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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE REJESTRACJI WSTĘPNEJ
Niniejszy dokument zapewnia łatwy
dostęp do często zadawanych pytań
i odpowiedzi na nie, dotyczących
zagadnień ogólnych oraz związanych
z IT i pojawiających się, kiedy rozważa
się
wstępną
rejestrację
swojej
substancji.
Nowe przepisy UE w sprawie
substancji
chemicznych
REACH
(rejestracja,
ocena,
udzielanie
zezwoleń i stosowane ograniczenia
w zakresie
chemikaliów)
weszły
w życie 1 czerwca 2007 r. Ma to skutki
dla
wszystkich
substancji
chemicznych, produkowanych lub
importowanych do UE, w ilościach co
najmniej
jednej
tony
rocznie.
Obowiązkowa
rejestracja
nowych
(„niewprowadzonych”)
substancji
rozpoczyna się 1 czerwca 2008 r.
Późniejsze terminy obowiązują dla
„istniejących”
(„wprowadzonych”)
substancji, które zostały wstępnie
zarejestrowane. Zależą one od ilości
substancji
i obejmują
okres
od
listopada 2010 r. do maja 2018 r.
Przedsiębiorstwo,
które
nie
zarejestruje
wstępnie
substancji
wprowadzonej do 1 grudnia 2008 r. nie
może jej po tym terminie ani
importować, ani produkować dopóki
nie dokona pełnej rejestracji substancji
w Europejskiej Agencji Chemikaliów
(ECHA).
Przedstawione
tutaj
pytania
i odpowiedzi odnoszą się do sytuacji
bezpośrednio związanych z rejestracją
wstępną i mają pomóc zapewnić
informacje kontekstowe osobom, które
nie posiadają szczegółowej wiedzy na
ten temat oraz skierować czytelnika do

najwłaściwszych źródeł informacji,
takich jak Nawigator, konkretne
poradniki
lub
sam
tekst
rozporządzenia REACH. Informacje te
znajdują się również w witrynie
internetowej ECHA echa.europa.eu
i stanowią one uzupełnienie informacji
podanych
w
działach
„Często

zadawane
przez
przemysł
pytania na temat systemu
REACH” oraz IUCLID 5. Jeśli po
przeczytaniu niniejszego dokumentu
nadal
masz
pytania
dotyczące
rejestracji wstępnej, możesz uzyskać
informacje z następujących źródeł:
•

•

•

Najlepszym źródłem informacji
w przypadku pytań odnoszących
się do konkretnego sektora może
być odpowiednie stowarzyszenie
przemysłowe.
REACH helpdesk w twoim kraju
dostarcza wielu różnych informacji
dotyczących przepisów REACH,
twojej roli i obowiązków oraz
wytycznych udostępnianych przez
ECHA zainteresowanym stronom.
Krajowe Centrum Informacyjne
powinno być pierwszym punktem
kontaktu;
ECHA Helpdesk także udziela
pomocy w kwestiach związanych
z rejestracją,
REACH-IT
lub
IUCLID oraz udziela odpowiedzi
na pytania związane z rejestracją.
Zapytanie
można
złożyć,
wypełniając formularz wniosku
o udzielenie informacji w witrynie
internetowej ECHA.
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1.

Pytania dotyczące kwestii praktycznych związanych
z rejestracją wstępną

1.1.

Co to jest rejestracja wstępna?

Rejestracja wstępna jest to proces w systemie REACH odbywający się między
1 czerwca a 1 grudnia 2008 r. W tym okresie wszyscy producenci i importerzy
substancji wprowadzonych w ilościach co najmniej 1 tony rocznie
oraz producenci/importerzy wyrobów zawierających substancję(e), której(ych)
uwolnienie jest zamierzone w ilościach co najmniej 1 tony rocznie mają możliwość
poinformowania ECHA o substancjach, które mają zamiar zarejestrować.
Przedsiębiorstwa korzystające z tej możliwości uzyskują przedłużenie terminów
rejestracji dla swoich substancji (patrz także pytanie 1.4). Jeżeli substancje nie
zostały zarejestrowane wstępnie, muszą być zarejestrowane, zanim będą mogły być
produkowane na terytorium Wspólnoty lub wprowadzone do obrotu. Te obowiązki
w zakresie rejestracji obowiązują od 1 czerwca 2008 r.

