
Kaip jūs susiję su SIEF?
SIEF forumai vienija tas pačias medžiagas registruojančias 
įmones, kad jos galėtų keistis informacija apie šias medžiagas. 
Taip mažinamos išlaidos ir išvengiama pakartotinių bandymų 
su gyvūnais.

Jei jums reikia užsiregistruoti iki 2010 m. lapkričio 30 d.:Jei jums reikia užsiregistruoti iki 2010 m. lapkričio 30 d.:Jei jums reikia užsiregistruoti iki 2010 m. lapkričio 30 d.:Jei jums reikia užsiregistruoti iki 2010 m. lapkričio 30 d.:

Sužinokite, ar jau paskirtas Pagrindinis registruotojas, ir 
praneškite jam, kad registruositės 2010 m.

REACH-IT tinklalapyje patikrinkite, kas dalyvauja jūsų SIEF 
forume (kitos įmonės, pradėjusios tos pačios medžiagos 
registraciją).

Jei Pagrindinio registruotojo nėra, susisiekite su kitais SIEF 
nariais ir artimiausiu metu jį išrinkite. Kiekviename SIEF forume 
turi būti Pagrindinis registruotojas!

Keiskitės informacija: nuspręskite, kiek norite prisidėti prie 
dokumentacijos rengimo.

Pagrindinis registruotojas SIEF narių vardu pateiks bendrąją 
dokumentaciją.

Nepamirškite, kad privalote pateikti ir individualią bylą apie 
savo įmonę bei sumokėti savo registracijos mokestį.

Klasifikavimas, ženklinimas ir 
pakavimas (CLP)
Naujos CLP taisyklės apima medžiagas, kurias reikia iš 
naujo suklasifikuoti iki 2010 m. gruodžio 1 d., ir mišinius, 
kuriuos reikia iš naujo suklasifikuoti iki 2015 m. birželio 1 d.

Gamintojai ir importuotojai privalo iki 2011 m. sausio 
3 d. pranešti ECHA apie rinkoje esančių medžiagų 
klasifikavimą, kurios:

•  turi būti užregistruotos pagal REACH (pranešimai 
apie medžiagas, kurias reikia užregistruoti iki 
2010 m. lapkričio 30 d., bus įtraukiami į 
registracijos dokumentaciją);

•  klasifikuojamos kaip pavojingos (nepriklausomai nuo 
kiekio!);

•   mišiniuose viršija nustatytą koncentraciją, ir dėl to jas 
reikia klasifikuoti.

Sužinokite daugiau:

SIEF:
http://echa.europa.eu/sief_lt.asp   

REACH ir CLP:  
http://guidance.echa.europa.eu/index_lt.htm

REACH-IT: 
http://echa.europa.eu/reachit_en.asp 

REACH prievolės:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_lt.htm   

CLP: 
http://echa.europa.eu/clp_lt.asp 
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1-asis REGISTRACIJOS TERMINAS
2010 m. lapkričio 30 d. 2018 m. gegužės 31 d.2013 m. gegužės 31 d.

≥ 1 tona per metus CMR medžiagų
≥ 100 tonų per metus labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų
≥ 1000 tonų per metus

100 tonų per metus 1 tona per metus

REACH registracijos etapai:                                                                                                                
• Keiskitės informacija savo SIEF forume
• Parenkite bendrąją ir individualiąją dokumentaciją

REACH – Cheminių medžiagų  – Cheminių medžiagų  – Cheminių medžiagų  – Cheminių medžiagų 
registracija, įvertinimas, registracija, įvertinimas, registracija, įvertinimas, registracija, įvertinimas, 

autorizacija ir apribojimaiautorizacija ir apribojimaiautorizacija ir apribojimaiautorizacija ir apribojimai

Tikslai

•  Sveikatos ir aplinkos Sveikatos ir aplinkos Sveikatos ir aplinkos Sveikatos ir aplinkos 
apsauga

•  Daugiau naujovių Daugiau naujovių Daugiau naujovių 

•  Didesnis 
konkurencingumaskonkurencingumaskonkurencingumas

Laikas registruotis pagal REACH

Kaip veikia SIEF?
Kiekviename SIEF forume paskiriamas Pagrindinis registruotojas, 
kuris pateikia bendrąją dokumentaciją – sekite jų instrukcijas arba 
reikalavimus.

Kai kuriuose SIEF forumuose veikia konsorciumai. Dalyvauti SIEF 
forumuose privaloma, prisijungti prie konsorciumo – ne.

Kas, jei aš eksportuoju į ES?
Jūs negalite registruotis patys. Šiuo atveju REACH prievoles turi 
vykdyti jūsų importuotojai arba Europos Sąjungoje įsikūrusi įmonė, 
kurią jūs nurodote kaip savo Vienintelę atstovę.

Kur gauti pagalbą? 
Pirmiausia apsilankykite ECHA tinklalapyje – čia rasite puslapius 
apie SIEF, rekomendacijų dokumentus, IT priemones ir atsakymus 
į dažniausiai užduodamus klausimus. Taip pat galima kreiptis į 
visose ES šalyse esančias REAC/CLP pagalbos tarnybas ir į ECHA 
pagalbos tarnybą.

Jums padėti gali ir pramonės asociacijos, Europos verslo ir inovacijų 
tinklas „Enterprise Europe Network“ bei prekybos rūmai.

Kiek tai kainuos?
Registracijos mokesčiai mokami ECHA priklausomai nuo 
cheminių medžiagų tonažo ir įmonės dydžio.

Jums taip pat reikės sumokėti už registracijos duomenis, gautus 
iš kitų SIEF narių. Mokėtina suma priklausys nuo to, kiek įmonių 
SIEF forume pasidalys šias išlaidas. Mokėti reikės tik už jums 
reikiamus duomenis ir tik tada, kai jums jų iš tiesų prireiks.

Ką man daryti?
Pateikite Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) 
registracijos dokumentaciją, kurią sudaro bendroji dalis, 
rengiama ir pateikiama kartu su kitais tos pačios medžiagos 
gamintojais arba importuotojais, ir individualioji dalis, kurioje 
pažymima tik su jūsų bendrove susijusi informacija.

Rengiant dokumentaciją, jums teks keistis duomenimis 
Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumuose 
(SIEF).

Registracijos dokumentacija pateikiama naudojant programinę 
įrangą REACH-IT.

Medžiagų vartotojams registruotis nereikia, tai privalo daryti 
tik gamintojai ir importuotojai.

Pradėkite dabar!
Kadangi užsiregistruoti reikia iki 2010 m. lapkričio 30 d., 
pradėkite registracijos procesą kuo anksčiau.

Apsikeitimui informacija SIEF forumuose liko visai nedaug laiko!

Individualiai pateikiama informacija taip pat gali būti labai 
svarbi.

SIEF – Informacijos apie 
cheminę medžiagą 

apsikeitimo forumas

Tikslai

Platesnis keitimasis 
informacija = mažiau 

nebūtinų bandymų su 
gyvūnais ir mažesnės 

pramonės bandymų 
išlaidos.
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iaGaminate arba importuojate 
chemines medžiagas?
Pagal REACH, iki 2010 m. lapkričio 30 d. būtina 
užregistruoti pavojingiausias medžiagas (pvz., CMR), jei jų kiekis 
viršija 1 toną per metus, labai toksiškas vandens aplinkai medžia-
gas, jei jų kiekis viršija 100 tonų per metus, ir kitas medžiagas, kurių 
pagaminama arba importuojama daugiau nei 1000 tonų per metus.


