DERYBŲ PROCESAS

INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Nepavykus susitarti, potencialus (-ūs)
registruotojas (-ai) informuoja apie tai
ECHA‘ą ir ankstesnį (-ius) registruotoją
(-us), anksčiausiai per vieną mėnesį nuo tos
dienos, kai jis sužinojo iš ECHA‘os
ankstesnio (-ių) registruotojo (-ų) pavadinimą
ir adresą.
Po to, per vieno mėnesio laikotarpį ECHA
suteikia potencialiam registruotojui leidimą
jo registracijos dokumentacijoje daryti
nuorodą į informaciją, kurios jis prašė, su
sąlyga, kad potencialus registruotojas,
ECHA‘i pareikalavus, pateiks įrodymų, kad
jis ankstesniam (-iems) registruotojui (-ams)
sumokėjo dalį turėtų išlaidų. Beje,
ankstesnysis (-ieji) registruotojas (-ai) turi
teisę reikalauti, kad potencialus registruotojas
padengtų proporcingą dalį jo (jų) patirtų
išlaidų. Jei ankstesnis (-ieji) registruotojas
(-ai) pateikia potencialiam registruotojui
visapusišką tyrimų ataskaitą, ankstesnis (-i)
registruotojas (-ai) turi teisę potencialaus
registruotojo reikalauti po lygiai pasidalinti
jo (jų) patirtas išlaidas.

Duomenų pateikimo vadovas Nr. 2 Kaip
parengti ir įteikti užklausos dokumentaciją
http://echa.europa.eu/documents/10162/1724
8/how_to_prep_sub_inquiry_doss_lt.pdf (lt)

UŽKLAUSA
(angl. INQUIRY)

Pramoninio naudotojo vadovas 11 dalis
Užklausos dokumentacijos rengimas ir
pateikimas interneto ryšiu
http://echa.europa.eu/documents/10162/1724
9/reachit_online_dossier_creation_inquiry_lt.
pdf (lt)

Užklausa
–
procesas,
kurį
naudodamas kiekvienas galimas
cheminės
medžiagos,
kuriai
netaikomas pereinamasis laikotarpis
arba cheminės medžiagos, kuriai
taikomas pereinamasis laikotarpis ir
kuri nebuvo preliminariai įregistruota,
registruotojas turi pateikti užklausą
Europos
cheminių
medžiagų
agentūrai (toliau - ECHA‘i), ar jau
buvo pateikta tokios pačios cheminės
medžiagos
registracijos
dokumentacija (REACH reglamento
26(1) str.).
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KAI PASIEKIAMAS SUSITARIMAS
DĖL DALIJIMOSI INFORMACIJA

Ankstesnysis registruotojas pateikia naujam
registruotojui sutartą informaciją ir suteikia
jam leidimą daryti nuorodą į ankstesniojo
registruotojo visapusišką tyrimų ataskaitą.

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
REACH-CLP PAGALBOS TARNYBA

KOKS YRA UŽKLAUSŲ
NAGRINĖJIMO TERMINAS?
REACH reglamente nenumatytas
joks užklausos nagrinėjimo terminas.
ECHA tai atlieka kiek įmanoma
greičiau.
UŽKLAUSOS PARUOŠIMO IR
PATEIKIMO BŪDAI
• Parengimas ir pateikimas
internete, naudojant REACHIT programą;
• Parengimas,
naudojant
IUCLID 5 programą, o
pateikimas per REACH-IT.

KĄ DARO ECHA, GAVUSI
UŽKLAUSOS DOKUMENTACIJĄ?

•

•

•

Jei ta pati cheminė medžiaga
nebuvo ankščiau registruota, ECHA
informuoja potencialų registruotoją
(REACH reglamento 26(2) str.);
Jei ta pati cheminė medžiaga buvo
įregistruota mažiau, kaip prieš 12
metų, ECHA praneša potencialiam
registruotojui
ankstesnio
(-ių)
registruotojo (-ų) pavadinimus ir
adresus bei informaciją apie
atitinkamus jo (jų) pateiktus
tyrimus
ar
išsamias
tyrimų
santraukas (REACH reglamento
26(3) str.);
Tuo pat metu ECHA praneša
ankstesniems
registruotojams
potencialaus
registruotojo
pavadinimą ir adresą.

KARTU SU UŽKLAUSA
POTENCIALUS REGISTRUOTOJAS
PATEIKIA ECHA‘i ŠIĄ
INFORMACIJĄ:
•

•

•

•

Savo tapatybę, kaip nurodyta VI
priedo 1 skirsnyje, išskyrus
naudojimo vietas;
Cheminės medžiagos tapatybę,
kaip nurodyta VI priedo 2
skirsnyje;
Kuriems
reikalavimams
patenkinti jam reikės atlikti
naujus tyrimus su stuburiniais
gyvūnais;
Kuriems
reikalavimams
patenkinti jam reikės atlikti kitus
naujus tyrimus.

KIEK KONFIDENCIALI
PATEIKTOS UŽKLAUSOS
DOKUMENTACIJA?

KAS VYKSTA TOLIAU
Ankstesnis (-i) registruotojas (-ai) ir
potencialus (-ūs) registruotojas (-ai) deda
visas pastangas, siekdami susitarimo dėl
dalijimosi informacija, bei siekdami
užtikrinti, kad informacijos pasidalijimo
išlaidos būtų nustatomos teisingai, skaidriai
ir nediskriminuojant.

Informacija, pateikta užklausoje pagal
REACH reglamento 26(1) str., laikytina
konfidencialia
ir
pagal
REACH
reglamento 77(2)(e) str. nebus skelbiama
tinklalapyje. Šią informaciją naudoja tik
ECHA, siekdama nustatyti, ar ta pati
cheminė
medžiaga
neįregistruota
anksčiau arba, ar dėl tos pačios cheminės
medžiagos nepateikta kitų užklausų.

DALIJIMASIS TURIMAIS
DUOMENIMIS APIE
REGISTRUOTAS CHEMINES
MEDŽIAGAS
Jei cheminė medžiaga buvo įregistruota
mažiau kaip prieš 12 metų, potencialus
registruotojas:
• Privalo – jei informacija susijusi
su bandymais su stuburiniais
gyvūnais, ir
• Gali – jei informacija nesusijusi
su bandymais su stuburiniais
gyvūnais, prašyti, kad ankstesnis
(-i) registruotojas (-ai) suteiktų
informaciją, siekiant įregistruoti
cheminę medžiagą (REACH
reglamento 27(1) str.).
AR REIKIA LAUKTI UŽKLAUSOS
REZULTATO, PRIEŠ PATEIKIANT
DOKUMENTUS REGISTRACIJAI?
Taip, prieš pateikiant dokumentus
registracijai, reikia palaukti ECHA‘os
pranešimo, kuriame nurodomas Jūsų
užklausos numeris, nes Jums gali būti
taikomi teisiniai įsipareigojimai atlikti
bendrą registraciją ir dalytis duomenimis.
Pranešime taip pat pateikiama išsami
informacija
apie
ankstesnius
registruotojus ir užklausų teikėjus, taip
pat prireikus, ECHA‘os išsamių tyrimų
santraukų sąrašas.

