NAUJIENLAIŠKIS (Nr.20)
2019 m. sausis
Gerbiamieji cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, platintojai ir
tolesnieji naudotojai, norėdami gauti šią informaciją periodiškai ar užduoti klausimą,
rašykite el. paštu reachclp@aaa.am.lt
Pagarbiai, Agnė Janonytė
Susikurkite ECHA‘os paskyrą, kad
galėtumėte naudotis naujomis
funkcijomis



Jau galite sekti, kas vyksta su Jūsų
cheminėmis medžiagomis, ir galite
išsaugoti savo užklausas, pateiktas
„Cheminių medžiagų paieška“ paieškos
laukelyje, jeigu susikursite savo paskyrą ir
prisijungsite prie pagrindinės Europos
cheminių medžiagų agentūros (toliau ─
ECHA) svetainės. Susikurta paskyra taip
pat suteiks Jums galimybę prisijungti ir
naudotis papildomomis funkcijomis kitose
ECHA‘os svetainėse.
ECHA’os svetainė turi naujas funkcijas,
kuriomis naudotis galės tie, kurie susikurs
savo paskyrą. Taigi, tie, kurie prisijungsite
prie jos, galėsite:


Sekti informaciją apie Jūsų verslui
svarbią cheminę medžiagą ir
matyti, kokie teisinio reguliavimo
reikalavimai jai taikomi. Sekdami
informaciją apie jums rūpimą

medžiagą, kas savaitę gausite
pranešimą ir sužinosite, ar jai yra
pradėti taikyti specifiniai teisinio
reguliavimo procesai (pvz.: įtraukta
į
Kandidatinį
labai
didelį
susirūpinimą keliančių cheminių
medžiagų autorizacijos sąrašą,
Apribojimų sąrašą ir kt.).
Išsaugoti
paieškos
kriterijus,
nurodytus laukelyje „Išplėstinė
paieška“. Kitą kartą prisijungę prie
paskyros galėsite peržiūrėti tą pačią
užklausą ir nereikės užklausos
formos pildyti dar kartą iš naujo.

Jeigu jau turite susikūrę REACH-IT,
R4BP 3 arba ePIC paskyras, jungiantis
prie ECHA’os svetainės, galėsite naudoti
tuos pačius prisijungimo duomenis ir
pradėti naudotis naujomis funkcijomis.
Jeigu dar neturite susikūrę savo paskyros,
tą galite lengvai padaryti ECHA‘os
svetainės
Prisijungimo
puslapyje,
pasirinkę „Personal or other account“.
Susikūrę savo paskyrą, Jūs taip pat
galėsite:




Parsisiųsti IUCLID programinę
įrangą ir užsiprenumeruoti IUCLID
naujienas;
Parsisiųsti
Chesar
įrankį
ir
užsiprenumeruoti Chesar naujienas;
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Pateikti komentarus ir įvertinti
ECHA’os naujienlaiškius;
Būti
bendruomenės
dėl
informacijos
teikimo
Apsinuodijimų centrams dalimi ir
gauti naujienas.

įvertinti
registracijos
dokumentacijos
kokybę, bei išnagrinėja registruotojų
pateiktų bandymų pasiūlymus. Jeigu
nustatomi neatitikimai, ji parengia
sprendimo
projektus
ir
išsiunčia
registruotojams.

Informuojame, kad vis dar išlieka
galimybė naršyti ECHA’os svetainėje ir
nesusikūrus paskyros arba neprisijungus
prie jos, tačiau norint sekti savo paieškos
istoriją, privalote prie jos prisijungti ir tai
padaryti labai paprasta ─ užteks vos kelių
mygtuko paspaudimų.

2019 m. sausio 1 d. ECHA išsiuntė
dokumentacijos įvertinimo sprendimo
projektus visiems registruotojams, kurių
registracijos dokumentacijos neatitiko
reikalavimų. Registruotojai turi teisę per
30 kalendorinių dienų nuo šio projekto
gavimo dienos pateikti komentarus
ECHA‘i, naudojant skaitmeninę formą.
Komentavimo periodas prasideda nuo
sprendimo projekto gavimo per REACHIT dienos, todėl rekomenduojame
pasitikrinti savo REACH-IT paskyrą.
Sprendimo projekte būna nurodytas
galutinis komentarų teikimo terminas ir
adresas, kuriuo prieinama skaitmeninė
forma.




ECHA‘os svetainės prisijungimo
puslapis:
https://echa.europa.eu/lt/home?p_p_id=58
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&
p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58
_struts_action=%2Flogin%2Flogin
ECHA’os paskyrų vadovas (PDF) (EN):
https://echa.europa.eu/documents/10162/21
721613/echa_accounts_en.pdf/90375da350a2-44d3-8839-60784d1f3db3
IUCLID svetainės prisijungimo puslapis:
https://iuclid6.echa.europa.eu/
Chesar svetainės prisijungimo puslapis:
https://chesar.echa.europa.eu/home?p_p_id
=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximiz
ed&p_p_mode=view&saveLastPath=false
&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin

Informuojame,
kad
registruotojai
sprendimo projektui gali, pvz., teikti
paaiškinimus, nurodyti šio projekto
netikslumus, prašyti pratęsti projekte
nurodytus terminus, kad laiku pateikti
trūkstamą registracijos dokumentacijos
informaciją. Jei registruotojas nepritaria
galutiniam sprendimui, jis gali pateikti
apeliacinį skundą ECHA‘i raštu per tris
mėnesius nuo galutinio sprendimo gavimo
dienos. Pateikus apeliacinį skundą, imamas
mokestis.

Registracijos dokumentacijų vertinimas

Daugiau informacijos apie apeliacinių
skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką
rasite ECHA‘os svetainėje

Informuojame,
kad
ECHA
atlieka
cheminių
medžiagų
registracijos
dokumentacijų atitikties patikras, siekdama

https://echa.europa.eu/lt/about-us/who-weare/board-of-appeal
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