NAUDOJIMOSI REACH-IT SISTEMA IR PASLAUGŲ TEIKIMO NUOSTATOS IR
SĄLYGOS
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS REACH-IT SISTEMA, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
TOLIAU PATEIKTAS NAUDOJIMOSI REACH-IT SISTEMA NUOSTATAS IR
SĄLYGAS. NORĖDAMI PATVIRTINTI, KAD SUTINKATE SU PASLAUGŲ TEIKIMO
NUOSTATOMIS, SPUSTELĖKITE MYGTUKĄ „SUTINKU“. JEIGU NESUTINKATE SU
PASLAUGŲ TEIKIMO NUOSTATOMIS, SPUSTELĖKITE MYGTUKĄ „NESUTINKU“.
PRIEIGA PRIE REACH-IT SISTEMOS SUTEIKIAMA TIK PATVIRTINUS, KAD
SUTINKATE SU ŠIOMIS NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS.
1. Sąvokų apibrėžtys
a) Šiame nuostatų ir sąlygų dokumente vartojamos šios toliau pateiktos sąvokos,
išskyrus atvejus, kai joms aiškiai suteikiama kitokia reikšmė:
REACH-IT

REACH-IT
duomenys

centrinė informacinių technologijų (IT) sistema, kurią sudaro
oficiali taikomoji interneto programa bei svetainė REACH-IT
ir kurią Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
naudoja REACH-IT sistemos duomenims pateikti ir pranešti
apie visus su tokių duomenų pateikimu susijusius
sprendimus ir susirašinėjimą. Sistema atitinka: i) 2006 m.
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio
Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94,
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas
91/155/EEB,
93/67/EEB,
93/105/EB
ir
2000/21/EB
(toliau − REACH reglamentas) ir susijusių teisės aktų
reikalavimus, taip pat ii) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau − CLP
reglamentas), nustatytus reikalavimus;
visi duomenys, informacija arba pranešimas, pateikti
siekiant atitikti REACH reglamente ir susijusiuose teisės
aktuose, taip pat CLP reglamente nustatytus reikalavimus;
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ECHA

2007 m. Helsinkyje (Suomija) įsteigta Europos cheminių
medžiagų agentūra;

sprendimas

bet koks ECHA sprendimas, kurį agentūra
vykdydama jai pavestas reguliavimo užduotis;

pranešimas

bet koks dokumentas, į kurį atsakymą ECHA reikia pateikti
per nustatytą terminą;

šalis

bet kuris prie REACH-IT sistemos prisiregistravęs juridinis
asmuo, kad gautų prieigos teises ir turėtų galimybę teikti
informaciją ir (arba) REACH-IT duomenis;

naudotojas

šalies paskirtas (-i) ir įgaliotas (-i) asmuo (-enys) turintis (ys) prieigą prie REACH-IT sistemos ir galintis (-ys) ja
naudotis;

priėmė

nuostatos ir sąlygos galiojančios šio dokumento nuostatos ir sąlygos, kurios
prireikus gali būti iš dalies pakeistos;
valstybės narės
kompetentinga
institucija

asmens duomenys

konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės, taip pat
Islandijos,
Lichtenšteino
ir
Norvegijos
paskirta
kompetentinga institucija, atsakinga už REACH reglamento
ir susijusių teisės aktų, taip pat CLP reglamento taikymą;
asmens duomenys, kaip jie apibrėžti Reglamente (EB)
Nr. 45/2001 arba Direktyvoje 95/46/EB dėl asmens
duomenų tvarkymo;

duomenų subjektas duomenų subjektas, kaip jis apibrėžtas Reglamente (EB)
Nr. 45/2001 arba Direktyvoje 95/46/EB dėl asmens
duomenų tvarkymo.
kitos nuosavybės
teisės

kitos, ne intelektinės nuosavybės apsaugos teisės, tarp jų,
bet ne tik, galimos teisės atskleisti ir naudotis registruotojų
ir potencialių registruotojų pavadinimais.

