytuose sektoriuose (srityse), 
ir gaminiams, pagamintiems tolesniame 
b punkte išvardytuose sektoriuose:

a) įranga ir mechanizmai, skirti gaminti:

– popierių ir kartoną [8419 32] 
[8439] [8441]

– tekstilės gaminius ir 
drabužius [8444] [8445] 
[8447] [8448] [8449] [8451] 
[8452]

3
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b) įranga ir mechanizmai, skirti gaminti:

– pramoninę prekių apdorojimo 
įrangą ir mechanizmus [8425] 
[8426] [8427] [8428] [8429] 
[8430] [8431]

– kelių ir žemės ūkio transporto 
priemones [87 skyrius]

– geležinkelio riedmenis 
[86 skirsnis]

– laivus [89 skirsnis]

3

7. Tačiau 5 ir 6 dalyse pateikiami apribojimai 
netaikomi:
– aviacijos, kosmoso, kasybos, jūros ir 

branduoliniame sektoriuose 
naudojamiems gaminiams ir gaminių 
komponentams, kurių taikymo sritys 
reikalauja aukštų saugos standartų, ir 
saugos įtaisams, naudojamiems kelių 
bei žemės ūkio transporto priemonėse, 
geležinkelio riedmenyse ir laivuose,

– elektriniams kontaktams, 
naudojamiems visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į patikimumo 
reikalavimus aparatui, kuriame jie yra 
įrengti.

Atsižvelgdama į žinių ir technikos, susijusių su 
pakaitalais, kurie yra mažiau pavojingi nei 
kadmis ir jo junginiai, raidą Komisija, 
konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, 
reguliariai įvertina padėtį šio reglamento 
132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
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24.  Monometiltetrachlordifenilmetanas

Prekinis pavadinimas – „Ugilec 
141“

CAS Nr. 76253-60-6

1. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti šią 
medžiagą ir jos turinčius preparatus bei 
gaminius.

2. Išimties tvarka 1 punktas netaikomas:

a) įrangai ir mechanizmams, jau 
eksploatuojamiems 1994 m. birželio 
18 d., tol, kol tokia įranga bus 
išmontuota.
Tačiau valstybės narės dėl žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos 
priežasčių gali uždrausti savo 
teritorijoje naudoti tokią įrangą arba 
mechanizmus anksčiau, nei jie bus 
išmontuoti;

b) jei reikia vykdyti įrangos ir 
mechanizmų, valstybėje narėje jau 
eksploatuojamų 1994 m. birželio 18 d., 
techninę priežiūrą.

3. Draudžiama patiekti naudotų prekių rinkai šią 
medžiagą, jos turinčius preparatus bei įrangą 
(mechanizmus).

25. Monometildichlordifenilmetanas
Prekinis pavadinimas – „Ugilec 
121“, „Ugilec 21“ CAS Nr. –
nežinomas

Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti šią medžiagą 
ir jos turinčius preparatus bei gaminius.

26. Monometildibromdifenilmetanas 
brombenzilbromtoluenas, 
izomerų mišinys
Prekinis pavadinimas – DBBT

CAS Nr. 99688-47-8

Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti šią medžiagą 
ir jos turinčius preparatus bei gaminius.
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27. Nikelis

CAS Nr. 7440–0-20 EINECS
EINECS Nr. 231-111-4

ir jo junginiai

1. Negali būti naudojami:

a) auskarų koteliuose, įstatytuose į 
pradurtas ausis ir kitas pradurtas 
žmogaus kūno vietas pradūrus 
atsiradusios žaidzos epitelizacijos metu, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie po to išimami 
ar paliekami, išskyrus atvejus, kai tokie 
auskarų koteliai yra homogeniški, o 
nikelio koncentracija, išreikšta nikelio 
masės ir visos masės santykiu, yra 
mažesnė nei 0,05 %;

b) gaminiuose, skirtuose tiesiogiai ir ilgą 
laiką liestis su oda, pvz.:

