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Techninis vaškas (naftos), valytas 
anglimi; Techninis vaškas
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas techninį vašką 
apdorojus aktyvinta medžio anglimi 
tam, kad būtų pašalinti poliniai 
junginiai ir priemaišos.)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Petrolatumas; Petrolatumas
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip pusiau kieta 
medžiaga devaškuojant alkaninės 
alyvos likutį. Jame vyrauja sotieji 
kristaliniai ir skystieji 
angliavandeniliai, kuriuose 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra didesnis nei C25.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Petrolatumas (naftos), oksiduotas; 
Petrolatumas
Organinių junginių sudėtingas 
mišinys, kuriame vyrauja didelės 
molekulinės masės karboksirūgštys, 
gautas oksiduojant oru petrolatumą.)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Petrolatumas (naftos), apdorotas 
aliuminio oksidu; Petrolatumas

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas petrolatumą 
apdorojant su Al2O3, kad būtų 
pašalinti poliniai junginiai ir 
priemaišos. Jame vyrauja sotieji, 
kristaliniai ir skystieji 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra didesnis 
nei C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
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Petrolatumas (naftos), paveiktas 
vandeniliu; Petrolatumas
(Sudėtingas pusiau kietas 
angliavandenilių mišinys, gautas kaip 
pusiau kieta medžiaga devaškuotą
techninio vaško likutį paveikus 
vandeniliu, naudojant katalizatorių. 
Jame vyrauja sotieji mikrokristaliniai 
ir skystieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies aomų skaičius yra 
didesnis nei C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Petrolatumas (naftos), valytas 
anglimi; Petrolatumas

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas naftos peterolatumą 
valant aktyvinta anglimi tam, kad 
būtų pašalinti poliniai junginiai ir 
priemaišos. Jame vyrauja sotieji 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius didesnis nei 
C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Petrolatumas (naftos), valytas silicio 
rūgštimi; Petrolatumas

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas naftos petrolatumą 
gryninant silicio rūgštimi tam, kad 
būtų pašalinti poliniai junginiai ir 
priemaišos. Jame vyrauja sotieji 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius didesnis nei 
C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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Petrolatumas (naftos), valytas moliu; 
Petrolatumas
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas balinančiomis 
žemėmis apdorojus petrolatumą tam, 
kad būtų pašalinti poliniai junginiai ir 
priemaišos. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius didesnis nei 
C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Gazolinas;

Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, atskirtas nuo gamtinių dujų 
iššaldymo arba absorbcijos procesais. 
Jame vyrauja sotieji alifatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4 - C8, 
verdantys apytiksliai -20 –120°C 
temperatūroje.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Naftos pirminis benzinas, žemos 
virimo temperatūros

(Rafinuoti, dalinai rafinuoti arba 
nerafinuoti naftos produktai, gauti 
distiliuojant gamtines dujas. Juos 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5-C6, verdantys apytiksliai 
100 – 200 °C temperatūroje.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Ligroinas; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas naftos frakcinio 
distiliavimo metu. Ši frakcija verda 
apytiksliai 20 –135 °C 
temperatūroje.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
tiesioginio distiliavimo; Naftos
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant žalią 
naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C6-C12, verdantys 
apytiksliai 65 –230 °C 
temperatūroje.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Pirminis benzinas (naftos), 
tiesioginio distiliavimo visas 
distiliatas; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant žalią 
naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C4-C11, verdantys 
apytiksliai -20 –220 °C 
temperatūroje.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Pirmininis benzinas (naftos), 
lengvasis, tiesioginės distiliacijos; 
Naftos pirminio ditiliato žemos
virimo temperatūros frakcija

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant žalią 
naftą. Jame vyrauja alifatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-
C10,verdantys apytiksliai 
-20 –180 °C temperatūroje.)

Solventnafta (naftos), lengvoji, 
alifatinė; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas distiliuojant žalią 
naftą arba gazoliną. Jame vyrauja 
sotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5 - C10, verdantys apytiksliai 35 
–160 °C temperatūroje.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Distiliatai (naftos), tiesioginio 
distiliavimo, lengvieji; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant žalią 
naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C2-C7, verdantys 
apytiksliai -88 – 99 °C 
temperatūroje.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Gazolinas, regeneruotas iš garų; 
Naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, išskirtas iš garų 
regeneravimo sistemų dujų šaldant. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4-C11, verdantys apytiksliai -20 
–196 °C temperatūroje.)

Benzinas, pirminis, atskirtas lengvųjų 
frakcijų atskyrimo įrenginyje; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas lengvųjų frakcijų 
atskyrimo įrenginyje distiliuojant 
žalią naftą. Jo apytikrė virimo 
temperatūra yra 36,1 –193,3 °C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Pirminis benzinas (naftos), 
nedezodoruotas; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant įvairių 
rafinavimo procesų produktų srautus. 
Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5-C12, verdantys apytiksliai 0 –
230 °C temperatūroje.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Distiliatai (naftos), lengvojo 
tiesioginio distiliavimo benzino
frakcionavimo stabilizatoriaus 
pirmasis distiliatas; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, kurių vyraujantis anglies 
atomų skaičius yra C3-C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

(Naftos) pirminis benzinas, sunkusis, 
tiesioginės distiliacijos, turintis
aromatinių junginių; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant žalią
naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C8-C12, verdantys 
apytiksliai 
130–210 °C temperatūroje.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Pirminis benzinas (naftos), visas, 
alkilintas; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
izobutano reakcijos su 
monoalkeniniais angliavandeniliais, 
kurių anglies atomų skaičius 
paprastai yra C3-C5, produktus. Jame 
vyrauja sotieji šakotosios grandinės 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C7-C12, 
verdantys apytiksliai 90 –220 °C 
temperatūroje.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Pirminis benzinas (naftos) sunkusis, 
alkilintas; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
izobutano reakcijos su 
monoalkeniniais angliavandeniliais, 
kurių anglies atomų skaičius 
paprastai yra C3-C5, produktus. Jame 
vyrauja sotieji šakotosios grandinės 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C9 - C12, 
verdantys apytiksliai 150 –220 °C 
temperatūroje.)
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
alkilintas; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
izobutano reakcijos su 
monoalkeniniais angliavandeniliais, 
kurių anglies atomų skaičius 
paprastai yra C3-C5, produktus. Jame 
vyrauja sotieji šakotosios grandinės 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C7 - C10, 
verdantys apytiksliai 90 –160 °C 
temperatūroje.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Pirminis benzinas (naftos), 
izomerizuotas; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kataliziškai 
izomerizuojant alkaninių 
C4-C6 angliavandenilių nešakotąją 
grandinę. Jame vyrauja sotieji 
angliavandeniliai, tokie kaip 
izobutanas, izopentanas, 
2,2-dimetilbutanas, 2-metilpentanas 
ir 3-metilpentanas.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
valytas tirpikliu; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip rafinatas 
ekstrahavimo tirpikliu procese. Jame 
vyrauja alifatiniai angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C5-C11, verdantys 
apytiksliai 
35 – 190°C temperatūroje.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
grynintas tirpikliu; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip rafinatas 
ekstrahavimo tirpikliu procese. Jame 
vyrauja alifatiniai angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C7-C12, verdantys 
apytiksliai 
90 – 230°C temperatūroje.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Rafinatai (naftos), katalizinio 
riformingo etilenglikolio - vandens 
priešpriešinio ekstrahavimo; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros modifikuota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip rafinatas iš 
katalizinio riformingo srauto UDEX 
ekstrahavimo proceso. Jį sudaro 
sotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C6-C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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(Naftos) riformingo separavimo 
įrenginio rafinatai; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip Lurgi
separavimo įrenginio rafinatas. Jame 
vyrauja nearomatiniai 
angliavandeniliai su įvairiais mažais 
aromatinių angliavandenilių kiekiais, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C6-C8.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Pirminis benzinas (naftos), visas,
alkilintas, turintis butano; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros modifikuota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
izobutano reakcijos su 
monoalkeniniais angliavandeniliais, 
kurių anglies atomų skaičius 
paprastai yra C3-C5, produktus. Jame 
vyrauja šakotosios grandinės sotieji 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C7- C12 su 
trupučiu butanų, verdantys 
apytiksliai 35 – 200 °C 
temperatūroje.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Distiliatai (naftos), pirminio benzino 
garų krekingo produktai, gryninti 
tirpikliu, lengvieji, gryninti
vandeniliu; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip pirminio 
benzino garų krekingo grynintų
vandeniliu lengvųjų distiliatų
gryninimo tirpikliu proceso rafinatas.

Pirminis benzinas (naftos), C4-12
butano alkilatas, turintis daug
izooktano; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas alkilinant butanus. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4-C12, verdantys apytiksliai 35 –
210°C temperatūroje.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Angliavandeniliai, vandeniliu 
apdoroti lengvieji negrynintos naftos 
distiliatai, gryninti tirpikliu; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros modifikuota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant grynintą 
vandeniliu pirminį benziną po 
ekstrakcijos tirpikliu ir distiliacijos. 
Jame vyrauja sotieji 
angliavandeniliai, verdantys 
apytiksliai 94 –99 °C temperatūroje.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Pirminis benzinas (naftos), 
izomerizuotas, C6 frakcija; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros modifikuota frakcija

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
kataliziškai izomerizuotą benziną. 
Jame vyrauja heksano izomerai, 
verdantys apytiksliai 60 –66 °C 
temperatūroje.)

Angliavandeniliai, C6-7, pirminio 
benzino krekingo, gryninti tirpikliais; 
Naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros modifikuota 
frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas sorbavus benzeną iš 
kataliziškai visai hidrintos 
angliavandenilių frakcijos, kurioje jo 
gausu, gautos distiliuojant hidrintą 
krekingo pirminį benziną. Jame 
vyrauja alkaniniai ir nafteniniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C6-C6, 
verdantys apytiksliai 
70 –100°C temperatūroje.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Angliavandeniliai, turintys daug C6, 
vandeniliu apdoroti lengvieji 
pirminio benzino distiliatai, gryninti 
tirpikliu; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros 
modifikuota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
vandeniliu apdorotą pirminį benziną, 
po to ekstrahuotas tirpikliu. Jame 
vyrauja sotieji angliavandeniliai, 
verdantys apytiksliai 65 –70 °C 
temperatūroje.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
kataliziškai krekinguotas; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai krekinguota 
frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio krekingo produktus. Juose 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C6–C12, verdantys apytiksliai 65 
–230°C temperatūroje. Jame yra 
santykinai didelė proporcija 
nesočiųjų angliavandenilių.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
kataliziškai krekinguotas; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai krekinguota 
frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio krekingo produktus. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius
yra C4–C11, verdantys apytiksliai -20 
–190°C temperatūroje. Jame yra 
santykinai didelė proporcija 
nesočiųjų angliavandenilių.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Angliavandeniliai, C3-11, katalizinio 
krekingo įrenginio distiliatai; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai krekinguota 
frakcija

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio krekingo produktus. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C3–C11, verdantys apytiksliai virš 
204 ° temperatūroje.)

Pirminis benzinas (naftos), 
katalizinio krekingo lengvasis 
distiliatas; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros 
kataliziškai krekinguota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio krekingo produktus. Jį 
sudaro angliavandeliliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C1-C5.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Distiliatai (naftos), pirminio benzino 
garų krekingo, gryninti vandeniliu 
lengvieji aromatiniai; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai krekinguota 
frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas gryninant pirminio 
benzino garų krekingo lengvąjį
distiliatą. Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
katalizinio krekingo, iš kurio 
pašalinta siera; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
kataliziškai krekinguota frakcija

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas pašalinant sierą iš 
katalizinio krekingo naftos distiliato, 
kad būtų atlikta tiolių konversija ar 
pašalintos rūgštinės priemaišos. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C6-C12, verdantys apytiksliai 60 –
200°C temperatūroje.)

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
katalizinio krekingo, iš kurio 
pašalinta siera; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
kataliziškai krekinguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas pašalinant sierą iš 
katalizinio krekingo naftos distiliato, 
kad būtų atlikta tiolių konversija ar 
pašalintos rūgštinės priemaišos. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, verdantys 
apytiksliai 35 - 210 °C 
temperatūroje.

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Angliavandeniliai, C8-12, katalizinio 
krekingo, chemiškai neutralizuoti; 
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros kataliziškai 
krekinguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių mišinys 
– katalizinio krekingo frakcija, 
išskirta distiliuojant bei išplovus 
šarmais. Jį sudaro angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C8-C12, verdantys 
apytiksliai 130 –210 °C 
temperatūroje.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Angliavandeniliai, C8-12, katalizinio 
krekingo įrenginio distiliatai; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai krekinguota 
frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio krekingo produktus. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C8-C12, verdantys apytiksliai 140 
–210°C temperatūroje.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Angliavandeniliai, C8-12, kataliziškai 
skaidyti, chemiškai neutralizuoti, 
dezodoruoti; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
kataliziškai krekinguota frakcija

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
kataliziškai riforminguotas; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio riformingo produktus. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5–C11, verdantys apytiksliai 
35 –190 °C temperatūroje. Jame yra 
reliatyviai didelės proporcijos 
aromatinių ir šakotosios grandinės 
angliavandenilių. Jame gali būti 
10 arba daugiau tūrio % benzeno.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
po katalizinio riformingo; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio riformingo produktus. 
Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis
anglies atomų skaičius yra C7-C12, 
verdantys apytiksliai 
90 –230°C temperatūroje.)
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Distiliatai (naftos), po katalizinio 
riformingo, depentanizavimo; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio riformingo produktus. 
Jame vyrauja alifatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C3-C6,
verdantys apytiksliai 
-49 –63°C temperatūroje.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Angliavandeniliai, C2-6, C6-8, 
kataliziškai riforminguoti; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Likučiai (naftos), C6-8 katalizinio 
riformingo; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros 
kataliziškai riforminguota frakcija
(Sudėtingi likučiai po C6-8 mišinio 
katalizinio riformingo. Jį sudaro 
angliavandeliliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C2-C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis 
kataliziškai riforminguotas, be 
aromatinių junginių; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
kataliziškai riforminguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio riformingo produktus. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5-C8, verdantys apytiksliai 35 –
120 °C temperatūroje. Jame yra 
palyginti didelė proporcija šakotosios 
grandinės angliavandenilių, o 
aromatiniai komponentai pašalinti.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Distiliatai (naftos), kataliziškai 
riforminguotos tiesioginio 
distiliavimo pirminio benzino 
viršutinės frakcijos; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
kataliziškai riforminguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kataliziškai 
riforminguojant tiesioginio 
distiliavimo pirminį benziną, ir po to 
frakcionuojant visą produktų srautą. 
Jį sudaro sotieji alifatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis
anglies atomų skaičius yra C2-C6.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Naftos produktai, valyti vandeniliu 
dideliame slėgyje; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
kataliziškai riforminguota frakcija

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas vandeniliu valant 
dideliame slėgyje, verdantis 
apytiksliai 27 –210 °C 
temperatūroje.)