b) Antraščių pavadinimai pateikiami tik dėl aiškumo, jie nėra šių nuostatų ir sąlygų
sudedamoji dalis. Kai kurie vienaskaita vartojami žodžiai reiškia daugiskaitą ir
atvirkščiai, vyriškosios giminės žodžiai reiškia ir moteriškąją giminę, o žodis „asmuo
(-enys)“ taip pat reiškia juridinius asmenis ir atvirkščiai.
2. REACH-IT sistemoje teikiamos paslaugos
REACH-IT sistema suteikia šalims galimybę naudotis internetine platforma, kurioje jos
gali peržiūrėti REACH-IT duomenis ir (arba) juos pateikti ECHA. Be to, REACH-IT sistema
yra vienintelė priemonė, kuria naudodamasi ECHA informuoja šalis apie sprendimus ir
kitus su REACH-IT duomenimis susijusius pranešimus.
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3. Sutikimas su nuostatomis ir sąlygomis ir jų patvirtinimas
a) Norėdama turėti prieigą prie REACH-IT sistemos, šalis, naudodamasi savo registruoto
naudotojo identifikaciniu (-iais) numeriu (-iais) ir naudotojo slaptažodžiu (-iais), turi
prisijungti prie sistemos. Prieiga prie REACH-IT sistemos paslaugų ir galimybė jomis
naudotis šaliai suteikiama laikantis čia pateikiamų nuostatų ir sąlygų.
b) Kiekvienas REACH-IT sistemoje paskyrą, kurią sudaro naudotojo identifikacinis
numeris ir naudotojo slaptažodis, sukūręs naudotojas, prieš prisijungdamas prie REACHIT sistemos, turi perskaityti šias nuostatas ir sąlygas ir, spustelėdamas mygtuką
„Sutinku“, išreikšti savo sutikimą jų laikytis. Jei šalis paskiria daugiau nei vieną
naudotoją, ši pareiga taikoma kiekvienam atskiram naudotojui. ECHA pasilieka neribotą
teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu daryti bet kokius šių nuostatų ir sąlygų pakeitimus,
o šalies naudotojų bus prašoma perskaityti iš dalies pakeistas nuostatas bei sąlygas ir
sutikti su jomis pirmąjį kartą, kai jie bandys prisijungti prie REACH-IT sistemos, kurios
nuostatos ir sąlygos buvo pakeistos. Prisijungdami prie REACH-IT sistemos ir (arba)
toliau ja naudodamiesi, šalies naudotojai aiškiai sutinka su šiomis pakeistomis
nuostatomis ir sąlygomis.
4. Naudojimosi sąlygos
a) Šalis turi teisę naudotis REACH-IT sistema, siekdama įvykdyti ir (arba) sužinoti savo
ar įmonių, kurioms atstovaujama pagal REACH ir CLP reglamentus bei susijusius teisės
aktus, teisinius įsipareigojimus. REACH-IT sistema negali būti naudojamasi kitais tikslais.
b) Šalis sutinka, kad visi naudotojai, kurie, prisijungdami prie REACH-IT sistemos, įrašo
naudotojo identifikacinį (-ius) numerį (-ius) ir naudotojo slaptažodį (-ius), veikia šalies
vardu ir turi teisinius įgaliojimus veikti jos vardu. Šiose nuostatose ir sąlygose
pateikiama nuoroda į šalies naudotojus, prisijungiančius prie REACH-IT sistemos, toliau
ja besinaudojančius arba kitokiu būdu įgyjančius prieigą prie REACH-IT sistemos, apima
ir tuos atvejus, kai kurį nors iš nurodytų veiksmų atlieka bet kuris naudotojo
identifikacinį (-ius) numerį (-ius) ir (arba) naudotojo slaptažodį (-ius) naudojantis šalies
asmuo (nepaisant to, ar šalis tokiam asmeniui suteikė įgaliojimus).
c) Šalis, prieš pateikdama asmens duomenis per REACH-IT sistemą, sutinka gauti
duomenų subjekto sutikimą, jeigu pagal REACH-IT sistemai taikomus teisinius
reikalavimus reikia pateikti ar tvarkyti asmens duomenis. Šaliai negavus tokio sutikimo,
asmens duomenys negali būti pateikiami. Papildomos informacijos apie asmens
duomenų tvarkymą galima rasti ECHA svetainėje pateikiamame informaciniame asmens
duomenų pranešime. Šalis (kuri gavo bet kurio susijusio duomenų subjekto sutikimą)
sutinka, kad jos pateikti asmens duomenys ECHA ir (arba) valstybių narių
kompetentingų institucijų būtų tvarkomi REACH, CLP reglamentų ir kitų susijusių
Bendrijos teisės aktų įgyvendinimo ir šalies įsipareigojimų pagal REACH, CLP
reglamentus ir kitus susijusius Bendrijos teisės aktus vykdymo tikslais.
d) Vadovaujantis šiomis nuostatomis bei sąlygomis ir atsižvelgiant į jų tikslus, ECHA ir
valstybių narių kompetentingoms institucijoms leidžiama susipažinti su bet kokia REACHIT sistemoje pateikta informacija ir ją dauginti, peržiūrėti, ja naudotis, ją gauti ir saugoti.
ECHA ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti leidžiama viešai
cituoti, remiantis pirminiais duomenimis kurti naujus kūrinius, skelbti arba kitaip leisti
susipažinti su REACH-IT duomenimis laikantis joms nustatytų institucinių pareigų ir
uždavinių, įskaitant REACH reglamento ir susijusių teisės aktų, taip pat CLP reglamento
įgyvendinimo tikslus, tačiau jais neapsiribojant; ši nuostata netaikoma konfidencialiai
informacijai ir asmens duomenims.
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e) Šalis sutinka, kad REACH-IT duomenims būtų taikomas 2001 m. gegužės 30 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.
REACH-IT duomenims gali būti taikomas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus
aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir įstaigoms.
f) Šalis sutinka visada saugoti naujausią išsamią informaciją apie savo naudotojus. Šiuo
tikslu ECHA gali reikalauti, kad naudotojai kasmet patvirtintų išsamią savo duomenų
informaciją.

