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Gatavojoties 2013. gadam, ECHA atjauno
atbalstu galvenajiem reģistrētājiem
ECHA aicina pieteikties galvenos reģistrētājus ar nolūku sniegt tiem īpašu
atbalstu, gatavojoties nākamajam reģistrēšanās termiņam 2013. gada
31. maijā.
Helsinki, 2011. gada 19. decembris – lai sniegtu konkrētu palīdzību galvenajiem reģistrētajiem
SIEF darbībās un nākama reģistrēšanās termiņa priekšdarbos, ECHA piedāvā vairākus atbalsta
pasākumus, tostarp galveno reģistrētāju darbnīcas 2012. gadā, virkni tiešsaistes semināru un
citas apmācību iespējas. ECHA ir publicējusi 2011.-2013. gada tiešsaistes semināru
provizorisku grafiku un izveidojusi pirmajai galveno reģistrētāju darbnīcai, kas norisināsies no
2012. gada 2. līdz 3. februārim, veltītu tīmekļa lapu. Visu tiešsaistes semināru un darbnīcu
gaitu ierakstīs video un tad publicēs ECHA tīmekļa vietnē.
Kā papildu iniciatīvu MVU galvenajiem reģistrētājiem, kas saskaras ar izaicinājumu vadīt SIEF,
aģentūra piedāvā apmaksāt to uzņēmumiem ceļa un uzturēšanās izmaksas, lai viņi varētu
piedalīties galveno reģistrētāju darbnīcā, ja ir brīvas vietas un atzīta viņu atbilstība.
Uz šiem pasākumiem uzaicinās tikai galvenos reģistrētājus, kuri būs pieteikušies ECHA tīmekļa
vietnē. ECHA vēlas uzsvērt, ka uzņēmumi, kas piesakās kā galvenie reģistrētāji, neuzņemas
atbildību, kas pārsniedz REACH regulā noteikto.
ECHA publicēs arī nominēto galveno reģistrētāju vārdu un uzvārdu ar katras personas
individuālu piekrišanu, lai turpmāk sekmētu apmācību SIEF JOMĀ. (Ņemiet vērā, ka, piekrītot
publicēt savu vārdu un uzvārdu, galvenais reģistrētājs vairs nevarēs pieprasīt uzņēmuma
nosaukuma konfidencialitāti reģistrācijas dokumentācijā.)
Galvenā reģistrētāja paziņošana ne vien nodrošina uzņēmumiem tiesības uz specializētu
palīdzību, bet arī palīdz ECHA noteikt konkrētās grūtības, ar kurām reģistrētāji varētu
saskarties savos SIEF forumos. Turklāt informējot ECHA par SIEF forumā panākto progresu,
reģistrētāji tirgum var sniegt pārliecību par to, ka to vielas tiks reģistrētas, kā arī palīdzēt
aģentūrai pirms nākamā reģistrācijas termiņa precīzāk prognozēt reģistrācijai pieteikto vielu
skaitu. Šā iemesla dēļ gadījumos, kad galvenā reģistrētāja loma tiek pārnesta no viena
uzņēmuma uz citu, ECHA vēlētos, lai par šādu izmaiņu tiktu paziņots, izmantojot tīmekļa
veidlapu.

Papildinformācija:
Galvenā reģistrētāja paziņojums ECHA tīmekļa vietnē
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
Galvenā reģistrētāja darbseminārs 2012. gada 2.-3. februārī
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a149068f23f28f9

ECHA tīmekļa vietnes maziem un vidējiem uzņēmumiem:

http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Tīmekļa semināri 2011.-2013. Gadam ECHA tīmekļa vietnē
http://echa.europa.eu/web/guest/support/training-material/webinars
Vielu saraksts ar (kandidātu) galveno reģistrētāju 2013. un 2018. Gada termiņiem
http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013
ECHA preses relīze 2011. gada maijā
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176