1.2.

Co oznaczają przedłużone terminy rejestracji?

Art. 23 rozporządzenia REACH przewiduje program rozłożenia terminów rejestracji
dla tzw. „substancji wprowadzonych” w zależności od przedziału tonażu i zagrożeń
stwarzanych przez substancję:
•
•
•

30 listopada 2010 r. dla substancji CMR1 ≥ 1 t/rok, R 50-532 ≥ 100 t/rok oraz
innych substancji ≥ 1000 t/rok; lub
31 maja 2013 r. dla innych substancji ≥ 100 t/rok; lub
31 maja 2018 r. dla innych substancji ≥ 1 t/rok.

1.3.

Jak oblicza się tonaż do celów wstępnej rejestracji w celu
określenia odpowiedniego terminu rejestracji?

Rzeczywista wielkość produkcji i/lub importu oraz przewidywany tonaż określą
właściwy termin rejestracji (w zależności od przedziału tonażu i zagrożeń
stwarzanych przez substancję 30 listopada 2010 r. albo 31 maja 2013 r. lub
31 maja 2018 r.). To należy uwzględnić przy rejestracji wstępnej. Przewidywane
roczne ilości należy obliczać na rok kalendarzowy. Szczegółowe wytyczne
i praktyczne przykłady znajdują się w Poradniku na temat rejestracji (Sekcja 1.6.2
— Obliczanie wielkości do rejestracji i art. 3 ust. 30 rozporządzenia REACH).
Przy wstępnej rejestracji substancji, które mają różne zastosowania (półprodukty,
normalne zastosowanie przemysłowe, PPORD3), należy wpisać tylko szacowany
przedział tonażu odpowiadający ilościom do normalnej rejestracji.

1
2
3

Zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorie 1 i 2,
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.
Zaklasyfikowane jako działające bardzo toksycznie na organizmy wodne, które mogą powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R50-53) zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.
Działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana na produkt i proces produkcji.
Europejska Agencja Chemikaliów
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1.4.

Jakie substancje mogą zostać wstępnie zarejestrowane?

Rejestracja wstępna ma zastosowanie tylko do tzw. substancji „wprowadzonych”.
Jeżeli chce się skorzystać z przedłużonych terminów rejestracji określonych
w rozporządzeniu REACH i jest się potencjalnym rejestrującym substancję
wprowadzoną produkowaną lub importowaną w ilości co najmniej 1 tony rocznie,
należy wstępnie zarejestrować przedmiotowe substancje, aby móc skorzystać
z przedłużonego terminu rejestracji.

1.5.

Co to są substancje wprowadzone?

Substancjami wprowadzonymi są substancje spełniające przynajmniej jedno
z następujących kryteriów (art. 3 ust. 20 rozporządzenia REACH):
• substancje wymienione w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji
o Znaczeniu Komercyjnym (European INventory of Existing Commercial chemical
Substances — EINECS);
• substancje, które zostały wyprodukowane w UE (z uwzględnieniem krajów, które
przystąpiły 1 stycznia 2007 r.), lecz nie zostały wprowadzone do obrotu w UE po
1 czerwca 1992 r.;
• substancje zakwalifikowane jako tzw. „no-longer polymer”;
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie „Poradnik na temat
rejestracji” (sekcja 1.7.1.1 — Substancje wprowadzone).

1.6.

Czy można dokonać wstępnej rejestracji substancji
niewprowadzonych?

Nie, nie można dokonać wstępnej rejestracji substancji niewprowadzonych.
Substancje niewprowadzone to substancje, które nie spełniają warunków definicji
substancji wprowadzonych, określonych w art. 3 ust. 20 rozporządzenia REACH.
Substancje niewprowadzone są więc z reguły substancjami nowymi. W przypadku
takich substancji ważne jest przystąpienie do procesu rejestracji jak najwcześniej po
1 czerwca 2008 r., aby zminimalizować zakłócenia w produkcji, wprowadzaniu na
rynek lub stosowaniu.

1.7.

Czy substancje pochodzące z recyklingu muszą być
rejestrowane wstępnie?

