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Gaminių tiekėjų pareigos nuo
Lietuvoje

komponentus (angl. The referencing in a
SCIP notification dossier).
PAKARTOTINIS DUOMENŲ
PANAUDOJIMAS
Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau
– ECHA) parengė įrankius, leidžiančius
daryti nuorodą į jau pateiktą informaciją.
Tikslas – palengvinti duomenų valdymą, kad
gaminių tiekėjams taikomos pareigos dėl
SCIP pranešimo teikimo būtų kuo
paprastesnės ir išvengti tokių pačių duomenų
teikimo daug kartų.
Kaip to pasiekti?
Naudojant ECHA‘os įrankius, įmonei
suteikiama galimybė sukurti pranešimą,
darant nuorodą į pateiktą ankstesnį
pranešimą, rengiant supaprastintą SCIP
pranešimą (angl. The simplified SCIP
notification
(SSN))
arba
sukuriant
„lengvesnę“ dokumentaciją, darant nuorodą į
pateiktą informaciją apie sudėtinio daikto

Kam skirti įrankiai?
•

•

Supaprastinto SCIP pranešimo
parengimo įrankis yra skirtas
platintojams, kurie yra toje pačioje
tiekimo grandinėje. Taip pat šį įrankį
gali naudoti lygiagrečiose ES tiekimo
grandinėse esančios įmonės, kurios
neturi tiesioginių prekybos ryšių
(pvz.: dukterinės įmonės, filialai).
Nuorodos teikimo SCIP pranešimo
dokumentacijoje įrankis yra skirtas
sudėtinio daikto surinkėjams.

Būtinoji išankstinė sąlyga, norint naudoti
šiuos IT įrankius: iš savo tiekėjų gautas
atskiro gaminio / sudėtinio daikto SCIP
numeris, kaip informacijos, kurią gaminio
tiekėjas privalo pateikti gaminio gavėjui
pagal REACH reglamento 33(1) str., dalis.
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Surinkėjai gali daryti nuorodą į:
•

Duomenis, kuriuos pateikė jų
gaminių tiekėjai;
• Duomenis, kuriuos pateikė jie patys.
Platintojai:
•

Jeigu esate gaminio gavėjas,
prašykite gaminio tiekėjo, kad jums
pateiktų gaminio SCIP numerį, kad
galėtumėte pateikti supaprastintą
SCIP pranešimą už savo gaminį.
• Jeigu esate gaminio tiekėjas,
perduokite jūsų gaminiui suteiktą
SCIP numerį žemyn tiekimo grandine
savo klientams.
Kiekvienas pareigos vykdytojas yra
atsakingas už ECHA‘i pateiktos informacijos
tikslumą, kokybę, išsamumą ir patikimumą.
Ši pareiga taikoma ir tais atvejais, kai
teikiamas supaprastintas SCIP pranešimas
arba daroma nuoroda į jau pateiktą
informaciją.

SCIP PRANEŠIMO ATNAUJINIMAS
SCIP pranešimo atnaujinimo priežastys
Sėkmingas SCIP pranešimo pateikimas ECHA’i
į SCIP duomenų bazę yra pagrindinis
reikalavimas, prieš patiekiant atskirą gaminį arba
sudėtinį daiktą, kuris atitinka tam tikrus kriterijus,
į Europos Sąjungos (toliau – ES) rinką, tačiau
gaminiai gali būti pakeičiami, todėl gali reikėti
atnaujinti anksčiau sėkmingai pateiktą SCIP
pranešimą dėl įvairių priežaščių. Pavyzdžiui,
pranešimas turi būti atnaujinamas, jeigu pasikeitė
informacija, kuri yra svarbi SCIP duomenų bazės
vartotojams arba jeigu norite ištaisyti anksčiau
teiktame pranešime padarytas klaidas.
Prieš pateikiant atnaujintą SCIP pranešimą:
•

•
•

Kiekvienas atskiro gaminio / sudėtinio daikto
tiekimo grandinės dalyvis gali sudaryti
sutartis, jeigu mano, kad yra būtina, norint
savanoriškai naudoti šiuos įrankius.
Išsamią informaciją apie tai, kaip parengti ir
pateikti supaprastintą SCIP pranešimą ir kaip
parengti lengvesnę dokumentaciją, naudojant
nuorodą į jau pateiktą SCIP pranešimą su
konkrečiais pavyzdžiais, kai naudojami
ECHA‘os IT įrankiai, galite rasti „Mokomieji
vaizdo įrašai dėl SCIP pranešimo“ ->
„Supaprastinto SCIP pranešimo pateikimas
(platintojams)“ ir „Nuorodos pateikimas
(surinkėjams)“.
Rekomendacinis dokumentas „Įrankiai,
skirti daryti nuorodą į SCIP duomenis,
kurie jau buvo pateikti ECHA‘I“.

