Rejestracja wstępna opóźniona – minął termin dla substancji
z zakresu tonażowego 100 - 1000 ton!
Aby skorzystać z przedłużonych terminów rejestracji substancji wprowadzonych na mocy
rozporządzenia REACH, rejestrujący muszą dokonać rejestracji wstępnej swoich substancji.
Termin dokonania rejestracji wstępnej opóźnionej dla substancji produkowanych lub
importowanych w zakresie tonażowym 100-1000 ton upłynął 31 maja 2012 roku.
Oznacza to, że producenci lub importerzy substancji w tym zakresie tonażowym, którzy nie
dokonali wstępnej rejestracji, nie mogą wprowadzać swoich substancji do obrotu, do
momentu złożenia pełnej dokumentacji rejestracyjnej. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji
jest obowiązek zwrócenia się do Agencji z zapytaniem, czy przedłożono już dokumenty
rejestracyjne dla tej samej substancji. Już na tym etapie mogą pojawić się trudności, ze
względu na fakt, że zapytanie to (ang. „inquire”) nie ma formy zwykłego pytania, lecz stanowi
odrębną formatkę w programie IUCLID 5. W zapytaniu tym należy uwzględnić m.in. własne
dane identyfikacyjne, dane identyfikujące substancję oraz informacje o tym, czy konieczne są
nowe badania na zwierzętach kręgowych. Obowiązek zwrócenia się z zapytaniem do Agencji
wynika z zasady: „nie wykonuje się nowych badań na zwierzętach kręgowych”. Zatem,
zgodnie z REACH, właściciele badań powinni podjąć wszelkie starania w celu osiągnięcia
porozumienia w zakresie udostępnienia informacji, o które zwracają się potencjalni
rejestrujący.
Od 1 czerwca br. z opóźnionego terminu rejestracji wstępnej mogą już zatem skorzystać
tylko Ci producenci lub importerzy substancji, których produkcja/import znajduje się w
zakresie 1-100 ton rocznie. Rejestracji mogą dokonać w przypadku spełnienia dwóch
warunków łącznie: nie później niż w ciągu 6 miesięcy od pierwszego wprowadzenia do
obrotu i najpóźniej na 12 miesięcy przed terminem rejestracji pełnej, czyli w tym przypadku
przed 1 czerwca 2017 roku.
Każdy dalszy użytkownik ma ponadto możliwość sprawdzenia, czy substancja, którą
wykorzystuje
została
zarejestrowana:
http://echa.europa.eu/pl/information-onchemicals/registered-substances, bądź też planowana jest jej rejestracja w 2013 roku:
http://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/registered-substances/identifiedsubstances-for-registration-in-2013 . W przypadku, gdy dana substancja nie znajduje się na
żadnej z list, może okazać się, że dalszy użytkownik zostanie postawiony z „dnia na dzień” w
sytuacji, w której wykorzystuje substancję wprowadzaną do obrotu nielegalnie z punktu
widzenia rozporządzenia REACH.

