REACH-IT vartotojo vadovą, išverstą į ES valstybių
narių kalbas, rasite:
https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/discove
r_reach_it_lt.pdf/cfd6c1e7-1b66-4d7c-9158-ee6ae4990597
Daugiau informacijos apie REACH-IT rasite:
https://echa.europa.eu/lt/support/dossier-submissiontools/reach-it

JAU GALITE NAUDOTIS IŠVERSTA
PAGALBA DĖL REACH-IT
REACH-IT programoje esanti integruota pagalba,
kuri naudojama, registruojant chemines medžiagas,
buvo išversta į 23 ES valstybių narių kalbas.
Pagalbą savo šalies nacionaline kalba galėsite rasti,
pasirinkę „Bendruosius nustatymus” (angl. General
settings) ir paspaudę ant „vartotojo piktogramos“
(angl. user icon).

MOKOMOJI MEDŽIAGA DĖL IUCLID 6
NAUDOJIMO
IUCLID 6 programa ─ IT įrankis, kuris gali būti
naudojamas registracijos dokumentacijos bei
užklausos parengimui.

IUCLID 6 galite parsisiųsti nemokamai iš:
https://iuclid6.echa.europa.eu/
Filmuką „Kaip įdiegti IUCLID 6 darbalaukio versiją”
rasite:
https://www.youtube.com/watch?v=jeZ-v6qoeds
Filmuką „Kaip atnaujinti IUCLID 6 darbalaukio
versiją” rasite:
https://www.youtube.com/watch?v=KEbYmBqELHI

Šiuo metu yra suteikiama galimybė pasinaudoti
trejomis IUCLID versijomis:
•
•
•

JEI REIKIA PAGALBOS DĖL REACH-IT
Rekomenduojame kreiptis į Europos cheminių
medžiagų agentūrą (toliau – ECHA), pateikiant
klausimą
internete
per
https://echa.europa.eu/lt/contact. Jums reikės
pasirinkti:
•
•
•

My question is related to ->REACH;
Request type -> Technical support;
Topic-> REACH-IT Login issues arba
REACH-IT arba Chesar arba IUCLID.

IUCLID 6 debesies paslaugomis;
IUCLID 6 darbalaukio versija;
IUCLID 6 serverio versija.

Jeigu esate maža arba vidutinė įmonė, galite
registracijos dokumentaciją teikti internetu,
naudojant debesies paslaugas (angl. Cloud
service), t.y. Jums nereikės įdiegti IUCLID
programos savo kompiuteryje, nes, naudojant
interneto naršyklę, galėsite jungtis prie naujausios
IUCLID versijos bet kuriuo metu ir iš bet kurios
vietos. Naudojant paslaugą turėsite 1 GB duomenų
bei bus daromos automatinės kopijos ir suteikiama
nemokama pagalba.
Daugiau informacijos apie ECHA‘os debesies paslaugas
rasite:
https://echa.europa.eu/lt/support/dossier-submissiontools/echa-cloud-services
Jungtis prie ECHA debesies paslaugų galite:
https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html
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IUCLID 6 programos Patvirtinimo papildinys
(angl. Validation assistant) naudojamas duomenų
rinkinio ir dokumentacijos techninio išsamumo
patikrinimui. Rekomenduojame jį naudoti prieš
registracijos dokumentacijos pateikimą ECHA‘i.
Internetinio seminaro įrašą dėl Patvirtinimo papildinio
naudojimo rasite:
https://www.youtube.com/watch?v=0EM95mYQEEw

KAIP PASIRINKTI GERĄ KONSULTANTĄ?
Jeigu svarstote galimybę pasisamdyti konsultantą,
kuris užregistruotų Jūsų chemines medžiagas,
rekomenduojame
pasinaudoti
kontroliniu
klausimynu.
Kontrolinį klausimyną rasite:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13559/dcg_
consultant_checklist_en.pdf

JEIGU JŪSŲ GAMINAMA AR
IMPORTUOJAMA CHEMINĖ MEDŽIAGA
YRA UVCB
Registruojant nežinomos arba kintamos sudėties
medžiagas, sudėtinius reakcijų produktus ar
biologines medžiagas (toliau – UVCB), arba
teikiant užklausos dokumentaciją, arba pranešimą į
Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, reikia
pateikti gamybos proceso aprašymą. Taigi, buvo
parengta ir paskelbta forma, skirta ES cheminių
medžiagų gamintojams ir importuotojams, kokios
informacijos paprašyti ar kokią pateikti,
registruojant UVCB medžiagas.
Formą (PDF) rasite:
https://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/form_
manufacturing_process_description.pdf/65978750-55b414b8-13b3-590786832c2f

CHEMINĖS SAUGOS ATASKAITA
Gamintojai ir importuotojai, kurie per metus
pagamina arba importuoja ≥ 10 t cheminės
medžiagos privalo atlikti cheminės saugos
įvertinimą ir parengti cheminės saugos ataskaitą
(REACH reglamento 14 str.). Daugiau informacijos
apie cheminės medžiagos įvertinimą bei ataskaitą ir
joms skirtą IT įrankį Chesar rasite internetiniame
seminare.

Internetinio seminaro įrašą rasite:
https://www.youtube.com/watch?v=o9MjoemTF0Q&feat
ure=youtu.be

PRAKTINĖ PAGALBA, PADĖSIANTI
UŽREGISTRUOTI CHEMINES MEDŽIAGAS
LAIKU
Europos
cheminių
medžiagų
agentūra,
bendradarbiaudama su ES valstybėmis narėmis,
siekdama padėti įmonėms, ypač mažoms ir
vidutinėms, pasiruošti ir laiku, t.y. iki 2018 m.
gegužės 31 d. užregistruoti chemines medžiagas,
parengė
rekomendacinius
dokumentus
bei
suorganizavo internetinius seminarus, skirtus
pasirengti kiekvienam iš septynerių REACH 2018
etapų. Beveik visi dokumentai yra išversti į 23 ES
valstybių narių kalbas.
Priemonių rinkinį, skirtą cheminių medžiagų
registracijai, rasite:
https://echa.europa.eu/lt/reach-2018/toolkit-forpromoting-the-registration-deadline

UŽKLAUSOS DOKUMENTACIJOS
PATEIKIMAS ECHA‘I
Įmonės, kurios ketina gaminti arba importuoti
naujas chemines medžiagas arba tokias, kurioms
nebuvo atlikta vėlyva preliminari registracija,
privalo pateikti užklausą ECHA‘i, ar ši cheminė
medžiaga jau yra užregistruota, ir pradžioje
užregistruoti cheminę medžiagą, nes tik
užregistruotas chemines medžiagas galima gaminti
arba importuoti į ES. Rengiant užklausos
dokumentaciją labai svarbu tiksliai nurodyti
informaciją apie cheminės medžiagos tapatybę, kad
ECHA galėtų pateikti informaciją apie ankstenius
arba kitus potencialius tos pačios cheminės
medžiagos registruotojus, kad būtų galima keistis
duomenimis ir užregistruoti chemines medžiagas
bendroje
pateiktyje.
Be
to,
potencialus
registruotojas pirmiausia turi sulaukti užklausos
rezultatų ir tik po to pateikti registracijos
dokumentaciją.
Daugiau informacijos apie užklausą rasite:
https://www.echa.europa.eu/lt/web/guest/regulations/reac
h/registration/data-sharing/inquiry
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