Įsitikinkite, ar pateikta atnaujinta
informacija bus svarbi SCIP duomenų
bazės naudotojams;
Venkite teikti neatnaujintus pranešimus;
Nedidelius pataisymus (pvz.: rašybos
klaidas) apjunkite ir pateikite viename
atnaujintame SCIP pranešime. SCIP
duomenų bazėje bus skelbiama tokia
informacija, kuri buvo gauta iš SCIP
pranešimo teikėjų. Atsakomybė už
pateiktų duomenų kokybę tenka SCIP
pranešimo teikėjams ─ pareigos
vykdytojams.

Rekomendacinis
dokumentas:
„SCIP
duomenų bazėje esančios informacijos
konfidencialumas ir sklaida“.

Kada SCIP pranešimas
atnaujinamas?
•

turi

būti

privalomai ─ pasikeitus teisės aktams,
t. y. kai medžiaga, kurios yra 0,1 %
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•

•

•

gaminio masės, įtraukiama į Kandidatinį
sąrašą po 2021 m. sausio 5 d.;
privalomai ─ pasikeitus sudėtinio
daikto sudėčiai, t.y. jo komponentams ir
subkomponentams,
turintiems
medžiagas iš Kandidatinio sąrašo;
privalomai ─ ES valstybių narių
institucijoms
paprašius
pateikti
papildomą informaciją, pvz.: kai iš
pateiktos informacijos matyti, kad
prievolės vykdytojas neįvykdė savo
pareigų;
savanoriškai ─ SCIP pranešimo teikėjo
iniciatyva, pavyzdžiui, jeigu medžiaga iš
Kandidatinio sąrašo buvo pakeista
saugesne alternatyva.

Daugiau informacijos apie SCIP pranešimo
atnaujinimą galite rasti rekomendacinio
dokumento „SCIP pranešimams taikomi
reikalavimai” 2.4 skirsnyje.

SCIP pranešimo atnaujinimas, naudojant
IUCLID 6:
1. Atnaujinkite informaciją savo duomenų
rinkinyje.
Pirminis
gaminio
identifikatorius (jo tipas ir vertė)
duomenų rinkinyje ir dokumentacijoje
turi išlikti toks pats.
2. Patvirtinkite atnaujintą duomenų rinkinį;
3. Sukurkite
naują
IUCLID
6
dokumentaciją;
4. Pateikite dokumentaciją ECHA’i per
pateikimo portalą. (angl. ECHA
Submission portal).

SCIP pranešimo atnaujinimas, naudojant
iš sistemos į sistemą paslaugas

2. Patvirtinkite atnaujintą dokumentaciją;
3. Pateikite dokumentaciją ECHA’i per
pateikimo portalą.
Dokumentacijos pateikimas per ECHA‘os
pateikimo portalą bus automatiškai laikomas
atnaujintu, jeigu:
•

•

dokumentacija bus pateikiama,
naudojant tą pačią juridinio vieneto
paskyrą ir;
tas
pats
pirminio
gaminio
identifikatorius (jo tipas ir vertė) bus
jūsų dokumentacijos dalis.

Pastaba: SCIP numeris išlieka toks pats, kaip ir
po pradinio SCIP pranešimo pateikimo, kai
prievolės vykdytojas pateikia atnaujintą SCIP
pranešimo dokumentaciją.

SCIP pranešimo atnaujinimas, kai
daroma nuoroda į anksčiau pateiktą
informaciją
Tuo atveju, kai įmonė atnaujina savo SCIP
pranešimą, kitos įmonės, kurios darė nuorodą į
jos pranešimą arba teikė supaprastintą SCIP
pranešimą, neprivalo pateikti savo atnaujintų
SCIP pranešimų ECHA’i, nes jų pranešimai bus
automatiškai atnaujinami. Rekomenduojama, kad
informacija apie SCIP pranešimo atnaujinimą
kartu su informacija pagal REACH reglamento
33(1) str. būtų perduodama kitam tiekimo
grandinės dalyviui visoje tiekimo grandinėje.

Išsamią informaciją apie SCIP pranešimo
atnaujinimą galite rasti Aplinkos apsaugos
agentūros Cheminių medžiagų skyriaus
parengtame mokomajame vaizdo įraše „SCIP
pranešimo atnaujinimas“.

