Re ko m en d a ci j o s, s ki r t o s
RE ACH reglamento
įgyvendinimo metodams

Rekomendacijos d÷l informacijos teikimo
ir chemin÷s saugos vertinimo
•

Rekomendacijos
cheminių
medžiagų
identifikavimui ir įvardinimui pagal
REACH reglamentą
•

Šiame dokumente aprašoma, kaip reikia
pavadinti ir identifikuoti cheminę medžiagą
pagal REACH reglamento reikalavimus.

•

Rekomendacijos kaip laikytis reglamento
d÷l cheminių medžiagų klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo
•

Šiuo dokumentu siekiama patarti pramonei
ir valdžios institucijoms kaip įgyvendinti CLP
reikalavimus.

Rekomendacijos IUCLID programos
naudotojams
•

Šiame dokumente aprašoma, kaip naudotis
IUCLID5
programa
ir
parengti
dokumentacijas pagal įvairius REACH
reglamento reikalavimus.

•

Šiame dokumentų rinkinyje pateikiamos
rekomendacijos
informacijos
apie
registruotinų medžiagų savybes rinkimui bei
vertinimui, trūkstamų duomenų nustatymui ir
papildomos
informacijos,
reikalingos
reglamento reikalavimams vykdyti, rinkimui.
Šiuose dokumentuose patariama, kaip atlikti
chemin÷s medžiagos (atskiros, esančios
preparate arba išsiskyrusios iš gaminio)
chemin÷s saugos vertinimą ir parengti
chemin÷s
saugos
ataskaitą
rengiant
registracijos dokumentaciją, autorizacijos
prašymą arba vykdant tolesnio naudotojo
įsipareigojimus.
Dokumentuose
taip
pat
nustatomi
pagrindiniai principai, kuriais turi vadovautis
valdžios institucijos, rengiančios rizikos
įvertinimą, kurio pagrindu gali būti teikiamas
siūlymas nustatyti apribojimus arba kurio
reikia
atliekant
chemin÷s
medžiagos
vertinimą.

Rekomendacijos RE ACH
r e g l a men t o rei k a l a vi m ų
į g yve n d i n i m u i
Rekomendaciniai
dokumentai
apie
REACH
reglamento procesus ir metodus – tai Europos
Komisijos parengti pagalbiniai dokumentai, kuriuose
aprašoma kaip rekomenduojama vykdyti REACH
reglamento reikalavimus, tačiau reikia įsid÷m÷ti, kad
vienintelis autentiškas teisinis šaltinis yra REACH
reglamento tekstas.

Rekomendacijos registravimui
•

Šiame dokumente aprašoma, kada ir kaip
reikia užregistruoti cheminę medžiagą pagal
REACH reglamentą.

•

Dokumentą sudaro dvi dalys:

Aplinkos apsaugos
agentūra

o

vienoje rašoma apie registracijos
užduotis bei reikalavimus,

o

kitoje
apie
technin÷s
dokumentacijos rengimą.

Rekomendacijos dalijimuisi duomenimis

A. Juozapavičiaus g. 9
(Adresas lankytojams – Pylimo g. 35)
Vilnius
Tel. (8-5) 212 6094
Fax. (8-5) 266 2800
El. p. reach-clp@aaa.am.lt
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•

Šiame dokumente aprašomi dalijimosi
duomenimis apie chemines medžiagas,
kurioms
taikomas
arba
netaikomas
pereinamasis laikotarpis, principai pagal
REACH reglamentą.

•

Aprašomas informacijos apsikeitimas SIEF ir
pateikiama rekomendacijų d÷l išlaidų
pasidalijimo.

•

Dokumente
taip
pat
aptariami
konfidencialios
verslo
informacijos
ir
konkurencijos teis÷s klausimai.

Rekomendacijos tarpin÷ms medžiagoms
•

Šiame dokumente aprašoma, kada ir kaip
galima
pasinaudoti
konkrečiomis
nuostatomis, taikomomis tarpinių cheminių
medžiagų registravimui.

Rekomendacijos monomerams ir
polimerams
•

Šiame dokumente aprašomi konkretūs
REACH reglamento reikalavimai, taikomi
polimerams ir monomerams.

Rekomendacijos chemin÷ms medžiagoms,
naudojamoms moksliniams tyrimams bei
technologijų pl÷trai (MTTP) bei produkto ir
technologiniams tyrimams bei pl÷trai
(PTTP)
•

Šiame dokumente aprašomos konkrečios
REACH reglamento nuostatos, taikomos
medžiagoms,
kurios
gaminamos,
importuojamos arba naudojamos mokslinių
tyrimų bei technologijų pl÷trai (MTTP) arba
produktų bei technologiniams tyrimams ir
pl÷trai (PTTP).

Rekomendacijos gaminiuose esančioms
medžiagoms
•

Šis
dokumentas
pad÷s
gaminių
gamintojams ir importuotojams nustatyti, ar
jie turi kokių nors įsipareigojimų pagal
REACH reglamentą, ypač susijusių su
registracija ir pranešimais pagal 7 straipsnį,
taip pat informacijos perdavimu gaminio
tiekimo grandin÷je pagal 33 straipsnį.

Rekomendacijos tolesniems naudotojams
•

Šiame
dokumente
aprašomi
tolesnių
naudotojų vaidmenys bei įsipareigojimai ir
jiems pateikiama patarimų, kaip pasirengti
REACH
reglamento
reikalavimų
įgyvendinimui.

Rekomendacijos
rengimui
•

autorizacijos

Šiame dokumente aprašoma, kaip nustatyti,
kurias medžiagas galima preliminariai
užregistruoti, taip pat kada ir kaip
atliekamasšis preliminarus registravimas.

Šiame dokumente aprašoma, kaip parengti
autorizacijos
prašymą,
ir
pateikiamos
rekomendacijos
kaip
atlikti
alternatyvų
analizes bei sudaryti pakeitimo planą. Jame
taip pat aprašoma, kaip trečiosios šalys gali
parengti ir pateikti informaciją apie esamas
alternatyvas.

ir

Šis
dokumentas
pad÷s
pareišk÷jams
teikiantiems autorizacijos paraišką parengti
socialinę ir ekonominę analizę. Be to, jis
pad÷s
suinteresuotoms
šalims
pateikti
informaciją apie socialinį ir ekonominį poveikį
nagrin÷jant paraišką.

Rekomendacijos
pranešimams
klasifikavimą ir ženklinimą
•

•

prašymo

Rekomendacijos
d÷l
socialin÷s
ekonomin÷s analiz÷s – Autorizacija
•

Rekomendacijos preliminariam
registravimui

apie

Šiame dokumente aprašoma, kada ir kaip
reikia pranešti apie medžiagos klasifikavimą ir
ženklinimą
pagal
REACH
reglamento
reikalavimus.

Kur rasti rekomendacinius dokumentus ?
Apsilankykite Europos cheminių medžiagų agentūros
interneto svetain÷je:
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_lt.htm