Pirminis benzinas (naftos), visas,
riforminguotas; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
kataliziškai riforminguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas distiliuojant 
katalizinio riformingo produktus. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5-C12, verdantys apytiksliai 35 –
230 °C temperatūroje.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Pirminis benzinas (naftos), po 
katalizinio riformingo; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas distiliuojant 
katalizinio riformingo produktus. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4–C12, verdantys apytiksliai 
30 –220°C temperatūroje. Jame yra 
reliatyviai didelė aromatinių ir 
šakotosios grandinės 
angliavandenilių proporcija. Jame 
gali būti 10 arba daugiau tūrio % 
benzeno.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Distiliatai (naftos), katalizinio 
riformingo, hidrinti, lengvieji, C8-12
aromatinių angliavandenilių frakcija; 
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija
(Sudėtingas alkilbenzenų mišinys, 
gautas katalitiniai riforminguojant 
naftos pirminį benziną. Jame vyrauja 
alkilbenzenai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C8-C10, 
verdantys apytiksliai 
160 –180°C temperatūroje.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Aromatiniai angliavandeniliai, C8, 
katalizinio riformingo produktas;
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Aromatiniai angliavandeniliai, C7-12, 
turintys daug C8; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
kataliziškai riforminguota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, išskirtas iš frakcijos 
turinčios platformato. Jame vyrauja 
aromatiniai angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C7-C12 (visų pirma C8) ir kurie 
gali neturėti aromatinių 
angliavandenilių. Verda apytiksliai 
130 –200°C temperatūroje.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P



7524/8/06 REV 8 204
XVII PRIEDAS DG C I LT

Benzinas, C5-11, didelio oktano 
skaičiaus stabilizuotas reformingo; 
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

(Sudėtingas didelio oktano skaičiaus 
angliavandenilių mišinys, gautas 
kataliziškai dehidrinant nafteninį 
pirminį benziną. Jame vyrauja 
aromatiniai ir nearomatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5-C11, 
verdantys apytiksliai 
45 –185 °C temperatūroje.)

Angliavandeniliai, C7-12, °C > 9, 
turintys daug aromatinių 
angliavandenilių, sunkiųjų frakcijų 
riformingo; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros 
kataliziškai riforminguota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, išskirtas iš frakcijos 
turinčios platformato. Jame vyrauja 
nearomatiniai angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C7-C9, verdantys 
apytiksliai 120 –210 °C 
temperatūroje.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Angliavandeniliai, C5-11, turintys 
daug aromatinių angliavandenilių, 
lengvosios frakcijos riformingo; 
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros kataliziškai 
riforminguota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, išskirtas iš frakcijos 
turinčios platformato. Jame vyrauja 
nearomatiniai angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C5-C11, verdantys 
apytiksliai 35 –125 °C 
temperatūroje.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Alkaninė alyva (naftos), apdorota 
silicio rūgštimi; Alkaninė alyva
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas silicio rūgštimi 
apdorojant alkaninę alyvą tam, kad 
būtų pašalinti junginiai ir priemaišos. 
Jame vyrauja nešakotieji 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra didesnis 
nei C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
termiškai krekinguotas; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros termiškai krekinguota 
frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant terminio 
krekingo produktus. Jame vyrauja 
nesotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4–C8, verdantys apytiksliai -10 
–130°C temperatūroje.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
po terminio krekingo; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros termiškai krekinguota 
frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant terminio 
krekingo produktus. Jame vyrauja 
nesotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C6–C12, verdantys apytiksliai 65 
–220 °C temperatūroje.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Distiliatai (naftos), sunkieji 
aromatiniai junginiai; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros termiškai krekinguota 
frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių derinys, 
gaunamas distiliuojant etano ir 
propano terminio krekingo 
produktus. Šioje aukštesnių virimo 
temperatūrų frakcijoje dominuoja C5-
C7 aromatiniai angliavandeniliai. Yra 
tam tikras kiekis nesočiųjų alifatinių 
angliavandenilių, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5. Jame 
gali būti benzeno.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Distiliatai (naftos), lengvieji 
aromatiniai junginiai; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros termiškai krekinguota 
frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių derinys, 
gaunamas distiliuojant etano ir 
propano terminio krekingo 
produktus. Šioje žemesnės virimo 
temperatūros frakcijoje dominuoja 
C5-C7 aromatiniai angliavandeniliai. 
Yra tam tikras kiekis nesočiųjų 
alifatinių angliavandenilių, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5. Jame gali būti benzeno.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Distiliatai (naftos), pirminio benzino 
ir rafinato pirolizės produktų benzino
mišinio; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros termiškai 
krekinguota frakcija

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas pirolizės metu 
frakcionuojant pirminį benziną ir 
rafinatą 816 °C temperatūroje. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
anglies atomų skaičius yra C9 ir kurie 
verda apytiksliai 204 °C 
temepratūroje.)

Aromatiniai angliavandeniliai, C6-8, 
po pirminio benzino ir rafinato 
pirolizės; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros termiškai
krekinguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas pirolizės metu 
frakcionuojant pirminį benziną ir 
rafinatą 816 °C temperatūroje. Jame 
vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C6-C8, 
įskaitant benzeną.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Distiliatai (naftos), termiškai 
krekinguotas pirminis benzinas ir 
gazolis; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros termiškai
krekinguota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
termiškai krekinguotą pirminį 
benziną ir (arba) gazolį. Jame 
vyrauja alkeniniai angliavandeniliai, 
kurių anglies atomų skaičius yra C5 ir 
kurie verda apytiksliai 33 - 60 °C 
temperatūroje.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P



7524/8/06 REV 8 209
XVII PRIEDAS DG C I LT

Distiliatai (naftos), termiškai 
krekinguotas pirminis benzinas ir 
gazolis, turintis C5 dimerų; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros termiškai krekinguota 
frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas ekstraktyviai 
distiliuojant termiškai krekinguotą 
pirminį benziną ir (arba) gazolį. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
anglies atomų skaičius yra C5 ir 
nedidelis dimerizuotų C5 alkenų 
kiekis. Verda apytiksliai 
33 –184 °C temperatūroje.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Distiliatai (naftos), termiškai 
krekinguoto pirminio benzino ir 
gazolio ekstraktas; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
termiškai krekinguota frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas ekstrahuojant ir
distiliuojant termiškai krekinguotą 
pirminį benziną ir (arba) gazolį. Jį 
sudaro alkaniniai ir alkeniniai 
angliavandeniliai, daugiausia 
izopentenai, tokie kaip 2-metil-1-
butenas ir 2-metil-2-butenas, 
verdantys apytiksliai 
31 – 40 °C temperatūroje.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Distiliatai (naftos), lengvieji terminio 
krekingo, debutanizuoti aromatiniai; 
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros termiškai
krekinguota frakcija

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas distiliuojant 
terminio krekingo produktus. Jame 
vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, daugiausia 
benzenas.)

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
terminio krekingo, iš kurio pašalinta 
siera; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros termiškai
krekinguota frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas nukreipus naftos 
sunkiosios alyvos frakcijos aukštos 
temperatūros terminio krekingo 
distiliatą sieros junginių pašalinimui, 
kad būtų atlikta tiolių konversija. 
Jame vyrauja aromatiniai, alkeniniai 
ir sotieji angliavandeniliai, verdantys 
apytiksliai 20 –100 °C 
temperatūroje.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
hidrintas; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas vandeniliu 
paveikiant naftos frakciją ir 
naudojant katalizatorių. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C6-C13, 
verdantys apytiksliai 65 –230 °C 
temperatūroje.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
paveiktas vandeniliu; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros vandeniliu paveikta 
frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas vandeniliu 
paveikiant naftos frakciją ir 
naudojant katalizatorių. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C11, 
verdantys apytiksliai 
-20 –190 °C temperatūroje.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
hidrodesulfuruotas; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas katalizinės 
hidrodesulfuracijos procese. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4-C11, verdantys apytiksliai -20 
–190 °C temperatūroje.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
hidrodesulfuruotas; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas katalizinės 
hidrodesulfuracijos procese. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C7-C12, verdantys apytiksliai 90 –
230 °C temperatūroje.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Distiliatai (naftos), paveikti 
vandeniliu, vidurinieji, vidutinės 
virimo temperatūros; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas viduriniojo distiliato 
apdorojimo vandeniliu produktų 
distiliacijos metu. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5-C10, 
verdantys apytiksliai 
127 – 188 °C temperatūroje.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Distiliatai (naftos), vandeniliu 
paveiktas lengvasis distiliatas, žemos 
virimo temperatūros; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas lengvojo distiliato 
apdorojimo vandeniliu produktų 
distiliacijos metu. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C6-C9, 
verdantys apytiksliai 
3 –194 °C temperatūroje.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Distiliatai (naftos), vandeniliu 
paveikto pirminio benzino
deheksanizavimo įrenginio viršutinės 
frakcijos; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant sunkiojo 
pirminio benzino apdorojimo 
vandeniliu produktus. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C3-C6, 
verdantys apytiksliai 
-49 –68 °C temperatūroje.)
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Solventnafta (naftos), lengvųjų
aromatinių junginių, paveikta 
vandeniliu; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas vandeniliu 
paveikiant naftos frakciją ir 
naudojant katalizatorių. Jame vyrauja 
aromatiniai angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C8-C10, verdantys apytiksliai 
135 –210°C temperatūroje.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
hidrodesulfuruotas, terminio 
krekingo; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas frakcionuojant 
hidrosulfuruotą distiliatą po terminio 
krekingo. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5-C11, 
verdantys apytiksliai 
23 –195 °C temperatūroje.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
paeiktas vandeniliu, turintis 
cikloalkanų; Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant pirminio 
benzino frakciją. Jame vyrauja 
alkanai ir cikloalkanai, verdantys 
apytiksliai -20 –190 °C 
temperatūroje.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
garų krekingo, hidrintas; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros vandeniliu paveikta 
frakcija

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Pirminis benzinas (naftos), visas
hidrodesulfuruotas, Naftos pirminio 
distiliato žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas katalizinės 
hidrodesulfuracijos procese. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4-C11, verdantys apytiksliai 30 –
250°C temperatūroje.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Pirminis benzinas (naftos), paveiktas 
vandeniliu, lengvasis, garų krekingo; 
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros vandeniliu 
paveikta frakcija

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, kuris gaunamas hidrinant 
pirolizės metu ir naudojant 
katalizatorių gautą naftos frakciją. 
Jame vyrauja nesotieji 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5–C11, 
verdantys apytiksliai 
35 –190 °C temperatūroje.)

Angliavandeniliai,C4-12, pirminio 
benzino krekingo, paveikti 
vandeniliu; Naftos pirminio distiliato 
žemos virimo temperatūros 
vandeniliu paveikta frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant pirminio 
benzino garų krekingo produktą po jį 
lydinčio dervas sudarančių medžiagų 
katalizinio selektyvaus hidrinimo. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4-C12, verdantys apytiksliai 30 –
230 °C temperatūroje.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Solventnafta (naftos), paveikta 
vandeniliu, lengvoji nafteninė; 
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros vandeniliu 
paveikta frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas vandeniliu 
paveikiant naftos frakciją ir 
naudojant katalizatorių. Jame vyrauja 
cikloalkaniniai angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C6-C7, verdantys 
apytiksliai 73 –85°C temperatūroje.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvųjų 
frakcijų garų krekingo, hidrintas; 
Naftos pirminio distiliato žemos 
virimo temperatūros vandeniliu 
paveikta frakcija
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas atskyrus ir po to 
hidrinant garų krekingo proceso 
produktus, norint gauti etileną. Jame 
vyrauja sotieji ir nesotieji alkanai, 
cikliniai alkanai ir ciklianiai 
aromatiniai angliavandeniliai, 
kuriuose vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C4-C10 ir verdantys 
apytiksliai 50 - 200 °C 
temeperatūroje.) Benzeno 
angliavandenilių santykis gali kisti 
iki 30 masės % ir produktas gali 
turėti mažą kiekį sieros ir deguonies 
junginių.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P



7524/8/06 REV 8 218
XVII PRIEDAS DG C I LT

Angliavandeniliai, C6-11, paveikti 
vandeniliu; dearomatizuoti; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros vandeniliu paveikta 
frakcija

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, kaip tirpiklis susidaręs 
hidrinant su katalizatoriumi, kad
paverstų aromatinius vandenilius 
naftenais.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Angliavandeniliai, C9-12, paveikti 
vandeniliu; dearomatizuoti; Naftos 
pirminio distiliato žemos virimo 
temperatūros vandeniliu paveikta 
frakcija

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip tirpiklis ir 
hidrintas su katalizatoriumi, kad
paverstų aromatinius vandenilius 
naftenais.)

Stodardo tirpiklis; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta
(Bespalvis, grynintas naftos 
distiliatas, neturintis gaižaus ar 
nemalonaus kvapo ir verdantis 
apytikriai 149 –205 °C 
temperatūroje.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Gamtinių dujų kondensatai (naftos); 
Naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, išskirtas kaip skystis iš 
gamtinių dujų paviršiniame 
separatoriuje atvirkštinės 
kondensacijos būdu. Jį sudaro 
daugiausia angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C2-C20. Atmosferos 
temperatūroje ir slėgyje tai yra 
skystis.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Gamtinės dujos (naftos), neapdorotas 
skystas mišinys; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, išskirtas kaip skystis iš 
gamtinių dujų jų perdirbimo 
įrenginyje šaldymo ir absorbcijos 
procesų metu. Jį sudaro daugiausia 
sotieji alifatiniai angliavandeniliai, 
kurių anglies atomų skaičius yra C2-
C8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis,
po hidrokrekingo; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
hidrokrekingo produktus. Jame 
vyrauja sotieji angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C4-C10, verdantys 
apytiksliai -20 - 180 °C 
temperatūroje.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
po hidrokrekingo; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
hidrokrekingo produktus. Jame 
vyrauja sotieji angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C6 - C12, verdantys 
apytiksliai 65 –230 °C 
temperatūroje.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Pirminis benzinas (naftos), iš kurio 
pašalinta siera; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas naftos pirminį 
benziną nukreipus sieros junginių 
pašalinimui, kad būtų atlikta tiolių 
konversija ar pašalintos rūgštinės 
priemaišos. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C12, 
verdantys apytiksliai -10 – 230 °C 
temperatūroje.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Pirminis benzinas (naftos), paveiktas 
rūgštimi; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kaip rafinatas 
gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C7-C12, 
verdantys apytiksliai 90 –230 °C 
temperatūroje.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Pirminis benzinas (naftos), sunkusis, 
chemiškai neutralizuotas; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninimo 
procese pašalinant rūgštines 
medžiagas. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C6-C12, 
verdantys apytiksliai 
65 –230 °C temperatūroje.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
chemiškai neutralizuotas; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninimo 
procese pašalinant rūgštines 
medžiagas. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C11, 
verdantys apytiksliai -20 – 190 °C 
temperatūroje.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Pirminis benzinas (naftos), 
kataliziškai devaškuotas; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kataliziškai 
devaškuojant naftos frakciją. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5-C12, verdantys apytiksliai 35 –
230°C temperatūroje.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
garų krekingo; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas distiliuojant garų 
krekingo produktus. Jame vyrauja 
nesotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4-C11, verdantys apytiksliai -20 
– 190°C temperatūroje. Jame gali 
būti 10 ir daugiau tūrio % benzeno.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Solventnafta (naftos), lengvoji, 
aromatinių angliavandenilių; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas distiliuojant 
aromatinių angliavandenilių srautus. 
Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C8-C10, 
verdantys apytiksliai 135 – 210°C 
temperatūroje.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Aromatiniai angliavandeniliai, C6-10, 
paveikti rūgštimi, neutralizuoti; 
Naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Distiliatai (naftos), C3-5, turintys 
daug 2-metil-2-buteno; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
angliavandenilius, kurių anglies 
atomų skaičius paprastai yra C3-C5, o 
vyrauja izopentanas ir 
3-metil-1-butenas. Jį sudaro sotieji ir 
nesotieji angliavandeniliai, kurių 
anglies atomų skaičius yra C3-C5, o 
vyrauja 2-metil-2-butenas.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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Distiliatai (naftos), polimerizuoti, 
garų krekingo naftos distiliatai, C5-12
frakcija; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
polimerizuotą naftos garų krekingo 
distiliatą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5-C12.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Distiliatai (naftos), garų krekingo, 
C5-12 frakcija; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

(Sudėtingas organinių junginių 
mišinys, gautas distiliuojant garų 
krekingo produktus. Jį sudaro 
nesotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5-C12.)