Jeśli substancja pochodząca z recyklingu jest substancją wprowadzoną, zaleca się,
żeby przeprowadzający recykling dokonał wstępnej rejestracji tej substancji, aby móc
skorzystać z przepisów przejściowych określonych w art. 23, a potem być
zwolnionym z wymogów rejestracji, jeśli inny dokonujący rejestracji wstępnej
zarejestruje tę substancję. Rejestracja wstępna substancji pochodzących
z recyklingu nie jest obowiązkowa, ale rezygnacja z takiej rejestracji może skutkować
natychmiastowymi obowiązkami rejestracji. Szczegółowe informacje na temat
substancji pochodzących z recyklingu można znaleźć w dokumencie „Poradnik na
temat rejestracji” (sekcja 1.6.4.5 — Substancja pochodząca z recyklingu lub
odzysku już zarejestrowana).
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1.8.

Jakie informacje należy przedłożyć przy wstępnej rejestracji?

Rejestracja wstępna następuje, kiedy przedsiębiorstwo złoży w ECHA drogą
elektroniczną wymagane informacje (art. 28 ust. 1 rozporządzenia REACH).
Informacje te obejmują:
• Nazwę substancji określoną przez nazwę wg EINECS, CAS, IUPAC lub inne
kody identyfikujące.
• Nazwę przedsiębiorstwa, adres i nazwisko osoby do kontaktu:
o kiedy przedsiębiorstwo składa się z kilku podmiotów prawnych,
produkujących w UE lub importujących tę samą substancję, każdy
podmiot prawny musi dokonać odrębnej rejestracji wstępnej;
o możesz wyznaczyć przedstawiciela będącego stroną trzecią do
reprezentowania cię w całym postępowaniu, w tym w rozmowach z innymi
producentami, importerami i dalszymi użytkownikami. Jeśli nie chcesz,
żeby twoje dane kontaktowe były dostępne dla innych dokonujących
rejestracji wstępnej, powinieneś skorzystać z przedstawiciela będącego
stroną trzecią.
• Przewidywany termin rejestracji i przedział tonażu;
• Opcjonalnie, dane identyfikujące substancji o podobnej strukturze, które mogą
mieć znaczenie dla uzyskiwania danych dotyczących substancji wstępnie
zarejestrowanej. Jest to sposób wskazania danych, które mogą być
wykorzystane do podejścia przekrojowego, (ilościowej) zależności struktura —
aktywność ((Q)SAR) i grupowania substancji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie „Poradnik na temat
udostępniania danych”4 (sekcja 3.8 — Jak dokonać wstępnej rejestracji substancji)
i w dokumencie „Praktyczne kroki w rejestracji wstępnej” (Jakich informacji należy
dostarczyć przy rejestracji wstępnej?).

1.9.

Jakie są korzyści z rejestracji wstępnej?

Poza faktem, że rejestracja wstępna umożliwia przedsiębiorstwom skorzystanie
z przedłużonych terminów rejestracji, daje ona także przemysłowi możliwość
stopniowego przystosowywania się do nowego systemu. Bardziej konkretnie
rejestracja wstępna:
•
•
•

•

pozwala na kontynuowanie produkcji lub importu substancji wprowadzonych do
końca stosownego terminu rejestracji;
oferuje dodatkowy czas na zorganizowanie zbierania i ocenienia dostępnych
danych, wymianę istniejących danych i zbiorowe generowanie brakujących
informacji;
stwarza podstawę udostępniania istniejących informacji na temat substancji,
np. informacji niepochodzących z badań, danych przekrojowych z różnych
substancji, danych pochodzących z badań, tym, którzy potrzebują takich
informacji do rejestracji;
gwarantuje, że nie będzie przerwy w dostawach do dalszych użytkowników
stosujących twoje substancje.

4 Wytyczne dotyczące rejestracji wstępnej znajdują się w specjalnym rozdziale „Poradnika na temat
udostępniania danych”.
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1.10.

Czy za rejestrację wstępną trzeba wnosić opłatę?

Rejestracja wstępna jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań do
utrzymywania produkcji lub importu substancji.

1.11.

Kto może dokonać rejestracji wstępnej?