5. REACH-IT duomenų pateikimas ir garantijos
a) Visi REACH-IT duomenys ECHA teikiami virusais neužkrėstu elektroniniu formatu
pagal ECHA reguliariai nurodomą konkrečią formą ir procedūras arba kitu būdu, kurį
reguliariai gali nustatyti ir viešai skelbti ECHA.
b) Šalis niekada neteikia jokios informacijos, pranešimo arba kitos medžiagos, kuria
pažeidžiamos bet kurios trečiosios šalies autorių teisės, patentai, prekių ženklai,
komercinės paslaptys arba kitos intelektinės nuosavybės teisės.
c) ECHA ir šalis pripažįsta, kad internetas dėl nenuspėjamos duomenų srautų apkrovos,
tyčinių trečiųjų šalių veiksmų ir kitų priežasčių pats savaime yra nepatikima ryšio
priemonė ir kad šalis arba ECHA negali kontroliuoti interneto patikimumo. Šalis ir ECHA
pripažįsta, kad dėl tokio interneto nepatikimumo informacija, pranešimai arba kita
medžiaga gali būti perduodami ir gaunami pavėluotai, todėl per REACH-IT sistemą
pateiktos tokios informacijos, pranešimų arba kitos medžiagos apdorojimas gali užtrukti.
ECHA ir šalis pripažįsta neturinčios galimybių užtikrinti nepriekaištingą saugumą. ECHA
deda visas pastangas, kad užtikrintų tinkamą REACH-IT sistemos veikimą. ECHA
neatsako už bet kokią kurios nors trečiosios šalies neteisėtą prieigą prie REACH-IT arba
su šalies interneto ryšiu susijusias triktis, klaidas arba vėlavimus.
d) Šalis pareiškia, garantuoja ir įsipareigoja ECHA:
i) teikti tik teisingus, naujus ir tikslius REACH-IT duomenis, kurie nėra
klaidinantys, neišsamūs arba melagingi;
ii) naudodamasi savo REACH paskyra, per REACH-IT sistemą teikti visus
duomenis ECHA tik savo vardu;
iii) užtikrinti, kad visos su pateiktais REACH-IT duomenimis susijusios intelektinės
nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises, prekių ženklus arba pavadinimą, jai
priklauso nuosavybės teise, arba nurodyti, kad tokių intelektinių teisių savininkas
ją tinkamai įgaliojo paisydamas šių nuostatų ir sąlygų taikymo tikslų.
e) Be to, šalis garantuoja ECHA, kad:
i) visa ECHA pateikta informacija, susijusi su jos paraiška tapti šalimi, ir visa
informacija, kuri vėliau reguliariai gali būti teikiama siekiant patvirtinti jos, kaip
šalies, statusą, yra išsami, teisinga ir atnaujinta;
ii) jos registracija, siekiant naudotis REACH-IT sistema, ir įsipareigojimų pagal
šias sąlygas patvirtinimas bei vykdymas yra tinkamai pagrįsti visais būtinais gauti
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įmonės arba trečiosios šalies patvirtinimais ir nepažeidžia steigiamųjų šalies
dokumentų arba bet kurio šaliai privalomo įstatymo, taisyklių arba kito
susitarimo;
iii) šios nuostatos ir sąlygos yra teisiškai įpareigojanti įvykdoma sutartis;
iv) naudodamasi REACH-IT sistema, ji laikysis visų taikytinų įstatymų ir taisyklių,
įskaitant visas procedūras ir nurodymus, apie kuriuos praneša ir kuriuos paskelbia
ECHA, tačiau jais neapsiribojant.
6. Atsakomybės nepripažinimas ir apribojimas
a) Ši nuostata nepažeidžia REACH reglamento 101 straipsnio, kuris susijęs su ECHA
atsakomybe.
b) Šalis sutinka prisiimti visą su bet kurios REACH-IT sistemos dalies naudojimu arba