Distiliatai (naftos), garų krekingo C5-

10 frakcijos ir garų krekingo naftos 
lengvojo pirminio benzino C5 
frakcijos mišinys; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Ekstraktai (naftos), šaldymo-
rūgštinimo įrenginio, C4-6; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas organinių junginių 
mišinys, gautas šaltos rūgšties 
įrenginiu ekstrahuojant sočiuosius ir 
nesočiuosius alifatinius 
angliavandenilius, kurių anglies 
atomų skaičius daugiausia yra tarp 
C3-6, o vyrauja pentanai ir pentenai. 
Mišinyje vyrauja sotieji ir nesotieji 
angliavandeniliai, kurių anglies 
atomų skaičius yra C4-C6, o vyrauja 
C5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Distiliatai (naftos), depentanizavimo 
viršutinės frakcijos; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kataliziškai 
krekinguojant dujų srautą. Jį sudaro 
alifatiniai angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4-C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Likučiai (naftos), butano frakcijos 
atskyrimo likučiai; Naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta
(Butano srauto distiliacijos sudėtingi 
likučiai. Jį sudaro alifatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C6.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Liekaninės alyvos (naftos), 
deizobutanizavimo kolonos; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta
(Butano-buteno srauto distiliacijos 
atmosferos slėgyje sudėtingi likučiai. 
Juos sudaro alifatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C6.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Pirminis benzinas (naftos), visai 
koksuotas; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant skystinio 
koksavimo produktus. Jame vyrauja 
nesotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4–C15, verdantys apytiksliai 
43 –250 °C temperatūroje.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Pirminis benzinas (naftos), garų 
krekingo vidurinioji aromatinių 
angliavandenilių frakcija; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant garų 
krekingo produktus. Jame vyrauja 
aromatiniai angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C7-C12, verdantys apytiksliai 
130 –220°C temperatūroje.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Pirminis benzinas (naftos), apdorotas 
moliu, visa tiesioginio distiliavimo 
frakcija; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas visą tiesioginio 
distiliavimo pirminio benzino 
frakciją apdorojant gamtiniu arba 
modifikuotu moliu, dažniausiai 
perkoliacijos būdu, norint pašalinti 
nedidelius polinių junginių ir 
priemaišų kiekius. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C11, 
verdantys apytiksliai -20 – 220 °C 
temperatūroje.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Pirminis benzinas (naftos), apdorotas 
moliu, lengvasis, tiesioginio 
distiliavimo; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas lengvąjį tiesioginio 
distiliavimo pirminį benziną 
apdorojant gamtiniu arba 
modifikuotu moliu, dažniausiai 
perkoliacijos būdu, norint pašalinti 
nedidelius polinių junginių ir
priemaišų kiekius. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C7-C10, 
verdantys apytiksliai 
93 –180 °C temperatūroje.)

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
aromatinių junginių, garų krekingo; 
Naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant garų 
krekingo produktus. Jame vyrauja 
aromatiniai angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C7-C9, verdantys apytiksliai 
110 –165°C temperatūroje.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
garų krekingo, debenzenizuotas; 
Naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant garų 
krekingo produktus. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C12, 
verdantys apytiksliai 80 –218°C 
temperatūroje.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Pirminis benzinas (naftos), turintis 
aromatinių angliavandenilių; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Benzinas, pirolizės, butano frakcijos 
pašalinimo įrenginio likučių; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas frakcionuojant 
propano frakcijos atskyrimo 
įrenginyje likusius likučius. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių anglies 
atomų skaičius dažniausiai yra 
didesnis nei C5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
iš kurio pašalinta siera; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas pajungiant naftos 
distiliatą prie sieros pašalinimo
proceso, kad būtų atlikta tiolių 
konversija ar pašalintos rūgštinės 
priemaišos. Jame vyrauja sotieji ir 
nesotieji angliavandeniliai, kuriuose 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C3-C6 ir verdantys apytiksliai -20 
- 100 °C temperatūroje.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Gamtinių dujų kondensatai; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, atskiriamas ir 
kondensuojamas iš gamtinių dujų, 
transportuojant ir surenkant į šulinius 
ir/ar gamybos, surinkimo, tekėjimo ir 
paskirstymo vamzdynais metu, iš 
skruberių ir t. t. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C2-C8.)

Distiliatai (naftos), pirminio benzino 
perdirbimo įrenginio (unifiner)
skirstytuvo; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas skirstant 
produktus iš pirminio benzino 
perdirbimo įrenginio (unifiner). Jį 
sudaro sotieji alifatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C2-C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
po katalizinio riformingo, frakcija be 
aromatinių angliavandenilių; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, likęs po selektyvios 
absorbcijos proceso pašalinus 
aromatinius junginius iš kataliziškai 
riforminguoto pirminio lengvojo 
benzino. Jame vyrauja alkaniniai ir 
cikliniai angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C5-C8, verdantys apytiksliai 
66 –121°C temperatūroje.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Benzinas; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
(alkanų, cikloalkanų, aromatinių ir 
alkenų) mišinys, kuriame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra didesnis 
nei C3 ir kurie verda 30 - 260 °C 
temperatūroje.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Aromatiniai angliavandeniliai, C7-8, 
dealkilinimo produktų, distiliacijos 
likučių; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Angliavandeniliai, C4-6,
depentanizavimo lengvoji frakcija, 
aromatinių angliavandenilių 
gryninimo vandeniliu; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

(Pirmosios frakcijos angliavandenilių 
mišinys, gautas iš depentanizacijos 
kolonos prieš aromatinių 
angliavandenilių gryninimą
vandeniliu. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C6, 
verdantys apytiksliai 25 – 40 °C 
temperatūroje.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Distiliatai (naftos), pirminio benzino 
distiliato kaitinta garų krekingo 
frakcija, turinti daug C5; Naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant pirminio 
benzino kaitintą garų krekingo 
frakciją. Jame vyrauja 
angliavandeliliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C6, 
vyrauja C5.)

Ekstraktai (naftos), lengvojo benzino 
katalizinio riformingo, ekstrahavimo 
tirpikliu; Naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių mišinys 
– naftos katalizinio riformingo 
frakcijos gryninimo tirpikliu 
ekstraktas. Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C7-C8, 
verdantys apytiksliai 100 – 200 °C 
temperatūroje.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Pirminis benzinas (naftos), 
hidrodesulfuruotas, lengvasis, 
dearomatizuotas; naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių
mišinys, gautas distiliuojant 
hidrodesulfuruotas ir 
dearomatizuotas lengvąsias naftos 
frakcijas. Jame vyrauja C7 alkanai ir 
cikloalkanai, verdantys apytiksliai 90 
– 100 °C temperatūroje.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P



7524/8/06 REV 8 235
XVII PRIEDAS DG C I LT

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
turintis daug C5, iš kurio pašalinta 
siera; naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas naftos pirminį 
benziną nukreipus sieros junginių 
pašalinimui, kad būtų atlikta tiolių 
konversija arba pašalintos rūgštinės 
priemaišos. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C5, 
vyrauja C5, verdantys apytiksliai -10 
– 35°C temperatūroje.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Angliavandeniliai, C8-11, pirminio 
benzino krekingo, tolueno frakcija; 
naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant prieš 
krekingą hidrintą krekingo pirminį 
benziną. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C8-C11, 
verdantys apytiksliai 130 –205°C 
temperatūroje.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Angliavandeniliai, C4-11, pirminio 
benzino krekingo; be aromatinių 
junginių; naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas iš prieš krekingą 
hidrinto krekingo pirminio benzino 
distiliuojant ir atskiriant benzeną ir 
tolueną turinčias angliavandenilių 
frakcijas bei aukštesnės virimo 
temperatūros frakcijas. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C4-C11, 
verdantys apytiksliai 30 –205°C 
temperatūroje.)

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
kaitintas garų krekingo; naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas frakcionuojant garų 
krekingo pirminį benziną po 
regeneracijos kaitinimu. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C4-C6, verdantys apytiksliai 0 –
80°C temperatūroje.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Distiliatai (naftos), turintys daug C6; 
naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant naftos 
žaliavą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5-C7, 
verdantys apytiksliai 
60 – 70 °C temperatūroje.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Benzinas, pirolizės, hidrintas; naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

(Ppirolizės hidrinta benzino
distiliacijos frakcija, verdanti 
apytiksliai 20 – 200 °C 
temperatūroje.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Distiliatai (naftos), po garų krekingo, 
C8-12 frakcija, polimerinti, lengvieji; 
naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
polimerintą C8-C12 frakciją iš naftos 
garų krekingo distiliatų. Jame 
vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C8-C12.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Ekstraktai (naftos); sunkiojo benzino, 
ekstrahuoto tirpikliu, valyti moliu; 
naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas pirminio benzino 
ekstrahavimo tirpikliu ekstraktą 
valant balinančiomis žemėmis. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C6-C10, verdantys apytiksliai 
80 – 180 °C temperatūroje.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
garų krekingo, debenzenizuotas, 
termiškai apdorotas; naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojant ir 
distiliuojant debenzenizuotą lengvąjį
naftos garų krekingo pirminį benziną. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C7-C12, verdantys apytiksliai 95 –
200°C temperatūroje.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
garų krekingo, termiškai apdorotas; 
naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojant ir 
distiliuojant lengvąjį garų krekingo 
pirminį naftos benziną. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5-C6, 
verdantys apytiksliai 35 – 80°C 
temperatūroje.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Distiliatai (naftos), C7-9, turintys 
daug C8, hidrodesulfuruoti, 
dearomatizuoti; naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant naftos 
lengvąją hidrodesulfuruotą ir 
dearomatizuotą frakciją. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C7-C9, ypač C8 alkanai ir 
cicloalkanai, verdantys apytiksliai 
120 – 130°C temperatūroje.)

Angliavandeniliai, C6-8, hidrinti, 
dearomatizuoti sorbuojant, valyti 
tualenu; naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas tolueno sorbcijos 
metu iš angliavandenilių frakcijos, 
kuri susidaro krekinguotą gazoliną 
hidrinant, naudojant katalizatorių. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C6-C8, verdantys apytiksliai 80 –
135°C temperatūroje.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Pirminis benzinas (naftos), 
hidrodesulfuruotas, koksavimo visas 
produktas; naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas frakcionuojant 
hidrodesulfuruotą koksavimo 
produktų distiliatą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5-C11, 
verdantys apytiksliai 23 – 196 °C 
temperatūroje.)

Pirminis benzinas (naftos), lengvasis, 
iš kurio pašalinta siera; naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas naftos pirminį 
benziną nukreipus sieros junginių 
pašalinimui, kad būtų atlikta tiolių 
konversija arba pašalintos rūgštinės 
priemaišos. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C5-C8, 
verdantys apytiksliai 20 – 130°C 
temperatūroje.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Angliavandeniliai, C3-6, turintys daug
C5, garų krekingo pirminis benzinas; 
naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant garų
krekingo pirminį benziną. Jame 
vyrauja angliavandeliliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C3-C6, vyrauja C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Angliavandeniliai, turintys daug C5, 
turintys biciklopentadieno; naftos 
pirminio ditiliato žemos virimo 
temperatūros frakcija – nepatikslinta

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant garų 
krekingo proceso produktus. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
anglies atomų skaičius yra C5 ir 
turintys biciklopentadieno bei 
verdantys apytiksliai 30 – 170 °C 
temperatūroje.)

Likučiai (naftos), garų krekingo
lengvieji aromatiniai
angliavandeniliai; naftos pirminio 
ditiliato žemos virimo temperatūros 
frakcija – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant garų
krekingo arba panašių procesų
produktus po to, kai atskiriami labai 
lengvi produktai, o likutyje atsiduria 
angliavandeniliai, kurių anglies 
atomų skaičius didesnis nei C5. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
didesnis negu C5, verdantys 
apytiksliai didesnėje nei 
40 °C temperatūroje.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Angliavandeniliai,°C ≥ 5, turintys 
daug C5-6; naftos pirminio ditiliato 
žemos virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Angliavandeniliai, turintys daug C5; 
naftos pirminio ditiliato žemos 
virimo temperatūros frakcija –
nepatikslinta

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromatiniai angliavandeniliai, C8-10; 
Lengvosios alyvos pakartotinis 
distiliatas, aukštos virimo 
temperatūros

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Distiliatai (naftos), lengvieji, 
kataliziškai krekinguoti; Krekingo 
gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio krekingo produktus. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C9-C25 ir verdantys apytiksliai 
150 – 400°C temperatūroje. Jį sudaro 
palyginti didelė biciklinių aromatinių 
angliavandenilių proporcija.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Distiliatai (naftos), vidurinieji, 
kataliziškai krekinguoti; Krekingo 
gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio krekingo produktus. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C11–C30, verdantys apytiksliai 
205–450°C temperatūroje. Jo 
sudėtyje yra palyginti didelė 
triciklinių aromatinių 
angliavandenilių proporcija.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Distiliatai (naftos), lengvieji,
terminio krekingo; Krekingo gazolis
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant terminio 
krekingo produktus. Jame vyrauja 
nesotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C10-C22 ir verdantys apytiksliai 
160 – 370 °C temperatūroje.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Distiliatai (naftos), lengvieji, 
hidrodesulfuruoti, kataliziškai 
krekinguoti; Krekingo gazolis
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas hidrinant lengvuosius 
kataliziškai krekinguotus distiliatus, 
norint organinių junginių sierą 
paversti į vandenilio sulfidą, kuris 
pašalinamas. Jį sudaro
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C9-C25 ir 
verdantys apytiksliai 150 – 400°C 
temperatūroje. Jį sudaro palyginti 
didelė biciklinių aromatinių 
angliavandenilių proporcija.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Distiliatai (naftos), garų krekingo
pirminis lengvasis benzinas; 
Krekingo gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas pakartotinai 
distiliuojant garų krekingo 
produktus. Jį sudaro 
angliavandeliliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C10-C18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Distiliatai (naftos), krekinguoti 
naftos garų krekingo; Krekingo 
gazolis
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
krekinguotus garų krekingo
distiliatus ir (arba) jų frakcionavimo 
produktus. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra nuo C10
iki mažos molekulinės masės 
polimerų.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Gazoliai (naftos), po garų krekingo; 
Krekingo gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant garų 
krekingo produktus. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra didesnis 
nei C9 ir verdantys apytiksliai 205 -
400 °C temperatūroje.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Distiliatai (naftos), hidrodesulfuruoti, 
terminio krekingo,vidurinieji; 
Krekingo gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas frakcionuojant 
hidrodesulfuruotą terminio krekingo 
distiliavimo įkrovą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C11-C25, 
verdantys apytiksliai 205 – 400 °C 
temperatūroje.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Gazoliai (naftos), terminio krekingo, 
hidrodesulfuruoti; Krekingo gazolis

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Likučiai (naftos), hidrintas garų 
krekingo pirminis benzinas; 
Krekingo gazolis

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Sudėtingas angliavandenilių mišinys 
– hidrinto garų krekingo pirminio 
benzino distiliacijos liekaninė 
frakcija. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, verdantys 
apytiksliai 220 - 350 °C 
temperatūroje.)
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Likučiai (naftos), pirminio benzino 
garų krekingo produktų distiliacijos; 
Krekingo gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių mišinys 
– pirminio benzino garų krekingo 
aukštoje temperatūroje likutis, gautas 
atskyrus distiliatą. Jis verda 
apytiksliai 147 - 300 °C 
temperatūroje. Iš jo pagaminama 
galutinė alyva, kurios klampa yra 
18 10-6 m².s-1 50 °C temperatūroje.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Distiliatai (naftos), lengvieji, 
katalizinio krekingo, terminio 
skaidymo; Krekingo gazolis
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
katalizinio krekingo produktus, kuris 
naudojamas kaip šilumos pernešėjas. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, 
verdantys apytiksliai 190 - 340 °C 
temperatūroje. Šis produktas gali 
turėti organinių sieros junginių.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Likučiai (naftos), po pirminio 
benzino garų krekingo ir kaitinimo; 
Krekingo gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, pirminio benzino garų 
krekingo ir kaitinimo distiliacijos
likutis, verdantis apytiksliai 150 -
350 °C temperatūroje.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Gazolis (naftos), lengvojo 
vakuumino terminio krekingo, 
hidrodesulfuruotas; Krekingo gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kataliziškai 
dehidrosulfuruojant termiškai
krekinguotus lengvuosius 
vakuuminius naftos distiliatus. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C14-C20, verdantys apytiksliai 270 
– 370°C temperatūroje.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Distiliatai (naftos), hidrodesulfuruoti, 
vidurinieji koksuoti; Krekingo 
gazolis

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas frakcionuojant 
hidrodesulfuruotas koksavimo 
distiliato įkrovas. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C12-C21, 
verdantys apytiksliai 200 - 360 °C 
temperatūroje.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Distiliatai (naftos), sunkieji, garų
krekingo; Krekingo gazolis

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant garų
krekingo sunkiuosius likučius. Jame 
vyrauja alkilinti sunkieji aromatiniai 
angliavandeniliai, verdantys 
apytiksliai 250 – 400 °C 
temperatūroje.)