– auskaruose,
– vėriniuose, apyrankėse ir 

grandinėse, kojos papuošaluose, 
žieduose,

– rankinių laikrodžių korpusuose, 
laikrodžių apyrankėse ir sagtyse,

– sagose, sagtyse, kniedėse, 
užtrauktukuose ir metaliniuose 
ženkluose, kai jie naudojami 
drabužiuose,

– jei nikelio išsiskyrimo iš šių 
gaminių dalių, kurios tiesiogiai ir 
ilgą laiką liečiasi su oda, greitis 
yra didesnis kaip 0,5 μg/cm2 per 
savaitę;
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c) gaminiuose, pvz., išvardytuose 
b punkte, padengtuose ne nikelio danga, 
jei tokia danga negali užtikrinti, kad ne 
trumpiau kaip dvejus metus paprastu 
būdu naudojant gaminį nikelio 
išsiskyrimo iš tokio gaminio dalių, 
kurios tiesiogiai ir ilgą laiką liečiasi su 
oda, greitis būtų ne didesnis kaip 
0,5 μg/cm2 per savaitę.

2. Gaminiai, kuriems taikoma 1 dalis, negali būti
patiekiami rinkai, jei neatitinka tuose 
papunkčiuose išdėstytų reikalavimų.

3. Gaminių atitikimui 1 ir 2 dalių reikalavimams 
įrodyti naudojami bandymų metodai turi būti
Europos standartizacijos komiteto (CEN) priimti 
standartai.

28. Medžiagos, įrašytos į Direktyvos 
67/548/EEB I priedą, 
klasifikuojamos kaip 1 ar 
2 kategorijos kancerogenai ir 
ženklinamos bent žyma 
„Toksiška (T)“ su rizikos fraze
R45: „Gali sukelti vėžį“, arba 
rizikos fraze R49: „Gali sukelti 
vėžį įkvėpus“ bei pateikiamos 
sąraše tokiu būdu:
1 priedėlyje išvardyti 
1 kategorijos kancerogenai.

Nepažeidžiant kitų šio priedo dalių, 
28–30 įrašams taikomos šios nuostatos:
1. Negali būti dedamas į medžiagas ir preparatus, 
pateiktus rinkai parduoti plačiajai visuomenei, 
kai kiekvieno jų koncentracija lygi arba didesnė 
negu:
– Direktyvos 67/548/EEB I priede 

nurodyta atitinkama koncentracija, arba

2 priedėlyje išvardyti 
2 kategorijos kancerogenai.

29. Medžiagos, įrašytos į 
Direktyvos 67/548/EEB I priedą, 
klasifikuojamos kaip 1 ar 
2 kategorijos mutagenai ir 
ženklinamos rizikos fraze R46: 
„Gali sukelti paveldimus 
genetinius pakenkimus“ bei 
sąraše pateikiamos taip:

3 priedėlyje išvardyti 
1 kategorijos mutagenai.

4 priedėlyje išvardyti 
2 kategorijos mutagenai.

– Direktyvoje 1999/45/EB nurodyta 
atitinkama koncentracija.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl 
pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo 
įgyvendinimo, tokių cheminių medžiagų ir 
preparatų pakuotės turi būti paženklintos aiškiu 
ir neištrinamu užrašu:

„Skirta tik profesionaliems naudotojams“
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30. Medžiagos, įrašytos į 
Direktyvos 67/548/EEB I priedą, 
klasifikuojamos kaip 1 arba 
2 kategorijos toksiškos 
medžiagos, kenkiančios žmogaus 
reprodukcijai ir ženklinamos 
rizikos fraze R60: „Kenkia 
vaisingumui“ ir (arba) rizikos 
fraze R61: „Kenkia negimusiam 
vaikui“ bei sąraše pateikiamos 
taip:

5 priedėlyje išvardytos 
1 kategorijos toksiškos 
reprodukcijai medžiagos.
6 priedėlyje išvardytos 
2 kategorijos toksiškos 
reprodukcijai medžiagos.

2. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą 1 dalis
netaikoma:
a) vaistams ar veterinariniams vaistams, 

kaip apibrėžtaDirektyvoje 2001/82/EB 
ir Direktyvoje 2001/83/EB;

b) kosmetikos gaminiams, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 76/768/EEB;

c) – variklių kurui, kuriam taikoma 
Direktyva 98/70/EB,

– naftos produktams, naudojamiems 
kurui mobiliuose arba 
stacionariuose degimo 
įrenginiuose,

– kurui, parduodamam uždarose 
talpose (pvz., skystų dujų 
balionuose);

d) tapybai naudojamiems dažams, kuriems 
taikoma Direktyva 1999/45/EB.
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31. a) kreozotas; plovimo alyva

CAS Nr. 8001-58-9
EINECS Nr. 232-287-5

b) kreozoto alyva; plovimo 
alyva
CAS Nr. 61789-28-4

EINECS Nr. 263-047-8

c) distiliatai (akmens anglių 
degutas), naftaleno alyvos; 
naftaleno alyva
CAS Nr. 84650-04-4

EINECS Nr. 283-484-8

1. Negali būti naudojami kaip medienos 
apdorojimo medžiagos arba preparatuose. Be to, 
taip apdorotas medis negali būti tiekiamas rinkai.

2. Tačiau, taikant nukrypti leidžiančią nuostatą:
a) medžiagoms ir preparatams: jie gali būti 

naudojami medienai apdoroti 
pramoniniuose įrenginiuose arba 
profesionalių naudotojų, kaip nurodyta 
Bendrijos teisės aktuose dėl darbuotojų 
apsaugos, pakartotinai apdorojant in situ
tik tada, jei jų sudėtyje yra:

i) benzo(a)pireno, kurio 
koncentracija mažesnė nei 
0,005 % masės;

ii) ir vandeniu ekstrahuojamų 
fenolių, kurių koncentracija 
mažesnė nei 3 % masės.

Pramonės įrenginiuose arba 
profesionalių naudotojų medžiui 
apdoroti naudojamos medžiagos ir 
preparatai:

d) kreozoto alyva, acenafteno 
frakcija plovimo alyva

CAS Nr. 90640-84-9
EINECS Nr. 292-605-3

e) distiliatai (akmens anglių 
degutas), viršutiniai; 
sunkioji antraceno alyva

CAS Nr. 65996-91-0
EINECS Nr. 266-026-1

– gali būti patiekiami rinkai tik 
pakuotėje, kurios talpa 20 litrų ar 
didesnė,

– negali būti parduodami 
vartotojams.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų 
dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
ant tokių medžiagų ir preparatų 
pakuotės įskaitomai ir neištrinamai 
užrašoma: 
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f) antraceno alyva

CAS Nr. 90640-80-5
EINECS Nr. 292-602-7

g) deguto rūgštys, akmens 
anglių, nevalytos; nevalyti 
fenoliai

CAS Nr. 65996-85-2
EINECS Nr. 266-019-3

h) kreozotas, mediena

CAS Nr. 8021-39-4
EINECS Nr. 232-419-1

„Skirta naudoti tik pramonės 
įrenginiuose arba profesionaliam 
apdorojmui“.

b) Medienai, apdorojamai pramonės 
įrenginiuose arba profesionalių
naudotojų, kaip nurodyta a punkte, 
tiekiamai rinkai pirmą kartą arba 
pakartotinai apdorojamai in situ: tai 
leidžiama tik tada, kai ji skirta 
profesionaliam arba pramoniniam 
naudojimui, pvz., geležinkeliuose, 
elektros perdavimo ir telekomunikacijų 
tinkluose, tvoroms tverti, žemės ūkyje 
(pvz., kuolai medžiams paremti), 
uostuose ir vandentakiuose.