rėmimusi ja susijusią riziką. Šalis taip pat pripažįsta, kad REACH-IT sistema galima
naudotis atsižvelgiant į faktines aplinkybes ir visada, kai tik ji yra prieinama, be jokių
aiškiai išreikštų arba numanomų garantijų arba sąlygų.
c) ECHA neprisiima jokios atsakomybės už kokius nors per REACH-IT sistemą pateiktus
duomenis. Prisijungdama prie REACH-IT sistemos ir (arba) toliau ja naudodamasi ir
(arba) teikdama naudotojams slaptažodžius, kurie turi būti naudojami teikiant REACH-IT
duomenis, šalis visiškai atsako už visus per REACH-IT sistemą ECHA pateiktus REACH-IT
duomenis. ECHA neatsako arba neprisiima atsakomybės (deliktinės, sutartinės arba
kitokios rūšies) už jokį ieškinį dėl kurios nors rūšies žalos ar nuostolių (tiesioginių arba
netiesioginių, įskaitant pelno, pajamų, planuotų santaupų arba prestižo praradimą,
tačiau jais neapsiribojant), kad ir kokia būtų jo forma, atsiradusių naudojantis REACH-IT
arba bet kuria susijusia sistema ar programine įranga arba jomis remiantis, įskaitant bet
kokį netinkamą naudojimą, neveikimą, duomenų nepateikimą, vėlavimą, aplaidų arba
neteisėtą REACH-IT sistemos arba šalies registruoto naudojo identifikacinio (-ių) numerio
(-ių) ir naudotojo slaptažodžio (-ių) naudojimą.
d) ECHA jokiu metu, prieš pateikiant duomenis per REACH-IT sistemą arba pateikus
tokius duomenis, neprisiima jokios rūšies atsakomybės už visų REACH-IT duomenų
turinio arba formato tikslumą, išsamumą arba patikimumą. Visa atsakomybė užtikrinti,
kad visi REACH-IT duomenys būtų tikslūs ir atitiktų visas taikytinas teisines nuostatas ir
kad šalis būtų pritarusi tokių duomenų pateikimui, tenka šaliai.
e) ECHA neatsako už jokį veiksmą, kurio buvo imtasi, arba kokį nors trūkumą, kliūtį arba
vėlavimą, susijusį su visų arba dalies įsipareigojimų pagal šias nuostatas ir sąlygas
vykdymu, jeigu toks veiksmas, trūkumas, kliūtis arba vėlavimas atsiranda dėl priežasčių,
kurių ECHA negali kontroliuoti. Tokios priežastys, be kita ko, gali būti nenugalima jėga
(force majeure), darbo ginčai, mechaniniai gedimai, kompiuterių ar sistemos triktys arba
kitos įrangos triktys, kompiuterio ar sistemos programinės įrangos gedimai arba
defektai, su kompiuteriu susiję nuostoliai, atsiradę dėl neteisėtų programavimo procesų,
negalėjimas naudotis kuria nors ryšio priemone arba apribotas naudojimasis tokia
priemone dėl kokios nors priežasties, energijos tiekimo sutrikimai, visi įstatymai,
dekretai, taisyklės arba visi vyriausybės, kompetentingos institucijos, viršnacionalinių
įstaigų arba bet kurio bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo priimti nutarimai
ir visos kitos priežastys, kurių negali kontroliuoti ECHA.
f) Šalis neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka užtikrinti visapusę ECHA apsaugą nuo visų
įsipareigojimų, nuostolių, ieškinių, veiksmų, išlaidų (įskaitant teisinius mokesčius),
susijusių su arba atsiradusių dėl visų REACH-IT duomenų, pateiktų per REACH-IT
sistemą, gavimo, perdavimo, laikymo, paskelbimo arba tvarkymo ir (arba) šalies
5