Distiliatai (naftos), sunkieji, po 
hidrokrekingo; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas distiliuojant 
hidrokrekingo produktus. Jame 
vyrauja sotieji angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C15-C39, verdantys 
apytiksliai 260 – 600 °C 
temperatūroje.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 P

Distiliatai (naftos), sunkieji
alkaniniai, valyti tirpikliu; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip rafinatas 
ekstrahavimo tirpikliu procese. Jame 
vyrauja sotieji angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C20-C50. Tai duoda 
išgrynintą alyvą, kurios klampa ne 
mažesnė nei 19 10-6 m2.s-1 40°C 
temperatūroje.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 P

Distiliatai (naftos), lengvieji alkanų, 
gryninti tirpikliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip rafinatas 
ekstrahavimo tirpikliu procese. Jame 
vyrauja sotieji angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C15–C30. Tai duoda 
išgrynintą alyvą, kurios klampa 
mažesnė nei 19 10-6 m2.s-1 40°C 
temperatūroje.)

Liekaninės alyvos (naftos), 
deasfaltizuotos tirpikliu; Bazinė 
alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kaip tirpiklyje 
tirpi frakcija, dealfatizavus C3-C4
tirpikliais iš likučių. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių anglies 
atomų skaičius yra didesnis nei C25, 
verdantys apytiksliai 400 °C 
temepratūroje.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 P

Distiliatai (naftos), sunkieji naftenų, 
gryninti tirpikliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip rafinatas 
ekstrahavimo tirpikliu procese. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C20-C50. Tai duoda išgrynintą 
alyvą, kurios klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 P
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Distiliatai (naftos), lengvieji naftenų, 
gryninti tirpikliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip rafinatas 
ekstrahavimo tirpikliu procese. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C15-C30. Tai duoda išgrynintą 
alyvą, kurios klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 P

Liekaninės alyvos (naftos), grynintos 
tirpikliu; Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip tirpiklyje netirpi 
frakcija, tirpikliu valant likučius 
naudojant polinį organinį tirpiklį, 
tokį kaip fenolis arba furfurolas. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
didesnis negu C25, verdantys 
apytiksliai virš 400 °C 
temperatūroje.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 P

Distiliatai (naftos), gryninti moliu, 
alkanų; Bazinė alyva – nepatikslinta

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninant naftos 
frakcijas gamtiniu arba modifikuotu 
moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant 
arba vykstant perkoliacijos procesui, 
pašalinant polinių junginių pėdsakus 
ar priemaišas. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra santykinai didelis kiekis 
sočiųjų angliavandenilių.)

Distiliatai (naftos), valyti moliu, 
lengvųjų alkanų; Bazinė alyva –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninant naftos 
frakcijas gamtiniu arba modifikuotu 
moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant 
arba vykstant perkoliacijos procesui, 
pašalinant polinių junginių pėdsakus 
ar priemaišas. Jį sudaro
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra santykinai didelis kiekis 
sočiųjų angliavandenilių.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 P
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Liekaninės alyvos, valytos moliu; 
Bazinė alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninant 
liekanines alyvas gamtiniu arba 
modifikuotu moliu jiems tiesiogiai 
kontaktuojant arba vykstant 
perkoliacijos procesui, pašalinant 
polinių junginių pėdsakus ar 
priemaišas. Jį sudaro
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius didesnis negu 
C25, verdantys apytiksliai virš 400 °C 
temperatūroje.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 P

Distiliatai (naftos), sunkieji naftenų, 
valyti moliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninant naftos 
frakciją gamtiniu arba modifikuotu 
moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant 
arba vykstant perkoliacijos procesui, 
pašalinant polinių junginių pėdsakus 
ar priemaišas. Jį sudaro
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 P

Distiliatai (naftos), lengvieji naftenų, 
valyti moliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninant naftos 
frakcijas gamtiniu arba modifikuotu 
moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant 
arba vykstant perkoliacijos procesui, 
pašalinant polinių junginių pėdsakus 
ar priemaišas. Jį sudaro 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Turi palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

Distiliatai (naftos), sunkieji naftenų, 
hidrogryninti; Bazinė alyva –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas hidrinant naftos 
frakciją ir naudojant katalizatorių. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C20-C50. Tai duoda išgrynintą 
alyvą, kurios klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Turi palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 P

Distiliatai (naftos), lengvieji naftenų, 
hidrinti; Bazinė alyva – nepatikslinta

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas hidrinant naftos 
frakciją ir naudojant katalizatorių. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C15-C30. Tai duoda išgrynintą 
alyvą, kurios klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Turi palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

Distiliatai (naftos), hidrinti, sunkiųjų 
alkanų; Bazinė alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas hidrinant naftos 
frakciją ir naudojant katalizatorių. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C20-C50. Tai duoda išgrynintą
alyvą, kurios klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Turi santykinai didelį kiekį sočiųjų 
angliavandenilių.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 P

Distiliatai (naftos), hidrinti, lengvųjų 
alkanų; Bazinė alyva – nepatikslinta

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas hidrinant naftos 
frakciją ir naudojant katalizatorių. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C15-C30. Tai duoda išgrynintą 
alyvą, kurios klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra santykinai didelis kiekis 
sočiųjų angliavandenilių.)

Distiliatai (naftos), tirpikliu 
devaškuoti lengvieji alkanai; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas pašalinant 
normaliuosius alkanus iš naftos 
frakcijos kristalizacijos tirpiklyje 
būdu. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 P

Liekaninės alyvos (naftos), hidrintos; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas hidrinant naftos 
frakciją ir naudojant katalizatorių. Jį 
sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
didesnis negu C25, verdantys 
apytiksliai virš 400 °C 
temperatūroje.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 P
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Liekaninės alyvos (naftos), 
devaškuotos tirpikliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas pašalinant ilgą, 
šakotąją grandinę turinčius 
angliavandenilius iš liekaninės 
alyvos kristalizacijos tirpiklyje būdu. 
Jį sudaro angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
didesnis negu C25, verdantys 
apytiksliai virš 400 °C 
temperatūroje.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 P

Distiliatai (naftos), tirpikliu 
devaškuoti, sunkiųjų naftenų; Bazinė 
alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas pašalinant 
normaliuosius alkanus iš naftos 
frakcijos kristalizacijos tirpiklyje 
būdu. Jį sudaro angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C20-C50. Tai duoda 
išgrynintą alyvą, kurios klampa ne 
mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 P

Distiliatai (naftos), tirpikliu 
devaškuoti, lengvųjų naftenų; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas pašalinant 
normaliuosius alkanus iš naftos 
frakcijos kristalizacijos tirpiklyje 
būdu. Jį sudaro angliavandeniliai, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C15-C30. Tai duoda 
išgrynintą alyvą, kurios klampa ne 
mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

Distiliatai (naftos), tirpikliu 
devaškuoti, sunkiųjų alkanų; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas pašalinant 
normaliuosius alkanus iš naftos 
frakcijos kristalizacijos tirpiklyje 
būdu. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 P

Naftenų alyvos (naftos), sunkiosios, 
kataliziškai devaškuotos; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 P
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Sudėtingas angliavandenilių mišinys, 
gaunamas katalizinio devaškavimo 
procese. Jame vyrauja sotieji 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 19 10-6 m2.s-1

40°C temperatūroje.) Jose yra 
palyginti mažai normaliųjų alkanų.)

Naftenų alyvos (naftos), lengvosios, 
kataliziškai devaškuotos; Bazinė 
alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas katalizinio
devaškavimo procese. Jį sudaro
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Jose yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 P

Alkanų alyvos (naftos), sunkiosios, 
kataliziškai devaškuotos; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas katalizinio 
devaškavimo procese. Jame vyrauja 
sotieji angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C20-C50. Tai duoda išgrynintą 
alyvą, kurios klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 P



7524/8/06 REV 8 259
XVII PRIEDAS DG C I LT

Alkanų alyvos (naftos), lengvosios, 
kataliziškai devaškuotos; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas katalizinio 
devaškavimo procese. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 P

Naftenų alyvos (naftos), sunkiosios, 
kompleksiškai devaškuotos; Bazinė 
alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas pašalinant 
nešakotą grandinę turinčius alkanus 
kaip kietą medžiagą veikiant agentu, 
tokiu kaip karbamidas. Jį sudaro
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Jose yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 P

Naftenų alyvos (naftos), lengvosios, 
kompleksiškai devaškuot; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas katalizinio 
devaškavimo procese. Jį sudaro
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Jose yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

Tepalinės alyvos (naftos), C20-50, iš 
vandeniliu paveiktų neutraliųjų 
alyvų, didelės klampos; Bazinė alyva 
– nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas veikiant 
vandeniliu su katalizatoriumi 
lengvąjį vakuuminį gazolį, sunkųjį 
vakuuminį gazolį ir tirpikliu 
deasfaltuotą liekaninę alyvą dviejų 
etapų procese, tarp šių dviejų etapų 
atliekant devaškavimą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 112 10-6 m2.s-

1 40°C temperatūroje.) Jose yra 
santykinai didelis kiekis sočiųjų 
angliavandenilių.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 P

Tepalinės alyvos (naftos), C15-30, iš 
vandeniliu paveiktų neutraliųjų 
alyvų; Bazinė alyva – nepatikslinta

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas veikiant 
vandeniliu su katalizatoriumi 
lengvąjį vakuuminį gazolį ir sunkųjį
vakuuminį gazolį dviejų etapų 
procese, tarp šių dviejų etapų 
atliekant devaškavimą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 15 10-6 m2.s-1

40°C temperatūroje.) Jose yra 
santykinai didelis kiekis sočiųjų 
angliavandenilių.)

Tepalinės alyvos (naftos), C20-50, iš 
vandeniliu paveiktų neutraliųjų 
alyvų; Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas veikiant 
vandeniliu su katalizatoriumi 
lengvąjį vakuuminį gazolį, sunkųjį
vakuuminį gazolį ir tirpikliu 
deasfaltuotą naftos liekaninę alyvą
dviejų etapų procese, tarp šių dviejų 
etapų atliekant devaškavimą. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C20-C50. Tai duoda išgrynintą 
alyvą, kurios klampa ne mažesnė nei 
32 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Jose yra santykinai didelis kiekis 
sočiųjų angliavandenilių.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 P
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Tepalinės alyvos; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas agliavandenilių mišinys, 
gaunamas ekstrahavimo tirpikliu ir 
devaškavimo proceso metu. Jame 
vyrauja sotieji angliavandeniliai, 
kurių anglies atomų skaičių yra C15-
C50.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 P

Distiliatai (naftos), kompleksinio
sunkiųjų alkanų devaškavimo; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas devaškavus sunkųjį 
alkaninį distiliatą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 P
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Distiliatai (naftos), kompleksinio
lengvųjų alkanų devaškavimo; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas devaškavus lengvąjį 
alkanų distiliatą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C12-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.) 
Joje yra palyginti mažai normaliųjų 
alkanų.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 P

Distiliatai (naftos), tirpikliu 
devaškuoti, sunkiųjų alkanų, valyti 
moliu; Bazinė alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojus 
devaškuotus sunkiuosius alkaninius 
distiliatus neutraliu ar modifikuotu 
moliu kontaktiniu arba perkoliacijos 
būdu. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kuriuose 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C20-C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 P
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Angliavandeniliai, C20-50, tirpikliu 
devaškuoti, sunkiųjų alkanų, paveikti 
vandeniliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojus vandeniliu 
ir naudojant katalizatorių 
devaškuotus sunkiuosius alkaninius 
distiliatus. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 P

Distiliatai (naftos), tirpikliu 
devaškuoti, lengvjų alkanų, valyti 
moliu; Bazinė alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojus neutraliu 
ar modifikuotu moliu devaškuotus 
lengvuosius alkaninius distiliatus 
kontaktiniu arba filtravimo būdu. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C15-C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 P
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Distiliatai (naftos), tirpikliu 
devaškuoti, lengvųjų alkanų, paveikti 
vandeniliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojus vandeniliu 
ir naudojant katalizatorių 
devaškuotus lengvuosius alkaninius 
distiliatus. Jį sudaro 
angliavandeliliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Liekaninės alyvos (naftos), apdorotos 
vandeniliu, devaškuotos tirpikliu; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 P

Liekaninės alyvos (naftos), 
kataliziškai devaškuotos; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 P

Distiliatai (naftos), devaškuoti, 
sunkiųjų alkanų, paveikti vandeniliu;
Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas intensyviai hidrinant 
devaškuotą distiliatą bei naudojant 
katalizatorių. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C25-C39. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
44 10-6 m2.s-1 50 °C temperatūroje.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 P
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Distiliatai (naftos), devaškuoti, 
lengvųjų alkanų, paveikti vandeniliu; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas intensyviai hidrinant 
devaškuotą distiliatą naudojant 
katalizatorių. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C21-C29. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
13 10-6 m2.s-1 50 °C temperatūroje.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 P

Distiliatai (naftos), hidrokrekingo,
valyti tirpikliu, devaškuoti; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas skystųjų 
angliavandenilių mišinys, gautas 
pakartotinai iškristalinus devaškuotus 
tirpikliu valytus naftos hidrokrekingo 
distiliatus.

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 P
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Distiliatai (naftos), gryninti tirpikliu, 
lengvųjų naftenų, paveikti vadeniliu; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas gryninant naftos 
frakciją vandeniliu ir naudojant
katalizatorių bei pašalinus 
aromatinius angliavandenilius 
ekstrahuojant tirpikliu. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C30. 
Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 
13 10-6 m2.s-1 40°C temperatūroje.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 P

Tepalinės alyvos (naftos), C17-35, 
ekstrahuotos tirpikliu, devaškuotos, 
paveiktos vandeniliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 P

Tepalinės alyvos (naftos), 
hidrokrekingo nearomatinių 
angliavandenilių, devaškuotos 
tirpikliu; Bazinė alyva – nepatikslinta

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 P

Liekaninės alyvos (naftos), 
hidrokrekingo, paveiktos rūgštimi 
devaškuotos tirpikliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas iš rūgštimi grynintų 
hidrokrekingo sunkiųjų alkanų 
distiliacijos likučio, tirpikliais 
pašalinus alkanus, ir verdantis 
apytiksliai virš 380 °C 
temperatūroje.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 P
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Alkaninės alyvos (naftos), 
sunkiosios, valytos ir devaškuotos 
tirpikliu; Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas iš sieringos alkaninės 
žalios naftos. Jame vyrauja tirpikliu 
valyta ir devaškuota tepalinė alyva, 
kurios klampa yra 
65 10-6 m².s-1 50 °C temperatūroje.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 P

Tepalinės alyvos (naftos), bazinės 
alyvos, alkanų; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninant žalią 
naftą. Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, naftenai ir alkanai. 
Pagaminama galutinė alyva, kurios 
klampa yra 23 10-6 m².s-1 40 °C 
temperatūroje.).

