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EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
AGENTŪRA (ECHA) ATNAUJINO
PRELIMINARIAI UŽREGISTRUOTŲ
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠĄ
2009 m. kovo 27 d. ECHA savo internetiniame
puslapyje paskelb÷ atnaujintą preliminariai
užregistruotų cheminių medžiagų sąrašą. Jis
apima apie 143,000 cheminių medžiagų, kurias
preliminariai užregistravo 65,000 kompanijų nuo
2008 m. birželio 1d. iki gruodžio 1d., tačiau
ECHA nesitiki, kad visos šios medžiagos bus
registruojamos. Siekiant palengvinti registraciją,
sąraše nurodomi CAS numeriai tų cheminių
medžiagų, kurios ankščiau buvo identifikuojamos
tik pagal pavadinimą. Patobulinta medžiagos
paieškos funkcija, taip pat įtraukti sąrašo numeriai
(EC numerių formatu) toms medžiagoms, kurios
jo neturi. Atnaujintas sąrašas ypač svarbus
įmon÷ms, kurios gamina ar importuoja chemines
medžiagas,
siekiančioms
surasti
teisingą
informacijos apie cheminę medžiagą mainų
forumą (SIEF). Šis sąrašas pad÷s identifikuoti
panašias chem. medžiagas bei nustatyti ar tai
pačiai medžiagai n÷ra kelių pirminių SIEF. Tuo
pačiu užtikrinamas dalijimasis duomenis, o tai turi
sumažinti bandymų, atliekamų su gyvūnais,
skaičių.

Atnaujintas preliminariai
užregistruotų cheminių medžiagų
sąrašas pateikiamas ECHA
tinklapyje, ECHA CHEM
rubrikoje:

užtikrinti, tačiau pabr÷žia, kad forumai turi būti
formuojami pačių įmonių, nes ECHA negali
dalyvauti potencialių registruotojų diskusijose ir
negali patvirtinti ar nepatvirtinti konkretaus SIEF
kūrimo. ECHA rekomenduoja įmon÷ms susisiekti
su jų verslo asociacijomis, kurios patars kaip
geriau pereiti nuo pre-SIEF prie SIEF.
Vienas iš pagrindinių SIEF uždavinių yra
palengvinti keitimąsi informacija, kas leistų
išvengti pasikartojančių tyrimų, taip pat suderinti
medžiagos klasifikaciją ir ženklinimą. Forumo
nariai turi informuoti vieni kitus apie esamus
tyrimus, reaguoti į užklausimus ir kolektyviai
dirbti aiškinantis, kokių papildomų tyrimų gali
prireikti.
Pramonei
informavus
ECHA,
kad
yra
nesklandumų pradedant kai kuriuos SIEF bei
bendraujant forumo dalyviams, ji suorganizavo
pramon÷s asociacijų bei Komisijos atstovų
susitikimą, kuris buvo skirtas aptarti iškylančias
problemas, patikslinti reikalavimus forumo
dalyviams bei pad÷ti užtikrinti keitimąsi
geriausiomis praktikomis. Po šio susitikimo
ECHA savo puslapyje paskelb÷ svarbiausius SIEF
patarimus registruotojams. ECHA pripažįsta, kad
tai yra naujas procesas, tod÷l tik÷tina, kad iškils
naujų svarstytinų klausimų, kuriems bus būtinos
tolimesn÷s diskusijos.
Patarimus kaip dirbti SIEF rasite:
http://echa.europa.eu/doc/reach/rea
ch_factsheet_siefs.pdf

http://apps.echa.europa.eu/prere
gistered/pre-registered-sub.aspx
SIEF – INFORMACIJOS APIE CHEMINĘ
MEDŽIAGĄ MAINŲ FORUMAS
SIEF formuojamas tada, kai preliminarūs
registruotojai pirminiame SIEF (pre-SIEF) sutaria,
kad jie gamina/importuoja tą pačią cheminę
medžiagą. SIEF neturi nustatytos teisin÷s formos,
tai – forumas, skirtas keistis duomenimis apie
konkrečią medžiagą.
Dalijimasis informacija atlieka labai svarbų
vaidmenį REACH, tod÷l ECHA siekia tai