Każde przedsiębiorstwo (podmiot prawny), od którego wymaga się zarejestrowania
z dniem 1 czerwca 2008 r. substancji wprowadzonej może dokonać rejestracji
wstępnej. Przedsiębiorstwa te, to:
•
•

producenci i importerzy substancji wprowadzonych w postaci własnej lub
w preparatach w ilościach co najmniej 1 tony rocznie, z uwzględnieniem
półproduktów, mający siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej;
producenci i importerzy wyrobów zawierających substancje, których uwolnienie
jest zamierzone w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach
stosowania i będą występować w tych wyrobach w ilościach co najmniej 1 tony
rocznie, mający siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej;

Natomiast przedsiębiorstwa, które produkują substancje, przygotowują preparaty lub
produkują wyroby poza Wspólnotą nie mogą dokonać rejestracji wstępnej, ponieważ
nie dotyczą ich obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH. Mogą one
wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela z siedzibą na terytorium Wspólnoty do
przeprowadzenia wymaganej rejestracji wstępnej ich substancji importowanych do
Wspólnoty.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie „Poradnik na temat
udostępniania danych” (sekcja 3.4 — Kto może dokonać rejestracji wstępnej?).

1.12.

Czy producent spoza Wspólnoty może dokonać rejestracji
wstępnej?

Nie, producenci spoza Wspólnoty nie mogą dokonać wstępnej rejestracji swoich
substancji importowanych do UE. Rejestracji wstępnej dokonuje(ą) albo ich
importer(rzy) albo, alternatywnie, producenci spoza Wspólnoty mogą wyznaczyć
„wyłącznego przedstawiciela”, osobę fizyczną lub prawną z siedzibą na terytorium
Wspólnoty (art. 8 rozporządzenia REACH). Wyłączny przedstawiciel jest potem
prawnie odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków ciążących na importerach
wynikających z rozporządzenia REACH, a importerzy z kolei uważani są za dalszych
użytkowników.
Szczegółowe informacje na temat „wyłącznego przedstawiciela” można znaleźć
w dokumentach „Poradnika na temat rejestracji” (sekcja 1.5.3.4 — Wyłączni
przedstawiciele „producenta spoza Wspólnoty”) oraz „Poradnika na temat
udostępniania danych” (sekcja 3.4 — Kto może dokonać rejestracji wstępnej?).
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1.13.

Czy producent substancji wprowadzonych spoza Wspólnoty
może wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela tylko do celów
dokonania rejestracji wstępnej?

Wyłączny przedstawiciel, kiedy został wyznaczony, jest odpowiedzialny za
rejestrację i wobec tego za wszystkie inne obowiązki importerów wynikające
z rozporządzenia REACH, w tym za rejestrację wstępną. Odnosi się to nie tylko do
rejestracji, ale także do innych istotnych obowiązków, takich jak komunikacja
w łańcuchu dostaw, powiadamianie o substancjach wzbudzających szczególnie duże
obawy (SVHC), klasyfikacja i oznakowanie oraz do wszelkich obowiązków
wynikających z udzielania zezwoleń lub stosowania ograniczeń, itp. (patrz art. 8
ust. 2 rozporządzenia REACH). Stanie się on także uczestnikiem forum wymiany
informacji o substancjach (SIEF) (patrz „Poradnik na temat udostępniania danych”
sekcja 3.4 — Kto może dokonać rejestracji wstępnej?). Szczegółowe informacje na
temat „wyłącznego przedstawiciela” można znaleźć w dokumencie „Poradnik na
temat rejestracji” (sekcja 1.5.3.4 — Wyłączni przedstawiciele „producenta spoza
Wspólnoty”).

1.14.

W jaki sposób producent spoza Wspólnoty może pomóc
wyłącznemu przedstawicielowi lub importerowi
w przygotowaniach do rejestracji wstępnej?

W większości przypadków przewiduje się, że „producenci spoza Wspólnoty”
dostarczą wszystkich danych niezbędnych do wstępnej rejestracji za pośrednictwem
wyznaczonego przez siebie wyłącznego przedstawiciela albo swojemu importerowi
z siedzibą na terytorium UE. „Producent spoza Wspólnoty” może chcieć sam
być poinformowany o wymaganiach określonych w rozporządzeniu REACH i zacząć
gromadzić odpowiednie informacje. Może to obejmować poprawną nazwę substancji
i informacje o jej składzie. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się
w „Poradniku na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji w systemie
REACH”. Zawiera on także ocenę wszystkich informacji o swoistych właściwościach
substancji dostępnych dla producenta spoza Wspólnoty (patrz REACH załączniki
VII do XI)

1.15.

