Jak nawiązać kontakt ze współ-rejestrującymi
Kiedy wytypujesz, które substancje należy zarejestrować do 31 maja 2018 r., musisz
zacząć szukać innych przedsiębiorstw, które zamierzają zarejestrować te same
substancje. Będzie się to wiązało z koniecznością współpracy w zakresie udostępnienia
danych i przygotowania wspólnego przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej. Poniżej
przedstawiamy przykłady dotyczące proponowanego sposobu postępowania.
Barbara Maresta, Eigenmann and Veronelli:
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, które z substancji zarejestrowanych wstępnie
nadal chcesz stosować w przyszłości, jaki jest tonaż produkcji lub importu oraz
dokładna identyfikacja. Kolejnym krokiem jest ustalenie, czy substancja została już
zarejestrowana w pełni, czy nie. Jeżeli substancja została zarejestrowana, należy
skontaktować się z wiodącym rejestrującym, ustalić, czy substancja jest tożsama z
zarejestrowaną, a następnie rozpocząć rozmowy na temat umowy SIEF (Forum
Wymiany Informacji o Substancjach).
Sigrídur Ingimarsdóttir, Haldor Topsoe:
Jeżeli substancja nie była dotychczas zarejestrowana w pełni, wejdź na swoje konto na
portalu REACH-IT i sprawdź, kto zamierza zarejestrować tę substancję. W zakładce preSIEF na portalu REACH-IT możesz zobaczyć wszystkie podmioty, które tak jak ty
dokonały rejestracji wstępnej. Skontaktuj się z innymi rejestrującymi wstępnie lub
Moderatorem Forum (SFF).
Marc Cremers, KBM Master Alloys B.V.:
Jeśli Moderator Forum (SFF) nie istnieje, wyślij e-mail do wszystkich członków pre-SIEF
z prośbą o podanie swoich zamiarów rejestracyjnych i określenie jakich prac są gotowi
się podjąć w celu przygotowania wspólnej rejestracji. Bardzo ważne jest, aby znaleźć te
przedsiębiorstwa, które są zainteresowane rejestracją, ponieważ rejestracja
indywidualna jest możliwa tylko jeśli żaden z pozostałych członków pre-SIEF nie
planuje dokonywać rejestracji (zasada jedna substancja – jedna rejestracja).
Pani Maresta:
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie powinny bać się kontaktu z dużymi firmami.
Ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki, oraz wiedzieć co należy zrobić, aby
zrealizować wszystkie działania i etapy rejestracji REACH. Kiedy skontaktujesz się z
wiodącym rejestrującym, musisz otrzymać od niego odpowiedź - to jest jego obowiązek.
Pani Ingimarsdóttir:

Upewnij się, że znasz wymagania i masz dobre rozeznanie jak wygląda ścieżka
rejestracyjna. Poznaj intencje potencjalnych współ-rejestrujących oraz zrób rozeznanie
jakim doświadczeniem i wiedzą dysponują. Prowadź otwarty dialog, ale pamiętaj także,
aby respektować prawa konkurencji. Ustal z góry, w jaki sposób podzielicie się pracą i
kosztami. Możesz również skontaktować się z organizacją branżową i poprosić o poradę.
Pani Maresta:
Zastosuj zasadę postępowania „krok po kroku”. Stwórz strategię dla swojej rejestracji.
Przy sporządzaniu dokumentacji w przeszłości dla substancji nie zarejestrowanej,
pracowaliśmy z kilkoma innymi przedsiębiorstwami przez prawie dwa lata, porównując
nasze dane analityczne dotyczące substancji i sprawdzając zanieczyszczenia. Zaczęliśmy
bardzo wcześnie, aby zakończyć przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej na czas.
Nie byliśmy wiodącym rejestrującym, ale współpracowaliśmy z nim bardzo blisko.
Naszym wspólnym interesem było wykonanie pracy na czas i we właściwy sposób.
Pan Cremers:
Dla wielu z naszych substancji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane,
współpracujemy z konsorcjum REACH dla substancji „osieroconych”. Konsorcjum jest
zarządzane przez doświadczonego konsultanta REACH. My uczestniczymy w
spotkaniach, gromadzimy informacje z naszego przedsiębiorstwa i głosujemy w sprawie
wyboru dostawcy usług technicznych, na przykład, wyboru laboratorium, które wykona
badania analityczne.
Najważniejsze wskazówki od rozmówców:
Zacznij już teraz. Proces rejestracji trwa i im dłużej zwlekasz, tym wyższe
staną się koszty związane z usługami laboratoriów i konsultantów.
•

Zrób „inwentaryzację REACH 2018” jak najszybciej. Dla każdej substancji,
ustal tonaż produkcji lub importu.

•

Zapoznaj się z wymaganiami prawnymi.

•

Dokonaj prawidłowej identyfikacji swojej substancji. Zapewni to współpracę z
podmiotami, które rzeczywiście będą rejestrować tę samą substancję.

•

Zapoznaj się z narzędziami IT przewidzianymi do procesu rejestracji: IUCLID,
REACH-IT i CHESAR.

•

Ustal zastosowania swojej substancji i upewnij się, że dokumentacja
rejestracyjna obejmie Twoje zastosowanie.

Tekst dostępny również pod adresem (wersja ang.):
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/newsletter_2015_is
sue_5_november_en.pdf