1. Atnaujinkite informaciją ir sukurkite
naują dokumentaciją (.i6z file)
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UŽSIENIO VARTOTOJAS
Kas yra užsienio vartotojas?
ECHA, siekdama palengvinti darbą pareigų
vykdytojams, įdiegė užsienio vartotojo (angl.
foreign user) funkciją. Užsienio vartotojas ─ tai
trečiosios šalies vartotojas, kurį įmonė paskiria,
kad dirbtų jų vardu, naudojant ECHA‘os IT
įrankius. Kai įmonė paskiria užsienio vartotoją,
šis gali greitai persijungti nuo savo paskyros prie
įmonės, už kurią dirba, paskyros. Perjungimą
galima atlikti tiek ECHA‘os debesijos
paslaugose, kurios naudojamos, rengiant SCIP
pranešimo dokumentaciją, tiek ECHA‘os
pateikimo portale, kuris naudojamas SCIP
pranešimo pateikimui į SCIP duomenų bazę.
Kas gali būti paskiriamas užsienio vartotoju?
Užsienio vartotoju gali būti paskiriamos tiek
Europos Sąjungoje, tiek ne ES įsisteigusios
įmonės. Užsienio vartotoju taip pat gali būti
paskiriami
konsultantai
arba
motininės
(dukterinės) įmonės. Svarbu, kad jos turėtų
galiojančią ECHA‘os paskyrą, kurioje yra
pateikta informacija apie juridinį vienetą. Kai tik
trečioji šalis paskiriama užsienio vartotoju, ji gali
dirbti įmonės, kuri jį paskyrė, vardu, lyg būtų tos
įmonės paskyros naudotojas. Taigi, jie gali
prisijungti prie vienos paskyros ir lengvai
persijungti prie kitos paskyros, kad galėtų pateikti
informaciją pareigų vykdytojų vardu. Užsienio
vartotojas gali atstovauti ne vieną įmonę.

Ką svarbu žinoti, kai yra paskiriamas
užsienio vartotojas
•

Atsakomybė už pateiktų duomenų
kokybę ir už jų patikslinimą visada tenka
pareigos vykdytojui, nepriklausomai nuo
to, ar SCIP pranešimą pateikė pareigų
vykdytojas, ar užsienio vartotojas
pareigų vykdytojo vardu;

•

Pareigų vykdytojas techniškai gali
panaikinti užsienio vartotojui suteiktą
prieigą prie savo paskyros bet kuriuo
metu.
Kaip paskirti užsienio vartotoją

5 žingsniai, kaip paskirti užsienio vartotoją,
naudojant ECHA‘os paskyrą:
1. Trečioji šalis turi pateikti pareigos
vykdytojui savo ECHA paskyros
vartotojo vardą ir juridiniam vienetui
priskirtą UUID numerį.
2. Pareigos vykdytojas savo ECHA‘os
paskyroje turi priskirti „užsienio
vartotojo“ vaidmenį trečiajai šaliai. Turi
nurodyti trečiosios šalies juridinio
vieneto vardą ir UUID.
3. Kai užsienio vartotojas paskirtas,
pareigos vykdytojas savo ECHA‘os
paskyroje gali jį matyti prie juridinio
vieneto vartotojų. Užsienio vartotojas
savo paskyroje taip pat matys juridinių
vienetų sąrašą, už kuriuos jis dirba.
Užsienio vartotojas gali atstovauti ne
vieną įmonę.
4. ECHA’os debesijos paslaugose ir
ECHA’os pateikimo portale užsienio
vartotojas gali pasirinkti juridinį vienetą,
už kurį dirbs, naudojant juridinio vieneto
perjungimą (angl. Switch legal entity).
Naudojant juridinio vieneto perjungimo
funkciją, nereikia atsijungti nuo vieno
juridinio vieneto paskyros ir prisijungti
prie kito juridinio vieneto.
5. Juridinis vienetas gali parengti ir pateikti
SCIP pranešimą juridinio vieneto, kurį
atstovauja, vardu. Svarbu, kad SCIP
pranešimo teikėjo juridinis vienetas būtų
toks pats, kaip SCIP pranešimo rengėjo
juridinis vienetas, nes jeigu juridiniai
vienetai skirsis, ECHA nepriims tokio
SCIP pranešimo.
Daugiau informacijos apie užsienio
vartotojo paskyrimą galite rasti: „ECHA
Accounts Manual for Industry Users”
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