Jeigu Jūs esate atlikę chemin÷s medžiagos
preliminarią registraciją ir ją ketinate
registruoti, labai svarbu, kad kuo greičiau
įsitrauktum÷te į labiausiai Jūsų medžiagą
atitinkantį SIEF, nes registracijos terminai
pagal REACH reglamentą yra griežti ir ECHA
negali jų keisti. Tai reiškia, kad jei Jūs
neatliksite registracijos iki numatyto termino,
gamyba bei importas tur÷s būti sustabdyti. Tad
jei dar neprad÷jote, prad÷kite dabar.
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PAGRINDINIS REGISTRUOTOJAS
REACH reglamente n÷ra nurodoma kaip turi būti
paskirtas pagrindinis registruotojas, kuris rengs
bendras registracijos dalis (jungtin÷ pateiktis). Jį,
bendru sutarimu, turi paskirti SIEF nariai. Labai
svarbu,
kad
šis
susitarimas
būtų
dokumentuojamas.
Jeigu SIEF yra chem. medžiagos, kuriai taikomas
pereinamasis laikotarpis (phase in), pagrindinis
registruotojas tur÷tų būti vienas iš tų preliminarių
registruotojų, kurie turi atlikti registraciją
anksčiausiai. Tai reiškia, kad pagrindiniu
registruotoju greičiausiai bus paskirtas toks chem.
medžiagos gamintojas ar importuotojas, kuris
gamina/importuoja 1000 ar daugiau tonų per
metus. Pagrindiniu registruotoju gali būti
paskirtas
ir
mažesnio
tonažo
gamintojas/importuotojas, tačiau tokiu atveju jis
tur÷s paruošti bendras registracijos dalis
(privalomai ir didesnio tonažo reikalavimus) iki
pirmo konkrečios medžiagos SIEF narių
registracijos
termino.
Toks
„pagrindinis
registruotojas“ mok÷s registracijos mokestį pagal
savo tonažą. Svarbu, kad tik vienas pagrindinis
registruotojas gali būti paskirtas vienai cheminei
medžiagai. Ši taisykl÷ galioja ir chem.
medžiagoms, kurioms n÷ra taikomas pereinamasis
laikotarpis (non phase in).
Daugiau informacijos apie pagrindinio
registruotojo skyrimą galite rasti
Rekomendacijose dalijimuisi duomenimis
(8.3 skyrius).
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guida
nce_document/data_sharing_en.htm?time
=1241684691
KAIP ELGTIS SU POTENCIALIAIS
REGISTRUOTOJAIS AR SIEF NARIAIS,
KURIE NEATSAKO Į UŽKLAUSAS
Dažnai SIEF turi labai daug potencialių narių. Kai
kurie iš jų gali nuspręsti aktyviai nedalyvauti
forume. Jeigu kompanijos neatsako į užklausimus
el. paštu ar laiškas grįžta atgal, bandykite faksu,
tačiau reikia atminti, kad SIEF nariai gali
nuspręsti tapti aktyviais v÷liau. Tad yra naudinga
laikas nuo laiko parsisiųsti preliminarių
registruotojų XML failą ir pasitikrinti ar n÷ra
padaryti kokie nors kontaktin÷s informacijos
pakeitimai.
SIEF narys, gavęs užklausimą pateikti
informaciją, apimančią bandymus su stuburiniais
gyvūnais, turi atsakyti į ją per 1 m÷nesį.
Kompensacija už keitimąsi duomenimis yra
nustatoma forumo narių sutarimu.

Visi SIEF dalyviai turi:
• atsakyti į informacijos
užklausas iš kitų dalyvių
• teikti duomenis kitiems
dalyviams apie vykdomus
tyrimus
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS (SDL)
- Nuo 2007 metų birželio 1d. saugos duomenų
lapas (SDL) turi atitikti REACH reglamento
reikalavimus, tačiau ES šalys nar÷s sutar÷, kad
griežtai reikalauti iš karto perdaryti jau esančius
SDL yra nepraktiška. Jei SDL pateikiama
informacija atitinka kitus REACH reglamento
reikalavimus, žemiau pamin÷tus pakeitimus reikia
atlikti iki 2010m. gruodžio 1d. Jei nauja chem.
medžiaga ar preparatas pradedami tiekti
rinkai tik nuo 2007m. birželio 1d. bei v÷liau, ar
SDL yra atnaujinamas, reikalaujama atlikti ir
išvardintus pakeitimus.
- Pagrindinis skirtumas – sukeistos 2-oji ir 3-ioji
SDL dalys (2-ojoje dalyje turi būti nurodomi
galimi pavojai, o 3-iojoje – informacija apie
komponentus). Taip pat turi būti pateikiamas už
SDL atsakingo asmens el. pašto adresas.
- SDL pateikiamas oficialia valstyb÷s nar÷s (VN),
kurioje chem. medžiaga ar preparatas tiekiami
rinkai, kalba, nebent VN nusprendžia kitaip.
Lietuvoje SDL turi būti pateikiamas valstybine –
lietuvių kalba.

SDL reikalavimai – REACH
reglamento 31 str.
SDL pildymo nurodymai – REACH
reglamento II priedas
PRASIDöJO PIRMASIS REACH
KONTROLöS PROJEKTAS
Pirmasis REACH kontrol÷s projektas leis
užtikrinti pagrindinį šio reglamento principą: n÷ra
duomenų – n÷ra rinkos. Nacionaliniai inspektoriai
koncentruosis į chemines medžiagas, kurioms
taikomas pereinamasis laikotarpis (phase in
substances). Tikrins, ar įmon÷s atlikusios
preliminarią registraciją, registraciją, taip pat
saugos duomenų lapus. Šis projektas leis įvertinti
gamintojų bei importuotojų (įskaitant vienintelius
atstovus) REACH reglamento laikymosi lygį
Europos sąjungoje bei Europos ekonomin÷je
erdv÷je.
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