
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SIEF – (informacijos apie chemin ę medžiag ą 
apsikeitimo forumas) , kuriuo siekiama pad÷ti 
registruotojams, ketinantiems registruoti tą pačią 
medžiagą. Juo siekiama palengvinti duomenų 
dalijimąsi tarp įmonių ir taip išvengti tyrimų (nebūtinų 
bandymų) dubliavimosi bei pad÷ti susitarti d÷l 
klasifikacijos ir ženklinimo.  

SIEF bus sudarytas kiekvienai iš anksto 
užregistruotai medžiagai, kurios tapatyb ÷ tokia 
pati.  SIEF dalyviai yra:  

• visi išankstiniai registruotojai ir  
• duomenų tur÷tojai.  

SIEF neturi nustatytos teisin ÷s formos , tai – 
forumas, kuriame dalijamasi duomenimis ir kita 
informacija apie tam tikrą medžiagą.  

ECHA neatlieka jokio vaidmens, susijusio su 
konkretaus SIEF patvirtinimu ar atmetimu, tačiau 
teikia rekomendacijas ir skleidžia geriausią patirtį. 

Liko nedaug laiko veikiantiems SIEF sudaryti , visų 
pirma įmon÷ms, turinčioms pateikti ECHA savo 
registracijos dokumentus iki 2010 m. gruodžio 1 d.   
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Kai galimi registruotojai SIEF pasidalija turimais 
duomenimis ir juos įvertina, pagrindinis 
registruotojas rengia bendras jų registruojamų 
medžiagų dokumentų dalis, t. y. kartu teikiamus 
dokumentus. Kitas registracijos dokumentų dalis 
SIEF nariai turi teikti atskirai. Kartu teikiamus 
dokumentus sudaro:  

• tyrimų santraukos ir (arba) patikimų tyrimų 
santraukos;  

• klasifikacija ir ženklinimas;  
• jei reikia, siūlomas bandymas 

papildomiems tyrimams.  

Jei įmon÷s nusprendžia, juos gali sudaryti ir: 

• saugaus medžiagos naudojimo 
rekomendacijos;  

• jei reikia, chemin÷s saugos ataskaita;  
• informacija, ar informaciją peržiūr÷jo 

ekspertas (savanoriškai).  

Įmon÷, veikianti kaip pagrindin ÷ registruotoja, 
teiks kartu teikiamus dokumentus.  Kartu teikiami 
dokumentai teikiami visų registruotojų vardu.  

Tada kiekvienas registruotojas  turi nurodyti 
teisingą kartu teikiamų dokumentų pavadinimą savo 
paties IUCLID 5 dokumentų rinkinyje kartu su jų 
įmonei būdinga informacija, kuri turi būti pateikta 
atskirai po to, kai pateikiami kartu teikiami 
dokumentai. 
Medžiaga yra užregistruota, kai ECHA gauna 
registracijos mokestį. Tik tada registruotojui 
(pagrindiniam registruotojui ir visiems nariams) bus 
nusiųstas registracijos numeris.  

 

Registracija 

 
 

Dokument ų pateikimo laikas  
 

Pagrindinio registruotojo dokumentų rinkinys turi būti 
pateiktas prieš nariams pateikiant savo registracijos 
dokumentus.  

Kad pad÷tų pagrindiniams registruotojams: 

• ECHA suteiks elektroninę priemonę, kuri leis 
įmon÷ms patikrinti savo IUCLID 
5 dokumentų rinkinio išsamumą 
(vadinamasis TCC modulis).;  

• paskelbtos dabar galiojančios verslo 
taisykl÷s (žr. Kita informacija toliau). 
Taisykl÷s pad÷s registruotojams kokybiškai 
parengti dokumentaciją ir užtikrinti, kad 
teikiami dokumentai atitiktų procesą.  

Svarbu, kad pagrindinis registruotojas pateiktų 
išsamią dokumentaciją ir maksimaliai sumažintų 
riziką, kad ją reik÷s taisyti ir teikti antrą kartą, d÷l ko 
kitiems SIEF nariams liktų mažiau laiko savo 
dokumentacijai pateikti. Kiti SIEF nariai turi pateikti 
savo dokumentaciją iki nustatyto termino. 
Primename, kad registracijos data yra pateikimo 
data. 

 

 
 

Aplinkos apsaugos 

agentūra 

 

 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 
(REACH-CLP PAGALBOS TARNYBA) 

http://www.gamta.lt 
  



  

 

Konsorciumai yra oficialesnis registruotojų 
bendradarbiavimo būdas; jie sudaromi siekiant 
praktiškai pad÷ti vykdyti SIEF dalijimosi duomenimis 
įsipareigojimus ir rengti registracijos dokumentus.  