padaryto šių nuostatų bei sąlygų pažeidimo ir (arba) netinkamo REACH-IT sistemos
naudojimo; šalis lygiai taip pat sutinka visiškai atlyginti dėl minėtų priežasčių
atsiradusius nuostolius ir užtikrinti, kad ECHA jų nepatirtų.
7. Intelektinės ir kitos nuosavybės teisės
a) Šalis pripažįsta, kad REACH-IT sistemos turinys ir medžiaga (įskaitant svetainės
struktūrą ir išdėstymą), jeigu tai – ne šalies turimos intelektinės nuosavybės teisės,
susijusios su kuriais nors REACH-IT duomenimis, nuosavybės teise priklauso ECHA arba
trečiosioms šalims, o autorių teisės, duomenų bazės teisės, registro teisės, kitos
intelektinės nuosavybės teisės ir kitos nuosavybės teisės į šį turinį ir medžiagą priklauso
ECHA arba trečiosioms šalims. Todėl norint šią informaciją atskleisti ir (arba) naudoti,
gali reikėti gauti išankstinį atitinkamo savininko leidimą.
b) Šalis pripažįsta, kad REACH-IT sistema, susijusios sistemos bei programinė įranga
nuosavybės teise priklauso ECHA. Šalis nepadirbinėja, nekeičia, nedemontuoja, iš esmės
neperprojektuoja arba kitaip nekeičia REACH-IT sistemos ar kurios nors su ja susijusios
programinės įrangos, nemėgina įgyti neteisėtos prieigos prie kurios nors REACH-IT
sistemos dalies. ECHA turi teisę panaikinti šalies prieigą prie visos arba dalies REACH-IT
sistemos, jeigu šalis imasi kurio nors iš pirmiau nurodytų veiksmų arba jeigu ECHA
kuriuo nors metu pagrįstai įtaria, kad šalis atliko arba bandė atlikti kurį nors minėtą
veiksmą.
8. Pakeitimas, sustabdymas arba nutraukimas
a) ECHA bet kuriuo metu pasilieka teisę keisti, laikinai arba visam laikui sustabdyti
REACH-IT sistemą (arba bet kurią jos dalį ar funkciją), iš anksto apie tai įspėjusi šalį,
jeigu tai įmanoma padaryti, arba be jokio išankstinio pranešimo, jeigu, priešingai, tokio
pranešimo pateikti neįmanoma. ECHA gali bet kuriuo metu iškart nutraukti arba
sustabdyti šalies prieigą prie visos arba dalies REACH-IT sistemos, jei, jos manymu, tai
yra tinkama dėl bet kokios priežasties, be kita ko, įskaitant šių nuostatų ir sąlygų arba
bet kurių kitų ECHA reguliariai nustatomų sąlygų pažeidimą.
b) Naudodamasi šiame skirsnyje suteikta diskrecijos teise, ECHA atsižvelgs į visas
susijusias aplinkybes ir šalies įsipareigojimus pagal REACH ir CLP reglamentus bei
susijusius teisės aktus. Visų pirma ECHA suteikiama teisė savo nuožiūra laikinai
sustabdyti visą REACH-IT sistemą arba jos dalį, kad būtų galima atnaujinti arba pakeisti
REACH-IT ar kurią nors susijusią sistemą arba programinę įranga ir (arba) apriboti šalies
prieigą prie REACH-IT ir naudojimąsi ja, kai, ECHA manymu, tai yra pagrįsta, siekiant
užtikrinti REACH-IT ir visų susijusių sistemų arba programinės įrangos veikimą ar
techninę priežiūrą. ECHA nėra atsakinga šaliai arba kuriai nors kitai trečiajai šaliai už bet
kurios rūšies ieškinius, susijusius su tokiu REACH-IT sistemos veikimo nutraukimu,
apribojimu arba sustabdymu.
9. Informavimas apie sprendimus ir pranešimai
a) Šalis aiškiai pripažįsta ir sutinka, kad REACH-IT yra vienintelė priemonė, kuria
naudodamasi ECHA ją informuoja apie sprendimus ir teikia pranešimus. Šiuo tikslu
REACH-IT sistemoje numatytas specialus kiekvienam naudotojui prieinamas informacinis
puslapis, kuriame sprendimai ir pranešimai pateikiami chronologine tvarka.
b) Laikoma, kad sprendimai ir pranešimai yra gauti, kai juos pirmą kartą atveria kuris
