Prašymas dėl alternatyvaus cheminio
pavadinimo vartojimo – Jūsų verslo
konfidencialumui užtikrinti

Kiekvienas gamintojas, importuotojas ar tolesnis
naudotojas, ketinantis gaminti ar importuoti mišinį
(pvz.: dažai, plovikliai) bei patiekti jį Europos
rinkai, pagal REACH ir CLP reglamentus yra
įpareigotas informuoti vartotoją apie mišinio
sudėtyje esančias pavojingas chemines medžiagas,
taip atskleisdamas jų tapatybę.

Jei galite įrodyti, kad dėl cheminės medžiagos cheminės tapatybės atskleidimo etiketėje arba saugos
duomenų lape (SDL) kiltų pavojus Jūsų verslo konfidencialumui, visų pirma jo intelektinės
nuosavybės teisėms, turite galimybę pateikti prašymą Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau
– ECHA) vartoti alternatyvų cheminį pavadinimą, kuriuo ta mišinio sudėtyje esanti cheminė
medžiaga būtų nurodoma vartojant pavadinimą, identifikuojantį pagrindines funkcines chemines
grupes, arba alternatyvų įvardijimą (CLP 24 straipsnis).

Kaip parengti ir pateikti prašymą leisti mišiniuose
naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą?
1. Susikurkite REACH-IT paskyrą, jei jos dar neturite.
Ši paskyra bus naudojama sąskaitoms gauti ir susirašinėjimui.

2. IUCLID programoje sukurkite alternatyvaus pavadinimo prašymo dokumentaciją.
Dokumentacijoje turi būti nurodyta ši informacija:
• Prašymą teikiančio asmens tapatybė;
• Siūlomas alternatyvus cheminis pavadinimas;
• Cheminės medžiagos tapatybė ir sudėtis;
• Informacija apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą;

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus REACH-CLP pagalbos tarnyba (parengė –
J.Balčiūnienė), A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8-5) 2126090, el. p. reachclp@aaa.am.lt , www.gamta.lt

•
•
•
•
•

Mišinio (-ių), į kurio (-ių) sudėtį įeina cheminė medžiaga, kuriai prašoma suteikti alternatyvų cheminį
pavadinimą, prekinis (-iai) pavadinimas (-ai);
Cheminės medžiagos, kuriai prašoma suteikti alternatyvų cheminį pavadinimą, SDL;
Mišinio (-ių), į kurio (-ių) sudėtį įeina ši cheminė medžiaga, SDL;
Pagrindimas, kuriuo įrodoma, kad prašymą teikiantis asmuo yra pakankamai komerciškai
suinteresuotas, kad nebūtų atskleistas tikrasis cheminės medžiagos pavadinimas; ir
Pagrindimas, kuriuo įrodoma, kad alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimas atitinka poreikį
suteikti tiek informacijos, kiek reikia, norint imtis būtinų atsargumo priemonių sveikatos apsaugai ir
saugai darbo vietoje užtikrinti, ir poreikį užtikrinti galimybę valdyti su mišinio naudojimu susijusią
riziką.

Siūlomas alternatyvus cheminis pavadinimas gali būti pavadinimas, kuriuo nurodomos svarbiausios
cheminės medžiagos funkcinės grupės, arba alternatyvus pavadinimas.
Patarimas: kuriant alternatyvų pavadinimą, rekomenduojama naudotis „Rekomenduojamų alternatyvių
pavadinimų žodynėliu" (Pavojingų preparatų direktyvos 1999/45/EB VI priedo B dalis).

3. Pateikite IUCLID failą ir reikiamus priedus, pasinaudodami šia internetine forma:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/clp24.aspx
Jei pateikę prašymą, negavote patvirtinančio pranešimo, susisiekite su ECHA pagalbos tarnyba

Kas vyksta toliau?
Gavusi prašymą, ECHA jį patikrina antivirusine programa ir atlieka atitikties veiklos taisyklėms
patikrą, siekdama nustatyti, ar dokumentacija yra išsami ir ar ją galima toliau tvarkyti.
Jei dokumentacija atitinka veiklos taisyklių reikalavimus, ECHA Jums atsiunčia sąskaitą į Jūsų
REACH-IT paskyros pašto dėžutę. Kai ECHA gauna mokėjimą, apie sprendimą dėl prašymo leisti naudoti
alternatyvų pavadinimą, Jums pranešama per šešias savaites.
Jei ECHA nepatvirtina prašymo naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą arba jei vėliau keičia arba
atšaukia leidimą naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą, galite prašyti peržiūrėti sprendimą. Prašymas peržiūrėti
sprendimą turi būti pateiktas naudojant specialią internetinę formą per du mėnesius nuo sprendimo gavimo:

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
Papildoma informacija:
•

„Duomenų teikimo vadovas. 14 dalis. Kaip IUCLID 5 parengti ir
pateikti prašymą naudoti mišinyje esančios cheminės medžiagos
alternatyvų cheminį pavadinimą".

•

CLP reglamento kriterijų taikymo rekomendacijos.

•

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų
ECHA‘i pagal CLP reglamentą.

