Pradėkite

Jums reikia pagalbos?

Jeigu registraciją privalote atlikti iki 2018 m.
gegužės 31 d., pradėkite jai ruoštis kuo anksčiau,
nes užtruksite kažkiek laiko, kol susisieksite ir
susitarsite su kitais registruotojais bei parengsite
savo registracijos dokumentaciją.

REACH 2018 svetainė prieinama 23 ES kalbomis:
http://echa.europa.eu/lt/reach-2018

REACH 2018

Pradėkite studijuoti ES cheminių medžiagų teisės
aktus:
http://echa.europa.eu/lt/support/getting-started

Likite rinkoje –
registruokite savo
chemines medžiagas

Savišvietos medžiaga:
http://echa.europa.eu/lt/support
Jūsų nacionalinė REACH pagalbos tarnyba ir ECHA
(Europos cheminių medžiagų agentūros) pagalbos
tarnyba:
http://echa.europa.eu/lt/contact
„Europos įmonių tinklas“ (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

IT įrankiai
Kartu su:

 IUCLID – duomenims tvarkyti.
 REACH-IT – informacijai pateikti ir atnaujinti.
 Chesar – cheminės saugos ataskaitai parengti.
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ECHA svetainėje pateikiamos priemonės,
kurias galima naudoti rengiant ir pateikiant jūsų
registraciją:

http://echa.europa.eu/lt/reach-2018

Jeigu gaminate arba importuojate produktus

KODĖL JŪS TURĖTUMĖTE ATLIKTI
REGISTRACIJĄ?
Jeigu cheminę medžiagą privalote registruoti,
tačiau šito neatliksite iki 2018 m. gegužės 31 d.,
jums nebebus leidžiama šią medžiagą gaminti,
importuoti ar tiekti ją į ES/EEE rinką.
Kai kurios cheminės medžiagos pavojingos
žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai. Turite žinoti
apie šių medžiagų keliamą pavojų ir jų naudojimo
būdus, kad galėtumėte imtis atsakingų veiksmų.
Registruodami savo chemines medžiagas įrodote,
kad esate išnagrinėjęs jų keliamą galimą riziką ir
galite pateikti rekomendacijų, kaip jas naudoti
saugiai.

REACH 2018
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Savo registraciją
parenkite naudodamiesi
IUCLID priemone

Jūs taip pat prisidedate saugant žmonių sveikatą
ir aplinką Europoje.

Jeigu tą pačią cheminę medžiagą registruoja kitos
įmonės, jūs privalote dokumentaciją parengti
kartu su tomis kitomis įmonėmis. Turite dalytis
duomenimis su kitomis bendrovėmis, kad su
gyvūnais nereikėtų atlikti nebūtinų bandymų ir kad
būtų sumažintos išlaidos.
Galiausiai turite pranešti savo vartotojams, kaip
saugiai naudoti jūsų cheminę medžiagą.

Pateikite savo
registracijos
dokumentaciją
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KO TURITE IMTIS?
Privalote surinkti informaciją apie cheminę
medžiagą ir pagal ją parengti registracijos
dokumentaciją. Pateikiama informacija yra apie
cheminės medžiagos savybes ir jos naudojimo
būdus.

Įvertinkite
pavojingumą ir
riziką
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Susisiekite su kitais
bendro registravimo
dalyviais ir
bendradarbiaukite su jais

Susiraskite kitus
bendro registravimo
dalyvius

IJĄ
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Jeigu per metus pagaminate ar importuojate į ES/
EEE rinką vieną toną ar didesnį kiekį cheminių
medžiagų, turite šias medžiagas registruoti.
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AR JUMS TAIKOMOS REACH 2018 NUOSTATOS?

NUOL

ITE SAVO REG
IST
INK

Jeigu vykdote kurią nors iš šių veiklų, privalote
nedelsdami imtis veiksmų, kad pagal ES teisės
aktų nuostatas įregistruotumėte savo chemines
medžiagas.
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(mišinius, gaminius), jums gali tekti registruoti jų
sudėtyje esančias chemines medžiagas.

UJ
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Jūs gaminate chemines
medžiagas ar jas
importuojate?
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Išmanykite savo
poreikius