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 P

Angliavandeniliai, hidrokrekingo 
distiliavimo likučių alkaniniai 
angliavandeniliai, devaškuoti 
tirpikliu; Bazinė alyva – nepatikslinta

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 P

Angliavandeniliai, C20-50, liekaninių 
alyvų hidrinimo vakuuminis 
distiliatas; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 P

Distiliatai (naftos), sunkieji, valyti 
tirpikliu, paveikti vandeniliu; 
hidrinti; Bazinė alyva – nepatikslinta

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 P
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Distiliatai (naftos), valyti tirpikliu, 
hidrokrekingo, lengvieji; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas dearomatizuojant 
tirpikliu naftos hidrokrekingo 
likučius. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C18-C27, 
verdantys apytiksliai 
370 – 450 °C temperatūroje.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Tepalinės alyvos (naftos), C18-40, 
hidrokrekingo pagrindinio distiliato, 
tirpikliu devaškuotos; Bazinė alyva –
nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas tirpikliu 
devaškuojant naftos hidrokrekingo 
distiliavimo likučius. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C18-C40, 
verdantys apytiksliai 
370 – 550 °C temperatūroje.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 P
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Tepalinės alyvos (naftos), C18-40, 
tirpikliu devaškuotos, hidrintos, 
rafinuotos; Bazinė alyva —
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas devaškuojant 
tirpikliu hidrintą rafinatą, gautą 
vandeniliu apdorojant tirpikliu 
ekstrahuotą naftos distiliatą. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C18-C40, verdantys apytiksliai 370 
– 550°C temperatūroje.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 P

Angliavandeniliai, C13-30, turintys 
daug aromatinių angliavandenilių, 
tirpikliu ekstrahuotas naftenų 
distiliatas; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 P

Angliavandeniliai, C16-32, turintys 
daug aromatinių angliavandenilių, 
tirpikliu ekstrahuotas naftenų 
distiliatas; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 P

Angliavandeniliai, C37-68, devaškuoti, 
deasfaltuoti, paveikti vandeniliu, 
vakuuminio distiliavimo likučiai; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 P

Angliavandeniliai, C37-65, paveikti 
vandeniliu, deasfaltuoti vakuuminio 
distiliavimo likučiai; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 P

Distiliatai (naftos), hidrokrekingo, 
valyti tirpikliu, lengvieji; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas tirpikliu apdorojant 
hidrokrekinguotos naftos distiliatą. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C18-C27, verdantys apytiksliai 370 
– 450 °C temperatūroje.)

Distiliatai (naftos), valyti tirpikliu, 
hidrinti, sunkieji; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojant tirpikliu 
hidrintą naftos distiliatą. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C19-C40, verdantys apytiksliai 390 
– 550 °C temperatūroje.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 P

Tepalinės alyvos (naftos), C18-27, 
hidrokrekingo, devaškuotos tirpikliu; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 P

Angliavandeniliai, C17-30, hidrintų, 
tirpikliais deasfaltuotų lengvųjų
atmosferinių distiliatų likučio 
lengvųjų frakcijų; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kaip pirmoji 
vakuuminės distiliacijos frakcija iš 
produkto, kuris susidaro hidrinant 
tirpikliu deasfaltuotą siaurą likutinę 
frakciją ir naudojant katalizatorių. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C17-C30, verdantys apytiksliai 300 
– 400 °C temperatūroje. Iš jo 
pagaminama galutinė alyva, kurios 
klampa yra virš 4 10-6 m² s-1 esant 
apytikriai 100 °C temperatūrai.)

Angliavandeniliai, C17-40, paveikti 
vandeniliu, deasfaltenizavimo 
tirpikliu distiliacijos likučio
vakuuminės distiliacijos, lengvieji; 
Bazinė alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip pirmoji 
distiliavimo vakuume frakcija iš 
produkto, kataliziškai hidrinant 
tirpikliu deasfaltuotą siaurą likutinę 
frakciją, kurio klampa 8 10-6 m².s-1

apytikriai 100 °C temperatūroje.) 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C17-C40, verdantys apytiksliai 
300 – 500 °C temperatūroje.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 P

Angliavandeniliai, C13-27, tirpikliu 
ekstrahuoti, lengvieji nafteniniai; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas ekstrahuojant 
aromatinius angliavandenilius iš 
lengvojo nafteninio distiliato, kurio 
klampa 9,5 10-6 m².s-1 40 °C 
temperatūroje.) Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C13-C27, 
verdantys apytiksliai 
240 – 400 °C temperatūroje.)

Angliavandeniliai, C14-29, tirpikliu 
ekstrahuoti, lengvieji nafteniniai; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas ekstrahuojant 
aromatinius angliavandenilius iš 
lengvojo nafteninio distiliato, kurio 
klampa 16 10-6 m².s-1 40 °C 
temperatūroje.) Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C14-C29, 
verdantys apytiksliai 250 – 425 °C 
temperatūroje.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 P

Angliavandeniliai, C27-42, 
dearomatizuoti; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 P

Angliavandeniliai, C17-30, distiliatai 
paveikti vandeniliu, lengvieji 
distiliatai; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 P

Angliavandeniliai, C27-45, nafteniniai, 
distiliuoti vakuume Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 P



7524/8/06 REV 8 274
XVII PRIEDAS DG C I LT

Angliavandeniliai, C27-45, 
dearomatizuoti; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 P

Angliavandeniliai, C20-58, paveikti 
vandeniliu; Bazinė alyva –
nepatikslinta

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 P

Angliavandeniliai, C27-42, nafteniniai; 
Bazinė alyva – nepatikslinta

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 P

Liekaninės alyvos (naftos),valytos
anglimis, devaškuotos tirpikliu; 
Bazinė alyva – nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas aktyvinta anglimi 
apdorojus tirpikliu devaškuotus 
naftos likučius tam, kad būtų 
pašalinti poliniai junginiai ir 
priemaišos.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Liekaninės alyvos (naftos), valytos
moliu, devaškuotos tirpikliu; Bazinė 
alyva – nepatikslinta

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas balinančiomis 
žemėmis apdorojus tirpikliu 
devaškuotas naftos liekanines alyvas
tam, kad būtų pašalinti poliniai 
junginiai ir priemaišos.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Tepalinės alyvos (naftos), C25, 
tirpikliu ekstrahuotos, deasfaltuotos, 
devaškuotos, hidrintos; bazinė alyva 
– nepatikslinta

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas tirpikliu 
ekstrahuojant ir hidrinant 
vakuuminės distiliacijos likučius. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra didesnis nei C25. Tai duoda 
išgrynintą alyvą, kurios klampa 32 
10-6 m2.s-1 -6 m² 100 °C 
temperatūroje.)

Tepalinės alyvos (naftos), C17-32, 
ekstrahuotos tirpikliu, devaškuotos, 
hidrintos; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas tirpikliu 
ekstrahuojant ir hidrinant 
atmosferinės distiliacijos likučius. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C17-C32. Tai duoda galutinę 
alyvą, kurios klampa tarp 
17 10-6 m2.s-1 ir 23 10-6 m².s-1 40 °C 
temperatūroje.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 P



7524/8/06 REV 8 276
XVII PRIEDAS DG C I LT

Tepalinės alyvos (naftos), C20-35, 
ekstrahuotos tirpikliu, devaškuotos, 
hidrintos; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas tirpikliu 
ekstrahuojant ir hidrinant 
atmosferinės distiliacijos likučius. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C20-C35. Tai duoda galutinę 
alyvą, kurios klampa yra tarp 37 10-6

m2.s-1 ir 44 10-6 m².s-1 40 °C 
temperatūroje.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 P

Tepalinės alyvos (naftos), C24-50, 
ekstrahuotos tirpikliu, devaškuotos, 
hidrintos; Bazinė alyva –
nepatikslinta
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas tirpikliu 
ekstrahuojant ir hidrinant 
atmosferinės distiliacijos likučius. 
Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C24-C50. Tai duoda galutinę 
alyvą, kurios klampa yra tarp 16 10-6

m2.s-1 ir 
75 10-6 m².s-1 40 °C temperatūroje.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 P
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Ekstraktai (naftos), sunkiojo
nafteninio distiliato tirpiklio, 
aromatinių junginių koncentratas; 
Aromatinių angliavandenilių 
distiliato ekstraktas (valytas)

(Aromatinių junginių koncentratas, 
gaunamas pripilant vandens į 
sunkiojo naftenų distiliato tirpiklio 
ekstraktą ir ekstrahavimo tirpiklį.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 P

Ekstraktai (naftos), tirpikliu valyto
sunkiųjų alkanų distiliato tirpiklis; 
Aromatinių angliavandenilių 
distiliato ekstraktas (valytas)

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kaip ekstraktas iš 
tirpikliu gryninto sunkiojo alkaninio
distiliato reekstrahavimo. Jį sudaro 
sotieji ir aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių anglies 
atomų skaičius yra C20-C50.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 P

Ekstraktai (naftos), sunkusis alkanų 
distiliatas, deasfaltuotas tirpikliu; 
Aromatinių angliavandenilių 
distiliato ekstraktas (valytas)
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kaip ekstraktas 
tirpikliu gryninant sunkųjį alkaninį
distiliatą.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 P
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Ekstraktai (naftos), sunkiųjų naftenų 
distiliatų tirpiklis, apdorotas 
vandeniliu; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojus vandeniliu 
sunkiųjų naftenų distiliatų 
ekstrahavimo tirpiklį, naudojant 
katalizatorių. Jame vyrauja
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50. 
Tai duoda galutinę alyvą, kurios 
klampa ne mažesnė nei 19 10-6 m2.s-1

40 °C temperatūroje.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 P

Ekstraktai (naftos), sunkiojo 
alkaninio distiliato tirpiklis, 
apdorotas vandeniliu; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojus vandeniliu 
sunkiojo alkano distiliato 
ekstrahavimo tirpiklį, naudojant 
katalizatorių. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C21-C33, 
verdantys apytiksliai 
350 – 480 °C temperatūroje.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 P
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Ekstraktai (naftos), lengvojo alkanų 
distiliato tirpiklis, apdorotas 
vandeniliu; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas apdorojus vandeniliu 
lengvojo alkaninio distiliato 
ekstrahavimo tirpiklį, naudojant 
katalizatorių. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C17-C26, 
verdantys apytiksliai 280 – 400 °C 
temperatūroje.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 P

Ekstraktai (naftos), hidrogrynintas 
lengvojo alkaninio distiliato tirpiklis; 
Aromatinių angliavandenilių 
distiliato ekstraktas (valytas)
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, kurio ekstraktas buvo gautas 
ekstrahuojant tirpikliu viduriniojo 
alkaninio tirpiklio distiliato
lengvąsias frakcijas, grynintas
vandeniliu, naudojant katalizatorių. 
Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C16-C36.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 P

Ekstraktai (naftos), lengvojo 
nafteninio distiliato tirpiklis, 
hidrodesulfuruotas; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kuomet 
ekstraktas, kuris buvo gautas 
ekstrahavimo tirpikliu procese, yra 
paveikiamas vandeniliu ir naudojant 
katalizatorių tam, kad visų pirma 
būtų pašalinti sieros junginiai. Jame 
vyrauja aromatiniai angliavandenilia, 
kurių vyraujantis anglies atomų 
skaičius yra C15-C30. Jame gali būti 
5 % ar daugiau masės 4–6 žiedus 
turinčių kondensuotųjų aromatinių 
angliavandenilių.)

Ekstraktai (naftos), lengvojo 
alkaninio distiliato tirpiklis, 
paveiktas rūgštimi; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kaip lengvųjų 
alkaninių naftos distiliatų, valytų
sieros rūgštimi, ekstrahavimo 
tirpikliu ekstrakto distiliavimo 
frakcija. Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C16-C32.)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 P

Ekstraktai (naftos), lengvojo 
alkaninio distiliato tirpiklis, 
hidrodesulfuruotas; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas ekstrahuojant
tirpikliu ir vandeniliu paveikiant 
lengvąjį alkaninį distiliatą, kad 
organinė siera pavirstų pašalinamu 
vandenilio sulfidu. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C40. 
Tai duoda galurinę alyvą, kurios 
klampa yra didesnė nei 10 10-6 m2.s-1

40°°C temperatūroje.)

Ekstraktai (naftos), lengvasis 
vakuuminio gazolio tirpiklis, 
grynintas vandeniliu; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas ekstrahuojant 
tirpikliu naftos lengvuosius 
vakuuminius gazolius bei paveikus 
vandeniliu naudojant katalizatorių. 
Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C13-C30.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 P

Ekstraktai (naftos), sunkiųjų 
alkaninių distiliatų tirpiklis, valyta 
moliu; Aromatinių angliavandenilių 
distiliato ekstraktas (valytas)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas gryninant naftos 
frakcijas gamtiniu arba modifikuotu 
moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant 
arba vykstant perkoliacijos procesui, 
pašalinant polinių junginių pėdsakus 
ar priemaišas. Jame vyrauja 
aromatiniai angliavandenilia, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C20-C50. Jame yra ne mažiau kaip 
5 masės % 4-6 žiedus turinčių 
aromatinių angliavandenilių.

Ekstraktai (naftos), sunkiojo 
nafteninio distiliato tirpiklis, 
hidrodesulfuruotas; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas vandeniliu 
gryninant žalią naftą tam, kad 
organinių junginių siera virstų 
pašalinamu vandenilio sulfidu. Jame 
vyrauja angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C15-C50. Tai duoda galutinę 
alyvą, kurios klampa yra didesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°°C temperatūroje.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 P

Ekstraktai (naftos), tirpikliais 
devaškuoto sunkiojo alkaninio 
distiliato tirpiklis, 
hidrodesulfuruotas; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas vandeniliu gryninant 
tirpikliais devaškuotą žalią naftą 
vandeniliu, kad organinių junginių 
siera pavirstų į pašalinamą 
vandenilio sulfidą. Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C15-C50. 
Tai duoda galutinę alyvą, kurios 
klampa yra didesnė nei 
19 10-6 m2.s-1 40°°C temperatūroje.)

Ekstraktai (naftos), lengvojo 
alkaninio distiliato tirpiklis, valyti 
anglimi; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)
Sudėtingas angliavandenilių mišinys, 
gautas kaip frakcija distiliuojant 
ekstraktą, regeneruotą ekstrahuojant 
tirpikliu lengvąjį alkaninį naftos
distiliatą, apdorotą aktyvinta medžio 
anglimi tam, kad būtų pašalinti 
polinių junginių pėdsakai ir 
priemaišos. Jame vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C16-C32.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 P

Ekstraktai (naftos), lengvojo 
alkaninio distiliato tirpiklis, valytas 
moliu; Aromatinių angliavandenilių 
distiliato ekstraktas (valytas)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas kaip frakcija 
distiliuojant ekstraktą, regeneruotą
ekstrahuojant tirpikliu lengvąjį
alkaninį naftos distiliatą, apdorotą
balinančiomis žemėmis tam, kad 
būtų pašalinti polinių junginių 
pėdsakai ir priemaišos. Jame vyrauja 
aromatiniai angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C16-C32.)

Ekstraktai (naftos), lengvieji 
vakuuminiai, gazolio tirpiklis, 
apdorotas anglimis; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)
(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas ekstrahuojant 
tirpikliu lengvąjį vakuuminį naftos 
gazolį, apdorotą aktyvinta medžio 
anglimi tam, kad būtų pašalinti 
poliniai junginiai ir priemaišos. Jame 
vyrauja aromatiniai 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C13-C30.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 P

Ekstraktai (naftos), lengvojo 
vakuuminio gazolio tirpiklis, valytas 
balinančiais moliais; Aromatinių 
angliavandenilių distiliato ekstraktas 
(valytas)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 P
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(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gautas ekstrahuojant 
tirpikliu lengvąjį vakuuminį naftos 
gazolį, valytą balinančiomis žemėmis 
tam, kad būtų pašalinti poliniai 
junginiai ir priemaišos. Jame vyrauja 
aromatiniai angliavandeniliai, kurių 
vyraujantis anglies atomų skaičius 
yra C13-C30.)