c) 1 dalies draudimas dėl patiekimo rinkai
netaikomas medienai, kuri buvo 
apdorota 31 a-i įraše išvardytomis 
medžiagomis iki 2002 m. gruodžio 31 d.
ir patiekiama naudotų prekių rinkai
pakartotiniam naudojimui

i) žemos temperatūros deguto 
alyva, šarminė; ekstraktų 
likučiai (akmens anglių), 
žemos temperatūros akmens 
anglių degutas, šarminis

CAS Nr. 122384-78-5
EINECS Nr. 310-191-5

3. Tačiau 2 dalies b ir c punktuose nurodyta 
apdorota mediena negali būti naudojama:

– pastatų viduje jokiam tikslui,
– gaminant žaislus,

– žaidimų aikštelėse,
– parkuose, soduose ir lauke esančioje 

laisvalaikiui ir pramogoms skirtoje 
įrangoje, jei yra dažno lietimosi su oda 
tikimybė ir su tuo susijęs pavojus,
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– sodo baldams, pavyzdžiui, iškylose 
naudojamiems stalams, gaminti,

– gaminti, naudoti ir perdirbti:

– auginimui skirtas dėžes,

– pakuotes, kurios gali liestis su 
žaliavomis, tarpiniais arba 
galutiniais produktais, skirtais 
žmonėms ir (arba) gyvūnams 
vartoti,

– kitas medžiagas, kurios gali 
užteršti pirmiau minėtus gaminius.

32. Chloroformas
CAS Nr. 67-66-3

EINECS Nr. 200-663-8
33. Anglies tetrachloridas; –

tetrachlormetanas
CAS Nr. 56-23-5

EINECS Nr. 200-262-8
34. 1,1,2 trichloretanas

1. Negali būti naudojamas koncentracijomis, 
kurios yra lygios ar didesnės nei 0,1 % masės, 
medžiagose ir preparatuose, pateikiamuose į 
rinką parduoti plačiajai visuomenei ir (arba) 
skirtuose difuziniam naudojimui, pvz., 
paviršiams ar audiniams valyti.

2. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo, 
pakavimo ir ženklinimo taikymo, ant tokių 
medžiagų ir preparatų, kuriuose šių medžiagų
koncentracija yra 0,1 % ar didesnė, pakuotės turi 
būti įskaitomas ir nenutrinamas užrašas:

CAS Nr. 79-00-5
EINECS Nr. 201-166-9

„Tik pramoniniam naudojimui“.
Taikant nukrypti leidžiančias nuostatas, ši 
nuostata netaikoma:
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35. 1,1,2,2 tetrachloretanas

CAS Nr. 79-34-5
EINECS Nr. 201-197-8

36. 1,1,1,2 tetrachloretanas
CAS Nr. 630-20-6

37. Pentachloretanas
CAS Nr. 07.01.76

EINECS Nr. 200-925-1
38. 1,1 dichloretilenas

CAS Nr. 75-35-4
EINECS Nr. 200-864-0

39. 1,1,1 trichloretanas, 
metilchloroformas

CAS Nr. 71-55-6
EINECS Nr. 200-756-3

a) vaistams ar veterinariniams vaistams, 
apibrėžtiems Direktyvoje 2001/82/EB ir 
Direktyvoje 2001/83/EB;

b) kosmetikos gaminiams, apibrėžtiems 
Direktyvoje 76/768/EEB.

40. Medžiagos, atitinkančios 
Direktyvoje 67/548/EEB pateikiamus 
degumo kriterijus ir klasifikuojamos kaip 
derios, labai degios ar ypač degios, 
neatsižvelgiant į tai, ar jos įtrauktos į tos 
direktyvos I priedą, ar neįtrauktos.

