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Agentúra ECHA zintenzívňuje podporu
hlavných registrujúcich v prípravách na rok
2013
Agentúra ECHA podnecuje hlavných registrujúcich, aby sa sami prihlásili a
získali osobitnú pomoc pri príprave na nadchádzajúci termín registrácie,
ktorým je 31. máj 2013.
Helsinki 19. decembra 2011 – Agentúra ECHA ponúka niekoľko osobitných podporných aktivít
na pomoc hlavným registrujúcim v ich činnosti v rámci fór SIEF a v prípravách na ďalší termín
registrácie. Patria medzi ne dva pracovné semináre hlavných registrujúcich v roku 2012, séria
webových seminárov a iné školiace podujatia. Agentúra uverejnila predbežný rozvrh webových
seminárov na obdobie rokov 2011-2013 a osobitnú webovú stránku venovanú prvému
pracovnému semináru hlavných registrujúcich, ktorý sa bude konať 2. A 3. februára 2012.
Všetky webové a pracovné semináre budú zaznamenané na video a následne uverejnené na
webovej stránke agentúry.
Ďalším prejavom pomoci hlavným registrujúcim z radov MSP, ktorí musia viesť fórum SIEF, je
ponuka agentúry týkajúca sa náhrady cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie pre
zástupcov MSP, ktorí by sa chceli zúčastniť na pracovných seminároch hlavných registrujúcich
za predpokladu, že sú voľné miesta a sú splnené kritériá oprávnenosti.
Na tieto podujatia budú pozvaní iba tí hlavní registrujúci, ktorí sa ako prví prihlásia cez webovú
stránku ECHA. Agentúra ECHA by chcela podotknúť, že spoločnosti, ktoré sa prihlásia ako
hlavní registrujúci, nepreberajú žiadne ďalšie povinnosti okrem tých, ktoré sú už uvedené v
nariadení REACH.
So súhlasom jednotlivých vybraných hlavných registrujúcich agentúra uverejní ich údaje, aby
tým ešte viac uľahčila vytváranie fór SIEF. (Treba poznamenať, že ak hlavný registrujúci
súhlasí so uverejnením svojho mena, resp. názvu, nebude si môcť nárokovať na jeho utajenie
v registračnej dokumentácii.)
Prihlásiť sa ako hlavný registrujúci spoločnostiam nielen zaručuje, že budú mať nárok na
osobitnú pomoc, ale pomôže to agentúre ECHA identifikovať aj špecifické problémy, s ktorými
sa registrujúci môžu stretnúť v rámci svojich fór SIEF. Informovaním agentúry o pokroku
dosiahnutom v rámci SIEF môžu registrujúci navyše výrazným spôsobom uistiť trh, že ich látka

bude registrovaná, a pomôcť agentúre lepšie odhadnúť počet látok, ktoré je potrebné predložiť
už pred ďalším termínom registrácie. Z uvedených dôvodov by agentúra ECHA uvítala, ak by ju
spoločnosti prostredníctvom osobitného webového formulára informovali o prípadnom presune
zodpovedností hlavného registrujúceho z jednej spoločnosti na inú.

Ďalšie informácie:
Oznámenie hlavného registrujúceho na webovej stránke ECHA
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
Pracovný seminár hlavných registrujúcich 2. a 3. februára 2012
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a149068f23f28f9
Webová stránka ECHA pre malé a stredné podniky:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Webové semináre 2011-2013 na stránke ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/training-material/webinars
Zoznam látok s príslušným (kandidujúcim) hlavným registrujúcim na termíny v roku
2013 a 2018
http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013
Tlačová správa agentúry ECHA z 11. mája 2011
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176