Alkaninė alyva (naftos); Alkaninė
alyva

(Sudėtingas angliavandenilių 
mišinys, gaunamas kaip alyvos 
frakcija dealyvuojant tirpikliu arba 
dezodoruojant vašku . Jame vyrauja 
angliavandeniliai, kurių vyraujantis 
anglies atomų skaičius yra C20-C50.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 P

Alkaninė alyva (naftos), paveikta 
vandeniliu; Alkaninė alyva

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 P

Refrakciniai keraminiai pluoštai; 
Specialiosios paskirties pluoštai, 
išskyrus nurodytus kitose 
Direktyvos 67/548/EEB I priedo 
vietose; [Dirbtiniai stiklo 
(silikatiniai) atsitiktinai orientuoti 
pluoštai, kuriuose šarminių ir žemės
šarminių metalų oksidų 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
kiekis mažesnis arba lygus 18 % 
masės]

650-017-00-8 R
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3 priedėlis

29 punktas - mutagenai: 1 kategorija
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4 priedėlis

29 punktas - mutagenai: 2 kategorija

Medžiagos Indekso numeris EB numeris CAS numeris Pastabos

Heksametilfosforo 
triamidas; 
Heksametilfosforamidas

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Dietilsulfatas 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Kalio dichromatas 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Amonio dichromatas 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Natrio dichromatas 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Natrio dichromatas, 
dihidratas

024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Chromilo dichloridas; 
chromo oksichloridas

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kalio chromatas 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Natrio chromatas 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Kadmio fluoridas 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Kadmio chloridas 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butanas [turintis ≥ 0,1 % 
butadieno (203–450–8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Izobutanas [turintis ≥ 0,1 % 
butadieno (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3-butadienas; buta-1,3-
dienas

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benz[a]pirenas; 
benz[d,e,f]chrizenas

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-dibrom-3-chlorpropanas 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Etilenoksidas; oksiranas 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Propeno oksidas; 1,2-
epoksipropanas; 
metiloksiranas

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-bioksiranas; l,2:3,4-
diepoksibutanas

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Metilakrilamidometoksiacet
atas (turintis ≥ 0,1 % 
akrilamido)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Metilakrilamidoglikolatas 
(turintis ≥ 0,1 % akrilamido)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Etileniminas; aziridinas 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5, -tri(oksiranilmetil)-
1,3,5-triazin-2, 4,6(1H, 3H, 
5H)-trionas; TGIC TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Akrilamidas 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-tris[(2S ir 2R)-2,3-
epoksipropil]-1,3,5-triazin-
2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trionas

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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5 priedėlis

30 punktas – Toksiškos reprodukcijai: 1 kategorija

Medžiagos Indekso 
numeris

EB 
numeris

CAS 
numeris

Pastabos

Anglies monoksidas 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Švino heksafluorsilikatas 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Švino junginiai, išskyrus kitur 
isskirtus šiame priede

082-001-00-6

Alkilšvino junginiai 082-002-00-1

Švino azidas 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Švino chromatas 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Švino diacetatas 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Tri-švino bi(ortofosfatas) 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Švino acetatas 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Švino (II) metanosulfonatas 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Pigmentas C.I. geltonasis 34;

(Ši medžiaga apibūdinta Spalvos 
indeksu (Colour Index), kurio 
numeris C.I. 77603.)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

Pigmentas C.I. raudonasis 104;

(Ši medžiaga apibūdinta Spalvos 
indeksu (Colour Index), kurio
numeris C.I. 77605.)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Švino hidroarsenatas 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-dibrom-3-chlorpropanas 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-brompropanas 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Varfarinas; 4-hidroksi-3-(3-okso-1-
fenilbutil)kumarinas

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

Švino 2,4,6-trinitrorezorcinoksidas, 
švino stifnatas

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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6 priedėlis

30 punktas – Toksiškos reprodukcijai: 2 kategorija

Medžiagos Indekso numeris EB numeris CAS numeris Pastabos

6-(2-chloretil)-6(2-
metoksietoksi)-2,5,7,10-
tetraoksa-6-
silaundekananas; 
etacelazilas

014–014–00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazolas (ISO); bi(4-
fluorfenil)(metil) (1H-1,2,4-
triazol-1-ilmetil)-silanas

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Mišinys: 4-[[bi(4-
fluorfenil)metilsilil]metil]-
4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bi(4-
fluorfenil)metil-silil]metil]-
1H-1,2,4-triazolo

014-019-00-7 403-250-2 — E

Tetrakarbonilnikelis 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Kadmio fluoridas 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Kadmio chloridas 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Benz[a]pirenas; 
benz[d,e,f]chrizenas

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-metoksietanolis; 
etilenglikolio 
monometileteris; 
metilglikolis

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-etoksietanolis; 
etilenglikolio 
monometileteris; etilglikolis

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-epoksipropan-l-olis; 
glicidolis

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-metoksipropanolis 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bi(2-metoksietil)eteris 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoksi-1-propanolis 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-
izobutiletilidendifenolis; 
2,2-bi(4'-hidroksifenil)-4-
metilpentanas

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-metoksietilacetatas; 
etilenglikolio 
monometileterio acetatas; 
metilglikolio acetatas

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-etoksietilacetatas; 
etilglikolio monoetileterio 
acetatas; etilglikolio 
acetatas

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

2-etilheksil-3,5-bi(1,1-
dimetiletil)-4-
hidroksifenilmetiltioacetatas

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Bi(2-metoksietil)ftalatas 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

2-metoksipropilacetatas 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifopbutilas (ISO); 
butil(RS)-2-[4-(5-
trifluormetil-2-
piridiloksi)fenoksi]
propionatas

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinklozolinas (ISO); N-3,5-
dichlorfenil-5-metil-5-vinil-
1,3-oksazolidin-2,4-dionas

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Metoksiacto rūgštis 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bi(2-etilheksil)ftalatas; di(2-
etilheksil)ftalatas; DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Dibutilftalatas; DBF 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/–) tetrahidrofurfuril(R)-
2-[4-(6-chlor-chinoksalin-2-
iloksi)feniloksi]propionatas

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapakrilas (ISO); 2-antr-
butil-4,6-dinitrofenil-3-
metilkrotonatas

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinosebas; 6-antr-butil-2,4-
dinitrofenolis

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Dinosebo druskos ir esteriai, 
išskyrus išskirtus šiame 
priede

609-026-00-2

Dinoterbas; 2-tret-butil-4,6-
dinitrofenolis

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Dinoterbo druskos ir esteriai 609-031-00-X

Nitrofenas (ISO); 2,4 
dichlorofenil 4-
nitrofenileteris

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

(Metil-ONN-
azoksi)metilacetatas; 
metilazoksimetilacetatas

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorfas (ISO); 2,6-
dimetil-4-tridecilmorfolinas

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

etilentiokarbamidas; 
Imidazolidin-2-tionas; 2-
imidazolin-2-tiolis

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cikloheksimidas 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioksazinas (ISO); N-
(7-fluor-3,4-dihidro-3-okso-
4-prop-2-inil-2H-1,4-
benzoksazin-6-il) cikloheks-
1-en-1,2-dikarboksamidas

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS, 3RS)-3-(2-
chlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-
[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-
metil]oksiranas

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimetilformamidas; 
dimetilformamidas

616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N,N-dimetilacetamidas 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamidas 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-metilacetamidas 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-metilformamidas 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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7 priedėlis

Specialios nuostatos dėl asbesto turinčių gaminių ženklinimo

1. Ant visų asbesto turinčių gaminių arba jų pakuočių pritvirtinama tokia etiketė:

a) toliau pateiktą pavyzdį atitinkanti etiketė yra bent 5 cm aukščio (H) ir 2,5 cm pločio;

b) ją sudaro dvi dalys:

– viršutinę dalį (h1 = 40 % H) sudaro balta «a» raidė juodame fone,

– apatinę dalį (h2 = 60 % H) sudaro raudoname fone baltomis ir (arba) juodomis 

raidėmis užrašytas standartinis užrašas, kuris yra aiškiai įskaitomas;

c) jei gaminys turi krokidolito, naudojami standartinio užrašo žodžiai «turi asbesto» 

keičiami į „turi krokidolito (mėlynojo asbesto)“;

Pirmos pastraipos nuostatos valstybės narės gali netaikyti gaminiams, skirtiems tiekti

jų teritorijoje esančiai rinkai. Tačiau šių gaminių etiketėje turi būti užrašas „turi 

asbesto“; 

d) jei ženklinama tiesiogiai spausdinant ant gaminių, pakanka vienos gaminio fone 

išsiskiriančios spalvos.
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2. Šiame priedėlyje minima etiketė tvirtinama pagal šias taisykles:

a) ant visų mažiausių tiekiamų vienetų;

b) jei gaminys turi sudedamųjų dalių iš asbesto, pakanka, kad etiketė būtų tik ant tų 

sudedamųjų dalių. Galima etiketės nedėti, jei dėl pakuotės mažo dydžio arba 

netinkamumo etiketės neįmanoma pritvirtinti prie sudedamosios dalies.
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3. Supakuotų asbesto turinčių gaminių ženklinimas

3.1. Aiškiai įskaitomoje ir neištrinamoje etiketėje, kuri tvirtinama prie pakuojamų asbesto 

turinčių gaminių pakuočių, pateikiama ši informacija:

a) pavojaus simbolis ir atitinkamos nuorodos pagal šį priedą;

b) saugos instrukcijos, kurios turi būti pasirinktos pagal šiame priede nurodytą 

informaciją, atsižvelgiant į tai, kiek jos tinka konkrečiam gaminiui.

Jei ant pakuotės pateikiama papildomos saugos informacijos, ji neturi silpninti 

informacijos, nurodytos pagal a ir b punktus, arba jai prieštarauti.

3.2. Pagal 3.1 punktą ženklinama:

– etiketę gerai pritvirtinant prie pakuotės,

– (pririšamą) etiketę patikimai pritvirtinant prie pakuotės arba

– tiesiogiai spausdinant ant pakuotės.

3.3. Gaminiai, kurių sudėtyje yra asbesto, supakuoti tik suvyniojant į plastiką ar panašiu 

būdu, laikomi supakuotais gaminiais ir ženklinami pagal 3.2. punktą. Jei gaminiai yra 

išimami iš tokių pakuočių ir į rinką pateikiami nesupakuoti, prie kiekvieno mažiausio 

tiekiamo vieneto pritvirtinama etiketė su 3.1. punkte nurodyta informacija.
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4. Nesupakuotų asbesto turinčių gaminių ženklinimas

Nepakuojami gaminiai, kurių sudėtyje yra asbesto, pagal 3.1 ženklinami:

– etiketę gerai pritvirtinant prie gaminio, kurio sudėtyje yra asbesto,

– (pririšamą) etiketę patikimai pritvirtinant prie tokio gaminio,

– tiesiogiai spausdinant ant gaminių

arba, jei pirmiau minėti būdai neįmanomi, pvz., dėl mažo gaminio dydžio, tam nepritaikytų 

gaminio savybių arba dėl tam tikrų techninių sunkumų – naudojant lapelį su etikete pagal 

3.1 punktą.

5. Nepažeidžiant Bendrijos nuostatų dėl saugos ir higienos darbe, be etiketės, pritvirtintos 

prie gaminio, kuris, priklausomai nuo jo naudojimo, gali būti perdirbamas arba gatavas, 

turėtų būti pateikiamos visos saugos instrukcijos, kurios tiktų konkrečiam gaminiui, ypač 

šios:

– jei įmanoma, dirbti lauke arba gerai ventiliuojamoje vietoje,

– geriau naudoti rankinius įrankius arba mažo greičio įrankius, turinčius, jei būtina, 

atitinkamą dulkių ištraukimo įrangą. Jei naudojami didelio greičio įrankiai, jie 

visuomet turėtų turėti tokią įrangą,
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– jei įmanoma, prieš pjaunant arba gręžiant sudrėkinti,

– sudrėkinti dulkes, surinkti jas į gerai uždaromą talpyklą ir saugiai pašalinti.

6. Visų buitiniam naudojimui skirtų gaminių, kurie nepatenka į 5 skirsnio taikymo sritį ir 

kuriuos naudojant gali išsiskirti plaušeliai, ženklinimas, jei būtina, turėtų būti su šiuo 

saugos nurodymu: „susidėvėjus pakeisti“.

7. Asbesto turinčių gaminių ženklinimas pateikiamas oficialia arba oficialiomis tos valstybės 

(-ių) narės (-ių), kurioje (-se) šis gaminys tiekiamas rinkai, kalba.
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8 priedėlis

43 punktas – Azodažikliai

Aromatinių aminų sąrašas

CAS numeris Indekso numeris EB numeris Medžiagos

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenil-4-ilaminas

4-aminodifenilas
ksenilaminas

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidinas

3 95-69-2 202-441-6 4-chlor-o-toluidinas

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilaminas

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluenas
4-amino-2',3-
dimetilazobenzenas
4-o-tolilazo-o-toluidinas

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidinas

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloranilinas

8 615-05-4 210-406-1 4-metoksi-m-
fenilendiaminas

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metilendianilinas
4,4'-
diamindifenilmetanas
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichlorbenzidinas

3,3'-dichlorbifenil-4,4'-
ilendiaminas

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetoksibenzidinas
o-dianisidinas

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetilbenzidinas
4,4'-bi-o-toluidinas

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metilenedi-o-
toluidinas

14 120-71-8 204-419-1 6-metoksi-m-toluidinas
p-krezidinas

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metilen-bi-(2-chlor-
anilinas)
2,2'-dichlor-4,4'metilen-
dianilinas

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oksidianilinas

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-tiodianilinas

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidinas

2-aminotoluenas

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-
fenilendiaminas

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilinas

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anizidinas
2-metoksianilinas

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzenas
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9 priedėlis

43 punktas – Azodažikliai

Azodažiklių sąrašas

CAS numeris Indekso numeris EB numeris Medžiagos

1 Nepaskirtas

1 sudedamoji dalis:
CAS Nr. 118685-
33-9
C39H23ClCrN7O12S.
2Na
2 sudedamoji dalis:

C46H30CrN10O20S2.
3Na

611-070-00-2 405-665-4 Mišinys: dinatrio (6-(4-
anizidin)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-
oksidofenilaz)-1-
naftalat)(1-(5-chlor-2-
oksidofenilazo)-2-
naftalat)chromatas(1-);

trinatrio bi(6-(4-
anizidin)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-
oksidofenilazo)-1-
naftalat)chromatas(1-)
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I. ĮVADAS 

 

1. 2003 m. lapkričio 5 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl cheminių 

medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) bei pasiūlymą 

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos 

direktyvą 67/548/EEB, siekiant ją suderinti su REACH reglamentu. Pasiūlymas 

grindžiamas  

EB sutarties 95 straipsniu. 

 

2. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo nuomonę 2004 m. kovo 31 d. 1 

 

3. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę pirmuoju svarstymu 2005 m. 

lapkričio 17 d. 

 

4. 2005 m. gruodžio 13 d. Taryba pasiekė vieningą politinį susitarimą dėl kompromisinio 

teksto siekdama priimti savo bendrąją poziciją. 

 

5. 2006 m. birželio 27 d. Taryba priėmė savo bendrąją poziciją pagal EB sutarties 251 

straipsnį. 

 

II. TIKSLAI 

 

Atsižvelgiant į tai, kad medžiagų apie chemines medžiagas žinių srityje yra didelė spraga, kuri 

laikoma pagrindiniu dabartinės ES cheminių medžiagų politikos trūkumu, REACH pasiūlymu 

siekiama žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos bei poveikio konkurencingumui, ypač mažųjų 

ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumui, pusiausvyros, taip pat siekiama supaprastinti 

administracinį procesą ir veiksmingai riboti išteklius. 