1. Negali būti naudojami atskirai arba preparatų 
forma aerozolių įtaisuose, kurie pateikiami į 
rinką ir skirti plačiajai visuomenei pramogai ir 
dekoratyviniais tikslais, pvz.:
– metaliniai blizgučiai, iš esmės 

naudojami kaip papuošalai,
– dirbtinis sniegas ir šerkšnas,

– „orą gadinančios“ pagalvėlės,
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– „gyvatukų“ aerozoliai,

– išmatų imitacija,
– dūdelės,

– dekoratyviniai dribsniai ir putos,
– dirbtiniai voratinkliai,

– dvokiančios bombos,
– ir t. t.

2. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl 
pavojingų medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir 
ženklinimo, ant pirmiau nurodytų aerozolių 
įtaisų aiškiai ir neištrinamai turi būti užrašyti šie 
žodžiai:

„Tik profesionaliems naudotojams“.

3. Taikant leidžiančias nukrypti nuostatas, 1 ir 
2 dalys netaikomos aerozolių įtaisams, 
nurodytiems 1975 m. gegužės 20 d. Tarybos 
direktyvos 75/324/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, 
suderinimo 4 9a straipsnyje.

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti gaminiai nepatiekiami 
rinkai, jei jie neatitinka nurodytų reikalavimų.

41. Heksachloretanas
CAS Nr. 67-72-1

EINECS Nr. 200-6664

Nenaudojamas gaminant ar apdirbant 
spalvotuosius metalus.
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42. Alkanai, C10–C13, chloro 
(trumposios grandinės chlorinti
alkanai) (SCCP)

EINECS Nr. 287-476-5

Negali būti tiekiami rinkai naudoti kaip 
medžiagos ar sudedamosios kitų medžiagų ar 
preparatų dalys didesnėmis nei 1 % 
koncentracijomis:
– metalų apdirbimui,

– odos tepimui riebalais.

43. Azodažikliai 1. Azodažikliai, iš kuriais dažytų gaminių ar 
dažytų jų dalių vienos ar daugiau azogrupių 
redukcinio skilimo metu gali išsiskirti vienas ar 
daugiau 8 priedėlyje išvardytų aromatinių aminų 
juntamomis koncentracijomis, t. y. daugiau nei 
30 ppm, nustatomų remiantis bandymo metodu, 
nustatytu pagal 132 straipsnio 3 dalį, negali būti 
naudojami tekstilės ir odos gaminiuose, 
galinčiuose tiesiogiai ar ilgą laiką liestis su 
žmogaus oda ar burnos ertme, pvz.:

– drabužiuose, patalynėje, 
rankšluosčiuose, perukuose, skrybėlėse, 
vystykluose ir kituose sanitariniuose 
gaminiuose, miegmaišiuose,

– avalynėje, pirštinėse, rankinių 
laikrodžių dirželiuose, rankinėse, 
piniginėse, lagaminuose, kėdžių 
dangose, ant kaklo nešiojamose 
piniginėse,

– tekstilės ar odos žaisluose bei žaisluose 
su tekstilės ar odos drabužėliais,

– verpaluose ir audiniuose, skirtuose 
galutiniam vartotojui.

2. Be to, 1 dalyje nurodyti tekstilės ir odos 
gaminiai negali būti pateikiami į rinką, jei jie 
neatitinka tame punkte nustatytų reikalavimų.
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3. 9 priedėlyje „Azodažiklių sąrašas“ nurodyti 
azodažikliai negali būti tiekiami rinkai ir 
naudojami kaip medžiaga arba jos sudedamoji 
dalis tekstilės ir odos gaminiams dažyti, jei jų 
koncentracija viršija 0,1 % masės.

4. Komisija, atsižvelgdama į naujas mokslo 
žinias, patikslina nuostatas dėl azodažiklių.

44. Pentabromdifenileteris
C12H5Br5O

1. Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas 
kaip medžiaga arba preparatų sudedamoji dalis, 
jei jo kiekis yra didesnis kaip 0,1 % masės.
2. Gaminiai negali būti patiekiami rinkai, jei 
juose arba jų antipirenu apdorotose dalyse šios 
medžiagos kiekis yra didesnis kaip 0,1 % masės.