Czy dalszy użytkownik ma obowiązki w zakresie rejestracji
wstępnej?

Dalszy użytkownik, który nie produkuje ani nie importuje substancji, nie ma
obowiązków związanych z rejestracją i w związku z tym nie jest zobowiązany do
dokonywania wstępnej rejestracji substancji wprowadzonej. Jednak po
opublikowaniu przez ECHA wykazu substancji wstępnie zarejestrowanych
(1 stycznia 2009 r.), dalszy użytkownik substancji, której nie ma w tym wykazie,
może powiadomić ECHA o swoim zainteresowaniu tą substancją, podając swoje
dane kontaktowe i dane dotyczące swojego aktualnego dostawcy. Po ogłoszeniu tej
publikacji ECHA może podać dane kontaktowe dalszego użytkownika temu
potencjalnemu rejestrującemu.
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1.16.

Skąd dalszy użytkownik może wiedzieć, czy jego dostawca
dokona rejestracji wstępnej substancji, których mu dostarcza?

Jeśli dostawca ma siedzibę poza UE, przypomina się dalszemu użytkownikowi
z siedzibą na terytorium UE, że ma obowiązki w zakresie rejestracji jako importer,
o ile nie został wyznaczony wyłączny przedstawiciel (patrz również pyt. 1.12).
Zachęca się dalszych użytkowników z siedzibą na terytorium UE do
jak najszybszego skontaktowania się ze swoimi dostawcami z terytorium UE, nie
odkładając tego na koniec okresu wstępnej rejestracji (1 grudnia 2008 r.), w celu
ustalenia, czy mają zamiar dokonać rejestracji substancji i rozejrzeć się za
alternatywnymi źródłami dostaw w przyszłości, gdyby aktualny dostawca nie miał
takiego zamiaru. Podobnie zachęca się producentów i importerów do informowania
dalszych użytkowników o swoich zamiarach dokonania (wstępnej) rejestracji
substancji. Dalsi użytkownicy mogą dążyć do dokonania odpowiednich ustaleń ze
swoimi dostawcami, aby upewnić się, że dostosują się oni do wymagań systemu
REACH i że rejestracja wstępna nastąpi w okresie dla niej przewidzianym.
Zalecamy skorzystanie z Nawigatora, który ma pomagać przedsiębiorstwom
w uzyskaniu dokładniejszych informacji o ich zadaniach i obowiązkach wynikających
z rozporządzenia REACH.

1.17.

W jaki sposób można się dowiedzieć, które substancje zostały
wstępnie zarejestrowane?

ECHA opublikuje wykaz substancji wstępnie zarejestrowanych w swojej witrynie
internetowej do dnia 1 stycznia 2009 r. (art. 28 ust. 4 rozporządzenia REACH).
W opublikowanym wykazie znajdą się nazwy substancji i związane z nimi kody
identyfikacyjne. Będzie on także zawierał nazwy i inne dane identyfikujące
substancji, które dokonujący rejestracji wstępnej wskazali jako substancje
o podobnej strukturze, umożliwiające przekrojowe wykorzystywanie wyników badań.
Wykaz, który ma być opublikowany, nie będzie zawierał informacji
o przedsiębiorstwach.

1.18.

Czy wykaz substancji wstępnie zarejestrowanych zostanie
opublikowany dopiero po zakończeniu okresu przewidzianego
na wstępną rejestrację?

Tak, wykaz substancji wstępnie zarejestrowanych zostanie opublikowany po
zakończeniu okresu wstępnej rejestracji. ECHA opublikuje w swojej witrynie
internetowej wykaz substancji wstępnie zarejestrowanych (art. 28 ust. 4
rozporządzenia REACH) do dnia 1 stycznia 2009 r.

1.19.

Jakie konsekwencje poniosą przedsiębiorstwa, które nie
dokonają wstępnej rejestracji substancji?