                                                 
1 OL C 112, 2004 4 30, p. 92. 
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Konkrečiai kai kurie naujos sistemos pagrindiniai tikslai yra šie: 
 

• nustatyti nuoseklią registracijos sistemą, skirtą suteikti pagrindinę informaciją apie 

naujų ir esamų cheminių medžiagų, gaminamų ES ar importuojamų į ją, keliamus 

pavojus ir riziką; 

• perkelti „įrodinėjimo pareigą“ nuo valstybių narių institucijų gamybos ir importo 

bendrovėms, kurios privalės įrodyti, kad cheminės medžiagos gali būti saugiai 

naudojamos; 

• nustatyti paskesniems naudotojams atsakomybę teikti informaciją apie cheminių 

medžiagų naudojimo atvejus ir susijusias rizikos valdymo priemones; 

• išlaikyti esamą apribojimų sistemą ir kaip naują priemonę įvesti autorizacijos 

procedūrą pavojingiausioms cheminėms medžiagoms; 

• užtikrinti didesnį skaidrumą ir atvirumą visuomenei lengviau suteikiant galimybę 

susipažinti su informacija apie chemines medžiagas; 

• įsteigti centrinę instituciją siekiant palengvinti REACH administravimą ir užtikrinti, 

kad sistema būtų darniai taikoma visoje ES. 

 

III. BENDROJI POZICIJA 

 

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus tikslus ir cheminių medžiagų pramonės sudėtingą 

struktūrą bei tiekimo grandinę, Taryba susitarė dėl teksto, kuriuo siekiama užtikrinti aukšto 

lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą bei sumažinti Europos pramonės administracinę 

naštą ir patiriamas sąnaudas siekiant išlaikyti jos konkurencingumą ir novatoriškumo 

galimybes. 

 

Pastaruosius dvejus metus vykusių diskusijų metu Taryba gerokai pakeitė pasiūlymo tekstą. 

Šio proceso metu dažnai vyko Tarybai pirmininkaujančių valstybių ir Europos Parlamento 

susitikimai, kurių rezultatas yra tai, kad dvi institucijos iš esmės suderino savo nuomones. 

Taigi maždaug 200 Europos Parlamento nuomonės pirmuoju svarstymu priimtų pakeitimų 

bendrojoje pozicijoje buvo atspindėti visiškai, iš dalies ar iš esmės. 
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Visiems Tarybos padarytiems pirminio pasiūlymo pakeitimams pritarė Komisija. 

 

Konstatuojamosios dalys 

 

Apskritai bendrojoje pozicijoje atsižvelgiama į maždaug 20 Europos Parlamento padarytų 

pakeitimų, kurie atitinka požiūrį, pateikiamą teisinėse nuostatose (straipsniai ir priedai). 

 

Be to, bendrojoje pozicijoje iš esmės įtraukti tam tikri pakeitimai: 

 

Dėl 11 pakeitimo (iš dalies susijusio su 59 ir 364 pakeitimais dėl 1 straipsnio 2 dalies), kuriuo 

gamintojams, importuotojams ir paskesniems naudotojams nustatoma „pareiga pasirūpinti“, 

kad cheminės medžiagos būtų naudojamos ar pateikiamos į rinką taip, kad nedarytų žalos 

žmonių sveikatai ar aplinkai, Taryba mano, kad pakanka iš dalies pakeistų 1 straipsnio 

nuostatų, kurios teigia, kad cheminės medžiagos neturi neigiamo poveikio žmonių sveikatai 

arba aplinkai. 

 

Dėl 3, 416 ir 419 pakeitimų, susijusių su Europos cheminių medžiagų pramonės 

konkurencingumu ir novatoriškumo galimybėmis bei REACH reglamento suderinamumu su 

PPO reikalavimais, Taryba mano, kad REACH reglamentas atitinka visus PPO 

įsipareigojimus ir pats savaime turėtų skatinti inovacijas, taip išlaikydamas ar didindamas 

konkurencingumą. Vėlgi Taryba mano, kad 1 straipsnio nuostatos, iš dalies pakeistos siekiant 

nurodyti, kad vienas iš reglamento tikslų – užtikrinti laisvą prekių judėjimą stiprinant 

konkurencingumą ir inovacijas, yra pakankamos. 

 

Apskritai keletas į bendrąją poziciją įtrauktų pakeitimų apima iš esmės 22 ir 363 pakeitimus, 

kuriais pabrėžiama būtinybė ypač daug dėmesio skirti mažosioms ir vidutinėms įmonėms 

(MVĮ). Be to, Taryba mano, kad yra būtina įtraukti naują 8 konstatuojamąją dalį, kurioje 

pabrėžiama, kad ypač reikėtų atsižvelgti į galimą REACH poveikį MVĮ ir būtinybę išvengti jų 

diskriminavimo. 
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Kiti konstatuojamųjų dalių pakeitimai nebuvo atspindėti, kadangi jie neatitiktų Tarybos 

požiūrio bendrojoje pozicijoje (2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 ir 424 pakeitimai). 

 

 I antraštinė dalis. Taikymo sritis ir sąvokų apibrėžimai 

 

Savo bendrojoje pozicijoje Taryba konsolidavo ir patikslino reglamento taikymo sritį bei 

patikslino tam tikras išimtis (pvz., atliekoms, cheminėms medžiagoms, naudojamoms maisto 

produktuose ar pašaruose, arba tam tikrais atvejais – krašto apsaugos sumetimais). Be to, 

nebuvo pakeistos prievolės registruoti išimtys dėl atskirų cheminių medžiagų, išvardytų 

IV priede (išskyrus tai, kad sąrašas papildytas celiuliozės pluoštu), bet jas kartu su I ir 

V priedais peržiūrės Komisija praėjus 12 mėnesių nuo REACH įsigaliojimo. Buvo iš dalies 

pakeistos prievolės registruoti išimčių kategorijos, išvardytos V priede, visų pirma dėl 

gamtoje sutinkamų cheminių medžiagų, pavyzdžiui, rūdų, rūdų koncentratų, mineralų ir 

cemento klinkerio. 3 straipsnyje pateikiami sąvokų apibrėžimai buvo pakoreguoti siekiant 

atsižvelgti į Tarybos požiūrį bendrojoje pozicijoje. 

 

Tuo remiantis bendrojoje pozicijoje visiškai, iš esmės ar iš dalies atspindėti Europos 

Parlamento 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 463rev, 464rev, 465rev, 466rev, 469rev 

ir 983 pakeitimai. 

Dėl 67 pakeitimo, susijusio su lydiniais ir jų apibrėžimu, pagal kurį jie laikomi specialiais 

preparatais, Taryba palankiai vertina Komisijos ketinimą, pareikštą naujoje konstatuojamojoje 

dalyje, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir suinteresuotais subjektais 

parengti rekomendacijas dėl specialių preparatų vertinimo. 

 

Tarybos požiūrio neatitinkantys pakeitimai nebuvo atspindėti bendrojoje pozicijoje (59 ir 364 

(žr. „Konstatuojamosios dalys“), 60, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 673 ir 676 pakeitimai). 
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II antraštinė dalis. Cheminių medžiagų registravimas 

 
Siekiant įtraukti pagrindinius „viena cheminė medžiaga – viena registracija“ (OSOR) 

pasiūlymo, pristatyto Tarybos atliekamo nagrinėjimo metu, elementus, buvo iš dalies 

pakeistos nuostatos dėl tos pačios cheminės medžiagos kelių registruotojų. Bendrojoje 

pozicijoje numatyta, kad visi tos pačios cheminės medžiagos gamintojai ar importuotojai 

kartu pateikia tam tikras registracijos dokumentų rinkinio dalis. Tačiau buvo numatytos 

konkrečios galimybės nesilaikyti šios prievolės, kai registruotojai nesutaria dėl duomenų 

rinkimo, kai pateikiant duomenis bendrai išlaidos būtų neproporcingos ir kai dėl to būtų 

pasikeičiama komerciniu požiūriu opia informacija. 

 
Cheminės medžiagos, kurių išsiskyrimas iš gaminių numatomas, iš esmės bus traktuojamos 

kaip visos kitos cheminės medžiagos ir registruojamos laikantis 3, 6 ir 11 metų laipsniško 

registravimo laikotarpių. Be to, gaminių gamintojai ir importuotojai praneš apie autorizacijos 

kriterijus atitinkančias chemines medžiagas, jei jų koncentracija gaminiuose viršija tam tikrą 

lygį ir jei negalima atmesti jų poveikio žmonėms ar aplinkai per gyvavimo ciklą galimybės. 

 
Jei Agentūros nuomone yra priežasčių manyti, kad iš gaminių išsiskiria cheminė medžiaga ir 

šis cheminės medžiagos išsiskyrimas kelia pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai, ji gali 

priimti sprendimus, pagal kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai privalo pateikti 

registravimo paraišką. 

 
Pateikiant registravimo paraišką registruotojams turėtų būti numatyta galimybė savanoriškai 

taikyti naudojimo ir poveikio kategorijas. Registracijos dokumentų rinkinio kokybę galėtų 

užtikrinti savanoriškai registruotojo pasirinktas atitinkamos patirties turintis vertintojas. 

 
Priklausomai nuo cheminės medžiagos kiekio tonomis, privaloma pateikti šią informaciją: 
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• Nedidelio kiekio tonomis palaipsniui registruojamos cheminės medžiagos (kurių 

vienas gamintojas pagamina arba vienas importuotojas importuoja 1–10 tonų per 

metus): kai nurodyto kiekio tonomis palaipsniui registruojama cheminė medžiaga 

atitinka paprastus kriterijus, pagal kuriuos ji laikoma potencialiai susirūpinimą 

keliančia chemine medžiaga, registruotojas turi pateikti visą VII priede nurodytą 

informaciją. Kitais atvejais turėtų būti pateikta tik VII priedo 5 skirsnyje išvardyta 

fizikinė ir cheminė informacija kartu su registruotojo turima informacija. 

Pirmiau nurodyti kriterijai nustatyti III priede. Jie yra aiškūs, nesunkiai taikomi 

pramonės įmonėse ir susiję su informacija, kuri žinoma apie cheminės medžiagos 

savybes, naudojimo atvejus ir tikėtiną poveikį. 

Kadangi VII priedas bus taikomas tik ribotam tokio kiekio tonomis cheminių 

medžiagų skaičiui, bendrojoje pozicijoje įtraukti papildomi informacijai keliami 

reikalavimai dėl ūminio toksiškumo, biodegradacijos ir dumblių toksiškumo. 

Visų nepalaipsniui registruojamų cheminių medžiagų registruotojai privalės pateikti 

visą VII priede išvardytą informaciją. 

• VIII priede (papildomi standartinei informacijai apie chemines medžiagas, kurių 

vienas gamintojas pagamina ar vienas importuotojas importuoja ne mažiau kaip 

10 tonų per metus, keliami reikalavimai) siūlomas tik vienas toksiškumo reprodukcijai 

bandymas. 

• Nebuvo pasiūlyta žymių IX ir X priedų (papildomi standartinei informacijai apie 

chemines medžiagas, kurių vienas gamintojas pagamina ar vienas importuotojas 

importuoja ne mažiau kaip atitinkamai 100 ir 1000 tonų per metus, keliami 

reikalavimai) pakeitimų. Komisija per 18 mėnesių nuo įsigaliojimo patvirtins 

kriterijus, nustatančius, kas sudaro pakankamą pagrindimą neatlikti tam tikrų VIII–

X priedų bandymų remiantis cheminės saugos ataskaitoje pateiktu (-ais) poveikio 

scenarijumi (-ais). 

 

Dėl palaipsniui registruojamų cheminių medžiagų bendrojoje pozicijoje numatyta į pirmąjį 

registracijos etapą įtraukti chemines medžiagas, kurios yra potencialiai patvarios, 

bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) remiantis dabartinės klasifikacijos kriterijais ir kurių 

vienas gamintojas pagamina arba vienas importuotojas importuoja daugiau kaip 100 tonų per 

metus. 
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Apskritai Taryba siekė sukurti praktišką ir kuo mažiau apsunkinančią registracijos sistemą, 

užtikrinant, kad pramonėje būtų surinkta pakankamai informacijos tam, kad cheminė 

medžiaga būtų naudojama saugiai ir informacija būtų suteikiama valdžios institucijoms bei 

paskesniems naudotojams. 

 

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus faktus, bendrojoje pozicijoje visiškai, iš esmės ar iš dalies 

atspindėti šie pakeitimai: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 373, 380, 

381, 382, 386, 387 ir 436. 

 

Bendrojoje pozicijoje neįtraukti pakeitimai, kurie neatitiktų pirmiau nurodyto požiūrio (90, 

96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 469rev, 433, 549, 575rev, 584, 593, 594, 

595, 596, 611 ir 960 pakeitimai). 

 

Konkrečiai dėl 96, 106 ir 549 pakeitimų, kuriais siekiama sumažinti bandymų su gyvūnais 

skaičių, Taryba visiškai pritaria šių pakeitimų tikslui, tačiau mano, kad į šį tikslą 

atsižvelgiama pagal 13 straipsnio 2 dalį, kuriame nustatyta, kad bandymų metodai bus 

atitinkamai peržiūrėti siekiant tobulinti bandymus su gyvūnais, mažinti šių bandymų skaičių 

ar keisti juos kitais.  Ši idėja pripažįstama taip pat pagal OSOR pasiūlymą ir III antraštinėje 

dalyje padarytus susijusius pakeitimus dėl dalijimosi duomenimis, dėl kurių turėtų sumažėti 

bandymų su stuburiniais gyvūnais. 

 

Kiti pakeitimai, pavyzdžiui, 593, 594, 595 ir 596 pakeitimai, nebuvo įtraukti paprasčiausiai 

todėl, kad šiame reglamente nebūtų tikslinga įtraukti nuostatas dėl įmonių grupių. 

 

Galiausiai, kadangi manoma, kad rizika dėl poveikio apskritai yra sąlyginai maža ir kadangi 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) tai būtų pernelyg didelė našta, nebuvo 

įtrauktas110 pakeitimas, kuriuo būtų keliamas reikalavimas parengti cheminės saugos 

vertinimą visiems privalomoms registruoti cheminėms medžiagoms. 

 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  kz  9 
 DG C I   LT 

III antraštinė dalis. Dalijimasis duomenimis ir nereikalingų bandymų vengimas 

 

Bendrojoje pozicijoje numatyta, kad potencialūs registruotojai privalo dalintis informacija 

apie bandymus su stuburiniais gyvūnais. Dalintis informacija apie bandymus, nesusijusius su 

gyvūnais, privaloma, jei to reikalauja kitas potencialus registruotojas. Paprastai potencialūs 

registruotojai tarpusavyje sąžiningai, proporcingai ir nediskriminaciniu, ypač MVĮ atžvilgiu, 

būdu susitars pasidalinti išlaidas. 

 

Tais atvejais, kai potencialūs registruotojai negali susitarti dėl išlaidų pasidalijimo, įtraukiama 

aiški ir nedviprasmiška nuostata dėl išlaidų paskirstymo lygiomis dalimis. 

 

Siekiant palengvinti dalijimąsi duomenimis, buvo įvestas bendras išankstinės registracijos 

etapas, kuris prasideda praėjus 12 mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo ir baigiasi praėjus 

18 mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo. 

 

Tai, kad bendrojoje pozicijoje buvo visiškai, iš esmės ar iš dalies atspindėta 30 Europos 

Parlamento pirmuoju svarstymu priimtų pakeitimų (27, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 

134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 358, 367, 369rev, 370, 371, 379 ir 

384 pakeitimai) reiškia, kad Europos Parlamentas ir Taryba siekia tų pačių tikslų, visų pirma 

sumažinti bandymų su stuburiniais gyvūnais skaičių ir palengvinti dalijimąsi duomenimis. 