SIEF dalyvaujančios įmon÷s gali jungtis į 
konsorciumus ir rengti vieną ar kelias bendrai 
pateikiamų dokumentų dalis arba dirbti su keliais 
bendrai pateikiamais skirtingų medžiagų dokumentų 
rinkiniais (Rekomendacijos keitimuisi duomenimis, 
95–102 psl. 10.2–10.7 dalys).  

Konsorciumo nariams nereik÷tų pamiršti, kad jie turi 
ir bendradarbiavimo bei dalijimosi duomenimis su 
kitais galimais SIEF nariais iš išankstinio SIEF, kurie 
neįeina į konsorciumus, įsipareigojimų. 

Tačiau pagal REACH reglamentą n÷ra reikalavimo 
sudaryti konsorciumus. Vieno SIEF nariai gali 
sudaryti kelis konsorciumus arba į vieną konsorciumą 
gali įeiti registruotojai iš skirtingų SIEF, pvz., tais 
atvejais, kai medžiagos yra susijusios. 

 

 

 

 

Kur rasti daugiau informacijos? 

Apsilankykite Europos cheminių medžiagų agentūros 
internetiniame puslapyje: 

http://www.echa.europa.eu  

 

 

 

 

Pagrindinis registruotojas  – tai registruotojas, kuris 
veikia gavęs kitų pritariančių registruotojų sutikimą (žr. 
Dalijimosi duomenimis rekomendacijas ). Gali būti 
tik vienas pagrindinis registruotojas ir tik vienas kartu 
teikiamų dokumentų rinkinys.  

Kartu teikiamus dokumentus teikia pagrindinis 
registruotojas. Tuo atveju, jei medžiagai taikomas 
pereinamasis laikotarpis, pagrindinis registruotojas bus 
vienas iš registruotojų, kurie planuoja teikti savo 
registruojamų medžiagų dokumentus iki anksčiausio 
registracijos termino. Kitaip tariant, pagrindinis 
registruotojas greičiausiai bus gamintojas arba 
importuotojas, turintis užregistruoti medžiagą iki 
pirmojo registracijos termino (paprastai jis daugiausia 
susijęs su ta medžiaga, pvz., galbūt gamina didžiausią 
kiekį arba turi daugiausia duomenų).  

Pagrindinio registruotojo vaidmuo nustatytas REACH 
reglamente ir privalomas kiekvienam SIEF. 
Primename, kad vaidmuo savaime netenka tai įmonei, 
kuri rūpinasi SIEF sudarymu.  

SIEF nariai paskiria pagrindinį registruotoją. Svarbu 
dokumentais pagrįsti, kaip buvo išrinktas pagrindinis 
registruotojas. Taip pat rekomenduojama, kad visuose 
konsorciumo susitarimuose būtų informacija, kaip 
galima perduoti pagrindinio registruotojo statusą.  

SIEF veiks iki 2018 m. birželio 1 d. ir visą tą laikotarpį 
privalo būti pagrindinis registruotojas.  

Pagrindiniams registruotojams, kurie rengia 
dokumentus iki 2010 m. registracijos termino, 
patariama informuoti ECHA apie savo paskyrimą. 

 

 

 

 

SIEF pareigos  Pagrindiniai registruotojai  

Visi SIEF dalyviai  turi:  

• reaguoti į kitų dalyvių informacijos 
prašymus;  

• suteikti jiems galimybę paprašius susipažinti 
su esamais tyrimais.  

Galimi registruotojai  turi:  

• prašyti kitų SIEF dalyvių trūkstamos 
informacijos, kurios reikia jų registravimo 
dokumentacijai;  

• drauge nustatyti, ar reikia tolesnių tyrimų, 
kad būtų įvykdyti medžiagų registravimo 
reikalavimai;  

• pasirūpinti, kad būtų atlikti nustatyti tyrimai;  
• susitarti d÷l klasifikacijos ir ženklinimo.  

Duomen ų tur ÷tojai   

Duomenų tur÷tojas – bet kuris asmuo, turintis 
informacijos ar duomenų, kurie būtų susiję su 
medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, 
ir pasirengęs dalytis tokiais duomenimis SIEF. Jie:  

• privalo atsakyti į bet kurią galimų 
registruotojų užklausą, jei turi duomenų, 
susijusių su užklausa;  

• neturi teis÷s reikalauti duomenų.  

SIEF veiks iki 2018 m. birželio 1 d. 
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