45. Oktabromdifenileteris C12H2Br8O 1. Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas 
kaip medžiaga arba medžiagų ar preparatų 
sudedamoji dalis, jei jo kiekis yra didesnis kaip 
0,1 % masės.

2. Gaminiai negali būti tiekiami rinkai, jei juose 
arba jų antipirenu apdorotose dalyse šios 
medžiagos kiekis yra didesnis kaip 0,1 % masės.
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46. a) Nonilfenolis 
C6H4(OH)C9H19

b) Nonilfenoletoksilatas 
(C2H4O)nC15H24O

Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas kaip 
medžiaga arba preparatų sudedamoji dalis, jei jo 
kiekis yra lygus arba didesnis kaip 0,1 % masės, 
kai naudojamas šiems tikslams:
1) pramonės įmonėms ir įstaigoms valyti, 

išskyrus:
– kontroliuojamas uždaras sauso valymo 

sistemas, kurių plovimo skystis naudojamas 
pakartotinai arba sudeginamas,

– specialųjį apdorojimą taikančias valymo 
sistemas, kurių plovimo skystis naudojamas 
pakartotinai arba sudeginamas;

2) namų valymo darbams;

3) tekstilei ir odai apdoroti, išskyrus:
– apdorojimą, kai neišleidžiama į 

nutekamuosius vandenis,
– specialųjį apdorojimą taikančias sistemas, 

kurių gamybinis vanduo apdorojamas 
organinei frakcijai visiškai pašalinti prieš 
biologinį nutekamųjų vandenų apdorojimą 
(avikailių nuriebalinimas);

4) žemės ūkyje kaip spenių ploviklių 
emulsiklis;

5) metalams apdirbti, išskyrus:
– kontroliuojamas uždaras sistemas, kurių 

plovimo skystis naudojamas pakartotinai arba 
sudeginamas;

6) celiuliozei ir popieriui gaminti;
7) kosmetikos gaminiams;

8) kitoms asmens priežiūros priemonėms, 
išskyrus:

– spermicidus.
(9) pesticidų ir biocidų komponentams.
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47. Cementas 1. Cementas ir cemento turintys preparatai 
nenaudojami arba nepatiekiami rinkai, jei, 
būdami hidratuoti, jie turi tirpaus chromo (VI) 
daugiau kaip 0,0002 % visos sauso cemento 
masės.
2. Jei naudojami reduktoriai, tai nepažeidžiant 
kitų Bendrijos nuostatų dėl pavojingų cheminių 
medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo 
ir ženklinimo, cemento arba cemento turinčių 
preparatų pakuotės turi būti paženklintos aiškia 
ir neištrinama informacija apie pakavimo datą, 
be to, apie laikymo sąlygas ir laikymo trukmę, 
tinkamą reduktoriaus aktyvumui užtikrinti ir 
mažesniam kaip 1 pastraipoje nurodytam tirpaus 
chromo (VI) kiekiui palaikyti.
3. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 
2 dalys netaikomos cementui, pateikiamam į 
rinką ir naudojamam kontroliuojamuose, 
uždaruose ir visiškai automatizuotose 
procesuose, kuriuose cementas ir cemento 
turintys preparatai apdorojami tik mašinomis ir 
kuriuose nėra sąlyčio su oda galimybių.

________________

1 OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).

2 Chrizotilas turi du CAS Nr., patvirtintus Europos cheminių medžiagų tarnybos.
3 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės 

nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7). Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 426/2006 (OL L 79, 2006 3 16, 
p. 1).