 

Bendrojoje pozicijoje neįtrauktas 383 pakeitimas, kuriuo su tyrimų santraukomis ar 

nuodugnių tyrimų santraukomis be apribojimų leidžiama susipažinti tik praėjus 15 metų po jų 

pateikimo registruojant cheminę medžiagą, kadangi tai galėtų padidinti bendras REACH 

sąnaudas ir gali padidinti naštą pramonei, visų pirma – MVĮ. 

 

Bendrojoje pozicijoje neįtraukti du pakeitimai, kuriais nustatoma, kad dalijimasis išlaidomis 

turėtų būti proporcingas gamybos apimčiai (150 ir 155 pakeitimai). 

 

Kitų pakeitimai nebuvo atspindėti, kadangi jie neatitiktų Tarybos požiūrio (129, 135, 139, 

140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 ir 385 pakeitimai). 
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IV antraštinė dalis. Informacija tiekimo grandinėje 

 

Taryba į savo bendrąją poziciją įtraukė papildomą reikalavimą pateikti cheminių medžiagų, 

kurios yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos arba labai patvarios ir didelės 

bioakumuliacijos, bei tam tikrų preparatų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, saugos duomenų 

lapus. Buvo patikslintas platintojų vaidmuo užtikrinant informacijos srautus tiekimo 

grandinėje. Buvo padaryta keletas I priedo (Bendrosios cheminių medžiagų vertinimo ir 

cheminės saugos ataskaitų rengimo nuostatos) ir II priedo (Saugos duomenų lapo pildymo 

nurodymai) pakeitimų. 

 

Remiantis šiuo požiūriu bendrojoje pozicijoje atspindėti dauguma Europos Parlamento 

pirmuoju svarstymu priimtų pakeitimų (157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 366 

ir 710 pakeitimai). 

 

Bendrojoje pozicijoje neįtrauktas 365 pakeitimas, kuriuo nustatoma, kad gamintojai 

darbuotojams suteiktų galimybę susipažinti su informacija tiekimo grandinėje, kadangi tokia 

atsakomybė tenka darbdaviui. 168 pakeitimo dėl tiekėjo prievolės suteikti galimybę 

susipažinti su informacija apie parduotas chemines medžiagas nebuvo įtrauktas, kadangi 

tokiai nuostatai turėtų būti taikomos bendrosios pirmesnių ir paskesnių grandinės narių 

informavimo taisyklės. 

 

V antraštinė dalis. Paskesni naudotojai 

 

Bendrojoje pozicijoje patikslinamas platintojų ir paskesnių naudotojų vaidmuo tiekimo 

grandinėje, ypač dėl to, kaip gamintojai, importuotojai ar paskesni naudotojai turėtų reaguoti į 

platintojų ir (arba) paskesnių naudotojų pateiktą informaciją apie nustatytus naudojimo 

atvejus. Kaip ir 719 pakeitimo atveju, bendrojoje pozicijoje taip pat patikslinama, kad 

paskesni naudotojai gali dalyvauti informacijos apie cheminę medžiagą mainų forume 

(ICMMF). Bendrojoje pozicijoje taip pat patikslinama, kuriais atvejais paskesni naudotojai  
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turėtų parengti cheminės saugos ataskaitą (CSA), ypač nustatant minimalią 1 tonos ribą, iki 

kurios CSA nereikalaujama. Galiausiai Taryba savo bendrojoje pozicijoje nusprendė iš 

išbraukti Ib priedą (Preparatų cheminės saugos vertinimas), kadangi mokslinės metodikos, 

kuria paremtas šis priedas, kūrimas dar nebaigtas. 

 

Tuo remiantis bendrojoje pozicijoje nebuvo įtraukti tam tikri pakeitimai, priimti Europos 

Parlamento pirmuoju svarstymu (169 ir 726 pakeitimai). Dėl 169 pakeitimo, kuriuo būtų 

nustatyta paprastesnė procedūra MVĮ, Taryba laikosi požiūrio, kad reikėtų sumažinti naštą 

šiai įmonių grupei. Tai aiškiai išreiškiama 8 konstatuojamojoje dalyje (ypač reikėtų atsižvelgti 

į galimą REACH poveikį MVĮ) ir 34 konstatuojamojoje dalyje (gairės), 73 straipsnyje 

(sumažinti mokesčiai MVĮ) ir 76 straipsnyje (Agentūros pagalba). 

 

VI antraštinė dalis. Vertinimas 

 

Taryba savo bendrojoje pozicijoje priėmė sprendimą dėl toliau aprašomo požiūrio: 

 

• dokumentų rinkinio įvertinimo atsakomybė (dėl siūlomų patikros bandymų ir atitikties 

patikros) buvo perduota Agentūrai. Agentūra galės nuspręsti, kaip geriausiai įvykdyti 

šias prievoles, įskaitant dėl galimybės pasinaudoti išoriniais šaltiniais. 

• Turi būti atliktas minimalus atitikties patikrų skaičius. Teisės aktuose nustatyta, kad 

turi būti atlikta 5 % gautų dokumentų rinkinių patikra. Šios patikros turėtų būti 

pirmiausia (bet neišskirtinai) atliekamos tiems dokumentų rinkiniams, dėl kurių 

nesutaria tos pačios cheminės medžiagos registruotojai, dokumentų rinkiniams, 

susijusiems su chemine medžiaga, kuri yra įtraukta medžiagų įvertinimui skirtame ES 

mastu koreguojamajame plane arba 1–10 tonų cheminėms medžiagoms, apie kurias 

VII priede nurodyta visapusiška informacija nebuvo pateikta. 

• Cheminės medžiagos įvertinimo srityje bus sudarytas vienas bendras medžiagų 

įvertinimui skirtas ES mastu koreguojamasis planas, kurį parengia Agentūra, 

padedama valstybių narių. 
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• Agentūra atsako už cheminių medžiagų įvertinimo proceso koordinavimą, remdamasi 

valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamais įvertinimais. Valstybių narių 

kompetentingos institucijos prireikus gali pavesti vertinimą atlikti ekspertų 

institutams. 

 

Remiantis priimtu požiūriu, bendrojoje pozicijoje iš esmės ar iš dalies atspindėti 171, 174, 

175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 

201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470rev, 729, 730, 733, 739, 744, 745 ir 746 

pakeitimai. 

 

Bendrojoje pozicijoje neatspindimi pakeitimai, kuriais visa atsakomybė už cheminių 

medžiagų įvertinimą būtų suteikiama Agentūrai (170, 202, 203, 742 ir 743 pakeitimai), nors 

bendrojoje pozicijoje ir buvo labai pasistūmėta šia linkme. Kaip nurodyta pirmiau, Taryba 

mano, kad realiausias sprendimas – nustatyti, kad Agentūra atsako už cheminių medžiagų 

įvertinimo proceso koordinavimą, remdamasi valstybių narių kompetentingų institucijų 

atliekamais įvertinimais. Atitinkamai pagal šį požiūrį Taryba palaiko Europos Parlamento 

požiūrį, kad Agentūrai reikėtų suteikti svarbesnį vaidmenį visame įvertinimo procese, pvz., 

nustatant kriterijus, pagal kuriuos teikiama pirmenybė cheminėms medžiagoms, ir nustatant 

koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą, skirtą įvertintinoms cheminėms medžiagoms. 

 

177 pakeitimas, pagal kurį prieš nusprendžiant atlikti bandymus su gyvūnais privaloma 

konsultuotis su Europos alternatyvių metodų patvirtinimo centru (EATMPC), nebuvo 

tiesiogiai pripažintas bendrojoje pozicijoje. Tačiau 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 

bandymų metodai bus atitinkamai peržiūrėti siekiant tobulinti bandymus su gyvūnais, mažinti 

šių bandymų skaičių ar keisti juos kitais, kadangi EATMPC atliks svarbų vaidmenį šiame 

darbe. 

 

Bendrojoje pozicijoje nebuvo įtraukti 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 ir 212 

pakeitimai, kadangi jų įtraukimas neatitiktų bendrosios pozicijos požiūrio. 
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VII antraštinė dalis. Autorizacija 

 

Į Tarybos bendrąją poziciją buvo įtraukta daug pakeitimų, kuriais siekiama sustiprinti 

autorizaciją tuo pat metu užtikrinant, kad jos nuostatas būtų įmanoma praktiškai įgyvendinti. 

 

Autorizacijos taikymo sritis, kokia ji išdėstyta Komisijos pasiūlymo 56 straipsnio  

a–e punktuose, nebuvo pakeista. Tačiau atsižvelgiant į 217 pakeitimą, 56 straipsnio f punkto 

formuluotė buvo patikslinta. 

 

Siekdama didesnio skaidrumo ir siekdama palengvinti planavimą pramonėje, Agentūra skelbs 

pasiūlytų cheminių medžiagų, atitinkančių 56 straipsnyje nurodytus kriterijus, sąrašą. 

Paskelbtame sąraše taip pat bus nurodyta, kurios cheminės medžiagos pagal Agentūros 

veiklos planą yra įtrauktos į XIV priedą. Cheminės medžiagos bus identifikuotos ir po viešųjų 

konsultacijų laikotarpio įrašytos į sąrašą. Tai panašu į Europos Parlamento požiūrį, susijusį su 

XIIIa ir XIIIb priedų įrašymu (215 pakeitimas). 

Autorizacijos bus suteikiamos, jei cheminės medžiagos naudojimo rizika yra deramai 

kontroliuojama arba įrodžius, kad socialinė ir ekonominė nauda nusveria riziką žmogaus 

sveikatai arba aplinkai, kylančią dėl cheminės medžiagos naudojimo ir jei nėra tinkamų 

alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų. Buvo aiškiai nustatyta, kad „deramos 

kontrolės“ būdas gauti autorizacijoms netaikomas PBT, vPvB medžiagoms arba 54 straipsnio 

a–c ir f punktų kriterijus atitinkančioms cheminėms medžiagoms, kurioms neįmanoma 

nustatyti ribos pagal I priedo 6.4 skirsnį. Taip pat buvo aiškiai nustatyta, kad Komisija 

peržiūri I priedą per dvylika mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo. 
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Autorizacijos sistemos buvimas savaime skatintų pakeisti chemines medžiagas, kadangi 

mažiau kenksmingoms cheminėms medžiagoms autorizacija neprivaloma. Be to, siekiant dar 

labiau paskatinti saugesnių pakaitalų naudojimą, į visas paraiškas autorizacijai gauti bus 

įtraukta esamų alternatyvų analizė, kurioje aptariama jų rizika ir techninis bei ekonominis 

įgyvendinamumas. Be to, visoms autorizacijoms bus taikomi ribotos trukmės peržiūros 

laikotarpiai ir paprastai joms bus taikoma autorizacijos turėtojo stebėsena. Ribotos trukmės 

peržiūros laikotarpis kiekvienu atveju nustatomas atskirai. 

 

Siekdama išvengti galimų spragų, Agentūra svarstys dėl poreikio nustatyti ES masto 

apribojimus cheminės medžiagos naudojimui gaminio sudėtyje cheminę medžiagą įtraukiant į 

XIV priedą. 

 

Pagal šį požiūrį, bendrojoje pozicijoje visiškai, iš esmės ar iš dalies įtraukti 215, 216, 217, 

219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 245, 470rev, 471 ir 568 pakeitimai. 

 

Bendrojoje pozicijoje neįtraukti 214 ir 232 pakeitimai, pagal kuriuos būtų reikalaujama 

privalomai pakeisti cheminę medžiagą, jei esama tinkamų alternatyvų. Atsižvelgiant į tai, kad 

reikia išlaikyti Europos chemijos pramonės konkurencingumą ir tuo pat metu apsaugoti 

žmonių sveikatą ir aplinką, Taryba mano, kad į bendrąją poziciją įtrauktomis priemonėmis 

pateikiamas sprendimas, kuris yra labiau subalansuotas ir praktiškai įgyvendinamas. 

 

Vadovaujantis šia filosofija, bendrojoje pozicijoje neatspindėtas 221 pakeitimas, susijęs su 

penkerių metų apribojimu, taikomu į XIV priedą įtrauktų cheminių medžiagų peržiūros 

laikotarpiui, ar 235 pakeitimo dalies, susijusios su penkerių metų apribojimu, taikomu 

suteiktų autorizacijų peržiūrai. 

 

Apskritai daugelis pakeitimų (218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 

239, 240, 244 ir 246 pakeitimai) nebuvo atspindėti bendrojoje pozicijoje, kadangi jie 

neatitiktų Tarybos požiūrio. 
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VIII antraštinė dalis. Apribojimai 

 

Taryba į savo bendrąją poziciją įtraukė pereinamąjį laikotarpį po REACH įsigaliojimo, kad 

valstybės narės galėtų atnaujinti esamus nacionalinės teisės aktus, susijusius su esamais 

cheminių medžiagų pardavimo ir naudojimo apribojimais. Taip pat buvo patikslinti 

XV priedas (Dokumentų rinkiniai) ir XVI priedas (Socialinė ir ekonominė analizė). 

 

Pagal šį požiūrį bendrojoje pozicijoje visiškai, iš esmės ar iš dalies atspindėti 247, 569, 570, 

571, 572, 789 ir 985 pakeitimai. 

 

248 ir 251 pakeitimai neatspindėti bendrojoje pozicijoje. 

 

IX antraštinė dalis. Mokesčiai 

 

Taryba įrašė naują antraštinę dalį, kurioje aiškiai nurodyta, kad pagal šį reglamentą taikomi 

mokesčiai turi būti įvesti Komisijos reglamentu. Į naują antraštinę dalį įtraukti šių mokesčių 

principai, įskaitant idėją dalį Agentūros pajamų perduoti valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms, atsakingoms už darbų, atliekamų įgyvendinant REACH, vykdymą. MVĮ bus 

visada taikomi mažesni mokesčiai. 

 

X antraštinė dalis. Agentūra 

 

Tarybos bendrojoje pozicijoje patikslinami keli šios antraštinės dalie aspektai, įskaitant šiuos: 

 

• Kiekviena valstybė narė turės vieną atstovą Valdančiojoje taryboje. 

• Įtrauktas apeliacijų teikimo procedūrų patikslinimas. 

• Buvo nustatyta, kad Agentūroje vartojamas kalbas reglamentuojančios taisyklės turi 

atitikti Reglamentą Nr. 1/58. 
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• Siekiant išvengti painiavos dėl 2003 m. gruodžio 13 d. Sprendimo 2004/97/EB, 

kuriame buvo nuspręsta, kad Agentūros buveinė turėtų būti Helsinkyje, Taryba 

nusprendė iš REACH reglamento išbraukti nuorodą į Agentūros buveinę 

(291 pakeitimas). 

• Agentūra bus finansuojama iš Bendrijos biudžeto įnašų, pramonės įmonių mokamų 

mokesčių ir valstybių narių savanoriškų įnašų. 

 

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas nuostas, bendrojoje pozicijoje visiškai, iš esmės ar ir dalies 

atspindėti 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 796 ir 801 

pakeitimai. 

 

Bendrojoje pozicijoje nebuvo įtraukti visi pakeitimai, kuriais numatoma, kad Agentūrai turėtų 

tekti bendra REACH valdymo atsakomybė (ypač 253, 256 ir 795 pakeitimai) ar ta pakeitimų 

dalis, kurioje akcentuojama, kad Agentūra yra pagrindinė autoritetinga institucija REACH 

srityje (260, 261, 262, 263 ir 796 pakeitimai). 

 

Bendrojoje pozicijoje Agentūrai skiriamas svarbesnis vaidmuo visame įvertinimo procese, 

patikslinant, kad valstybė narės turėtų atlikti cheminės medžiagos įvertinimą. 

 

Be to, 267, 269, 360 ir 1037 pakeitimai nebuvo įtraukti, nes būtų netikslinga tiesiogiai ar 

netiesiogiai įtraukti Europos Parlamentą į valdančiosios tarybos narių skyrimą. 

 

Apskritai bendrojoje pozicijoje neįtraukti šie pakeitimai: 252, 253, 254, 256, 257, 264, 267, 

269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 

292, 295, 795 ir 1037. 
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