nors šalies, kuriai jis skirtas, naudotojas.
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c) Informavimo apie sprendimus arba pranešimų data – tai data, kai su jais galima
susipažinti šalies naudotojo REACH-IT sistemos paskyrose.
d) Šalis aiškiai pritaria nuostatai, kad bus laikoma, jog sprendimai ir pranešimai buvo
gauti per septynias kalendorines dienas nuo informavimo apie juos dienos, net jeigu nė
vienas iš šalies naudotojų šių sprendimų ir pranešimų neatvėrė per nurodytą terminą.
Todėl šalis siekia užtikrinti, kad jos naudotojas (-ai) reguliariai prisijungtų prie savo
paskyros (-ų) ir perskaitytų visus joje (-ose) esančius atsiųstus sprendimus ir
pranešimus.
e) Šalims taikytinas terminas pateikti atsakymą į informacinį pranešimą arba imtis dėl jo
veiksmų visų pirma bus pradedamas skaičiuoti pateikus sprendimus ir pranešimus,
susijusius su šiais toliau nurodytais reguliavimo procesais:
i) produkto ir technologinis tyrimas bei plėtra (angl. PPORD) − ECHA pateikia
neišsamų informacinį pranešimą (REACH reglamento 9 straipsnio 5 dalis);
ii) techninio išsamumo patikra (angl. TCC) − ECHA nurodo neišsamią registraciją
(REACH reglamento 20 straipsnio 2 dalis);
iii) alternatyvus cheminis pavadinimas − ECHA teisė reikšti prieštaravimus (CLP
reglamento 24 straipsnio 3 dalis);
iv) dalijimasis duomenimis − kitam registruotojui pateiktas prašymas pateikti
gynybos argumentus (REACH reglamento 27 straipsnio 6 dalis ir 30 straipsnio
3 dalis);
v) vertinimas − registruotojo prašoma pateikti pastabas dėl pakeitimo pasiūlymo
(REACH reglamento 51 straipsnio 5 dalis, 52 straipsnio 2 dalis) ir
vi) teisė susipažinti su prašomu dokumentu − konsultacijos su trečiąja šalimi
(Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 4 dalis).
f) Nepažeisdama pirmiau minėtų nuostatų, ECHA gali sukurti automatizuotą įspėjimų
e. paštu sistemą, kuri informuotų naudotoją (-us) apie REACH-IT sistemoje pateiktus
sprendimus. Tokia įspėjimų e. paštu sistema, jeigu ji bus įgyvendinta, papildys 9 punkto
a papunktyje aprašytą informavimo procedūrą, o šalis bet kuriuo atveju įpareigojama
stebėti pateikiamus informacinius pranešimus, kaip nustatyta 9 punkto d papunktyje.
10. Įvairios kitos nuostatos
a) Nustačius, kad kuri nors iš šių nuostatų kuria nors dalimi yra negaliojanti arba
neįgyvendinama, tokia nuostata bus atitinkamai įvertinama, išaiškinama ir
performuluojama taip, kad būtų teisėta, įgyvendinama ir atitiktų savo pradinę paskirtį.
Kiekvieną šių nuostatų ir sąlygų formuluotę galima atskirti, taigi jei viena arba daugiau
nuostatų būtų paskelbtos negaliojančiomis arba neįgyvendinamomis, likusios šio teksto
nuostatos tebegaliotų visa apimtimi.
b) Šiomis nuostatomis ir sąlygomis nesiekiama pažeisti kokių nors privalomų
reikalavimų, nustatytų taikytinose privalomose taisyklėse, jomis taip pat nepanaikinama
atsakomybė spręsti klausimus, kurių negalima nepaisyti pagal tokias taisykles.
c) Šioms nuostatoms ir sąlygoms taikoma Suomijos teisė, jos aiškinamos pagal šią teisę,
išskyrus nuostatas, susijusias su Suomijos pasirinkta taikytina teise.
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d) Bet koks dėl šio susitarimo, jo pažeidimo arba galiojimo kylantis ginčas, nesutarimas
arba pateikiamas ieškinys turi būti nagrinėjamas Helsinkio apygardos teisme (Suomija).
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