4 OL L 147, 1975 6 9, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).
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1–6 priedėliai

PRATARMĖ

Skilčių antraščių paaiškinimai

Cheminės medžiagos:

Cheminės medžiagos pavadinimas atitinka Direktyvos 67/548/EEB I priede vartotą 

pavadinimą. Jei įmanoma, pavojingos medžiagos nurodytos naudojant EINECS (Europos 

esamų komercinių cheminių medžiagų inventorizavimo sąrašo) arba ELINCS (Europos 

registruotųjų cheminių medžiagų sąrašo) pavadinimus. Lentelėje jie nurodyti kaip EB 

numeriai. Kiti įrašai, neįtraukti į EINECS arba ELINCS, nurodyti vartojant tarptautinį 

pripažintą cheminį pavadinimą (pvz., ISO, IUPAC). Kartais pridedamas papildomas 

bendrinis įprastas pavadinimas.

Indekso numeris:

Indekso numeris yra identifikavimo kodas, priskirtas Direktyvos 67/548/EEB I priedo 

cheminei medžiagai. Priedėlyje cheminės medžiagos išvardytos pagal jų indekso numerį.

EINECS numeris:

Tai yra kiekvienos cheminės medžiagos, įtrauktos į EINECS, identifikavimo kodas. Kodas 

prasideda 200–001–8.

ELINCS numeris

Kiekviena nauja cheminė medžiaga, apie kurią pranešta pagal Direktyvą 67/548/EEB, turi 

nustatytą identifikavimo kodą, skelbiamą ELINCS. Kodas prasideda 400–010–9.
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CAS numeris:

Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) numeriai cheminėms medžiagoms buvo 

nustatyti siekiant palengvinti jų identifikavimą.

Pastabos:

Visą pastabų tekstą galima rasti Direktyvos 67/548/EEB I priedo pratarmėje.

Pastabos, į kurias buvo atsižvelgta šiame reglamente, yra šios:

C pastaba:

Kai kuriomis organinėmis medžiagomis gali būti prekiaujama tam tikrų izomerų arba kelių 

izomerų mišinio pavidalu.

D pastaba:

Tam tikros medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai pateikiamos į 

rinką stabilizuotos. Būtent tokio pavidalo jos išvardytos Direktyvos 67/548/EEB I priede.

Tačiau kartais tokios medžiagos pateikiamos į rinką nestabilizuotos. Tokiu atveju 

gamintojas arba bet kuris kitas asmuo, kuris pateikia šia medžiagą į rinką, turi etiketėje 

nurodyti medžiagos pavadinimą, po kurio įrašomas žodis „nestabilizuota“.
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E pastaba:

Šalia medžiagų, darančių ypatingą poveikį žmonių sveikatai (žr. Direktyvos 67/548/EEB 

VI priedo 4 skyrių), klasifikuojamų kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės 

ir (arba) toksiškos reprodukcijai medžiagos, įrašoma E pastaba, jei jos taip pat 

klasifikuojamos kaip labai toksiškos (T+), toksiškos (T) arba kenksmingos (Xn). Šių 

medžiagų atveju prieš rizikos frazes R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, 

R68 (žalinga), R48 ir R65 ir visus šių rizikos frazių derinius įrašomi žodžiai „taip pat“.

J pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad 

medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % V/V benzeno (EINECS Nr. 200–753–7).

K pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad 

medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % V/V 1,3-butadieno (EINECS Nr. 203–450–8).

L pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad 

medžiagoje yra mažiau kaip 3 % DMSO (dimetilsulfoksido) ekstrakto, nustatyto taikant IP 

346 metodą.

M pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad 

medžiagoje yra mažiau kaip 0,005 % V/V benz[α]pireno (EINECS Nr. 200–028–5).
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N pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei yra viskas žinoma, kaip 

medžiaga buvo gryninama, ir galima įrodyti, kad medžiagos gamybai naudota pradinė 

medžiaga nėra kancerogeninė.

P pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad 

medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % V/V benzeno (EINECS Nr. 200–753–7).

