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ЕСНА подновява подкрепата си за
водещите регистранти в подготовката им
за 2013 г.
ЕСНА насърчава водещите регистранти да се представят, за да могат да
се ползват със специална подкрепа при подготовката за следващия
краен срок за регистрация, 31 май 2013 г.
Хелзинки, 19 декември 2011 г. – С цел да осигури специална подкрепа на водещите
регистранти в дейностите им в SIEF и подготовка им за следващия краен срок за
регистрация, ЕСНА предлага набор от дейности за подкрепа, които включват два
семинара за водещи регистранти през 2012 г., поредица от уебинари и други възможности
за обучение. ЕСНА публикува предварителен график на уебинарите през 2011-2013 г. и
уебстраница, посветена на първия семинар за водещи регистранти, който ще се проведе
на 2-3 февруари 2012 г. Всички уебинари и семинари ще бъдат записани и след това
публикувани на уебсайта на ECHA.
Като допълнителен стимул за водещите регистранти от МСП, които са изправени пред
предизвикателството да водят SIEF, Агенцията предлага възстановяване на пътните
разноски и разходите за настаняване на МСП, които желаят да посетят семинар за водещи
регистранти, в зависимост на наличността на места и проверка за допустимост.
Покани за тези прояви ще бъдат изпратени само до водещите регистранти, които първи са
се представили чрез уебсайта на ЕСНА. ЕСНА подчертава, че дружества, които са се
определили за водещи регистранти, не поемат повече отговорности от вече описаните в
регламента REACH.
ЕСНА ще публикува идентичността на номинираните водещи регистранти в зависимост от
отделните споразумения с цел допълнително улесняване на създаването на SIEF. (Заб.:
Вследствие на това, че е дал съгласието си името му да се публикува, водещият
регистрант не може да изисква името на дружеството да е конфиденциално в
регистрационното досие.)
Съобщаването на водещ регистрант не само гарантира, че дружествата ще имат право на
предвидената за тях подкрепа, но и помага на ЕСНА да определи конкретните трудности,

с които могат да се сблъскат регистрантите в SIEF. Освен това, като уведомят ЕСНА за
постигнатия напредък в SIEF, регистрантите могат да дадат важната сигурност на пазара,
че техните вещества ще бъдат регистрирани, и ще помогнат на Агенцията да подобри
предвижданията си за броя на веществата, които ще бъдат подадени преди следващия
краен срок за регистрация. По тази причина ЕСНА високо оценява информирането й чрез
уеб формуляр, ако ролята на водещ регистрант бъде прехвърлена от едно дружество на
друго.

Допълнителна информация:
Нотификация за водещи регистранти на уебсайта на ЕСНА
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
Семинар за водещи регистранти 2-3 февруари 2012 г.
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a149068f23f28f9
Уебстраници на ЕСНА за малки и средни предприятия:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Уебинари на уебсайта на ЕСНА 2011-2013 г.
http://echa.europa.eu/web/guest/support/training-material/webinars
Списък на вещества с (кандидат-) водещ регистрант за крайния срок през 2013 и
2018 г.
http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013
Съобщение за пресата на ЕСНА от 11 май 2011 г.
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176