R pastaba:

Plaušeliai, kurių skersmens ilgio svorinis geometrinis vidurkis, atėmus dvigubos 

standartinės paklaidos vertę, yra didesnis kaip 6 μm, neturi būti priskiriami 

kancerogenams.

S pastaba:

Šiai medžiagai gali nereikėti etiketės pagal Direktyvos 67/548/EEB 23 straipsnį 

(žr. VI priedo 8 skirsnį).
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1 priedėlis

28 punktas – kancerogenai: 1 kategorija

Medžiagos Indekso 
numeris

EB numeris CAS numeris Pastabos

Chromo (VI) trioksidas 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Cinko chromatai, įskaitant kalio cinko 
chromatą

024-007-00-3

Nikelio monoksidas 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Nikelio dioksidas 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Dinikelio trioksidas 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Nikelio sulfidas 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Trinikelio disulfidas 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarseno trioksidas; arseno trioksidas 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Diarseno pentaoksidas; arseno oksidas 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arseno rūgštis ir jos druskos 033-005-00-1

Švino hidroarsenatas 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butanas [turintis ≥ 0,1 % butadieno 
(203–450–8)] [1]

Izobutanas [turintis ≥ 0,1 % butadieno 
(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadienas; buta-1,3-dienas 601-013-00-
X

203-450-8 106-99-0 D

Benzenas 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinilchloridas; chloretilenas 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Oksibi[chlormetanas] 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Chlormetilmetileteris; 
chlordimetileteris

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftilaminas; beta-naftilaminas 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidinas; 4,4'-diaminobifenilas; 
bifenil-4,4'-ilendiaminas

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Benzidino druskos 612-070-00-5

2-naftilamino druskos 612-071-00-0 209-030-
0[1]

210-313-
6[2]

553-00-4[1]
612-52-2[2]

Bifenil-4-ilaminas; ksenilaminas; 4-
aminobifenilas

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Bifenil-4-ilamino druskos; 
ksenilamino druskos; 4-aminobifenilo 
druskos

612-073-00-1

Degutas, akmens anglių; akmens 
anglių degutas

(Akmens anglių sausosios distiliacijos 
pašalinis produktas. Beveik juodas, 
pusiau kietas. Aromatinių 
angliavandenilių, fenolio junginių, 
azoto bazių ir tiofeno mišinys.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Degutas, akmens anglių, aukštos 
temperatūros; akmens anglių degutas
(Kondensacijos produktas, gaunamas 
aušinant iki aplinkos temperatūros 
dujas, išsiskiriančias akmens anglių 
aukštos temperatūros (aukštesnės nei 
700°C) destrukcinės distiliacijos metu. 
Juodas klampus skystis, tirštesnis už 
vandenį. Jame vyrauja kondensuotųjų 
aromatinių angliavandenilių mišinys. 
Gali turėti nedidelius kiekius fenolio 
junginių ir aromatinių azoto bazių.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Degutas, akmens anglių, žemos 
temperatūros; žibalas
(Kondensacijos produktas, gaunamas 
aušinant iki aplinkos temperatūros 
dujas, išsiskiriančias akmens anglių 
žemos temperatūros (žemesnės nei 
700°C) destrukcinės distiliacijos metu. 
Juodas klampus skystis, tirštesnis už 
vandenį. Jame vyrauja kondensuotieji 
aromatiniai angliavandeniliai, fenolio 
junginiai, aromatinės azoto bazės ir jų 
alkildariniai.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Degutas, rusvųjų akmens anglių;

(Alyva, distiliuojama iš rusvųjų 
akmens anglių deguto. Joje vyrauja 
alifatiniai, nafteniniai ir nuo vieno iki 
trijų žiedų turintieji aromatiniai 
angliavandeniliai, jų alkildariniai, 
heteroaromatiniai junginiai ir vieno bei 
dviejų žiedų fenoliai, verdantys 
apytiksliai 150–360°C temperatūroje.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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