Przedsiębiorstwo, które nie dokonało wstępnej rejestracji substancji wprowadzonej
będzie musiało złożyć w ECHA kompletną dokumentację rejestracyjną dotyczącą tej
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substancji i uzyskać od ECHA decyzję w sprawie rejestracji, w tym numer rejestracji5,
zanim będzie mogło dalej produkować lub importować tę substancję.

1.20.

Czy możliwe jest dokonanie wstępnej rejestracji
po 1 grudnia 2008 r.?

Po 1 grudnia 2008 r. można dokonać rejestracji wstępnej, jeśli:
•
•

jest się w stanie dowieść, że produkuje się lub importuje substancje
wprowadzone (w postaci własnej lub w preparacie) po raz pierwszy po 1 grudnia
2008 r. w ilościach co najmniej 1 tony rocznie; albo
jest się w stanie dowieść, że produkuje się lub importuje wyroby zawierające
substancje z zamiarem uwolnienia w normalnych i umiarkowanych warunkach
używania po raz pierwszy po 1 grudnia 2008 r. Ponadto substancja musi
występować w tych wyrobach w ilościach co najmniej 1 tony6 rocznie.

W takim przypadku mają zastosowanie następujące terminy:
•
•

najpóźniej sześć miesięcy po przekroczeniu w produkcji lub imporcie progu jednej
tony; oraz
co najmniej 12 miesięcy przed upływem odpowiedniego przejściowego terminu
rejestracji.

W tym kontekście produkcja lub import „po raz pierwszy” oznaczają po raz pierwszy
po wejściu w życie rozporządzenia REACH (1 czerwca 2007 r.). Szczegółowe
informacje można znaleźć w art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH, w „Poradniku na
temat udostępniania danych” (sekcja 3.6 — Producenci lub importerzy po raz
pierwszy?) oraz w „Poradniku na temat wymagań dotyczących substancji w
wyrobach” (sekcja 6.4 — Okres sprawdzania zgodności).

1.21.

Czy należy wstrzymać się z dalszą produkcją lub importem,
jeżeli nie dokona się rejestracji wstępnej i złoży pełną
dokumentację rejestracyjną?

W takiej sytuacji należy złożyć dokumentację rejestracyjną i uzyskać numer
rejestracji dla tej substancji, zanim będzie można ją dalej produkować lub
importować w ilości co najmniej 1 tony rocznie, poczynając od 1 czerwca 2008 r.

5

Aby uzyskać decyzję, w tym numer rejestracji, przedsiębiorstwo musi:
- zgłosić zapytanie do ECHA w celu ustalenia, czy wcześniej nie złożono wniosku o rejestrację
tej samej substancji lub zapytania jej dotyczącego;
- uzyskać i ocenić odpowiednie dane dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych, zdrowia
i wpływu na środowisko oraz wykorzystać te informacje do przygotowania dokumentacji
rejestracyjnej;
- złożyć kompletną dokumentację i wnieść do ECHA pełną związaną z tym opłatę.
6 Należy wziąć pod uwagę zarówno ilości przeznaczone do uwolnienia, jak i te nieprzeznaczone do
uwolnienia. Ponadto, jeżeli co najmniej jeden wyrób z zamiarem uwolnienia jest
wyprodukowany/importowany, to ilość tej substancji we wszystkich artykułach z zamiarem uwolnienia
musi być podsumowana.
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1.22.

Czy wymagana jest rejestracja wstępna substancji zawartych
w wyrobach?

Producenci lub importerzy wyrobów zawierających substancje, których uwolnienie
jest zamierzone7 w normalnych i przewidywalnych warunkach używania i które
występują w tych wyrobach w ilościach powyżej 1 tony8 rocznie muszą dokonać
rejestracji wstępnej w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r. Rejestracja wstępna
umożliwia również innym rejestrującym będącym członkami forum wymiany
informacji o substancjach (SIEF) praktyczne zaznajomienie się z przeznaczeniem
substancji oraz daje możliwość uwzględnienia jej użycia w wyrobie w swojej
dokumentacji rejestracyjnej (art. 7 ust. 6 rozporządzenia REACH).

1.23.

Co się stanie, jeśli producent wyrobu dowie się
po 1 grudnia 2008 r., że jego dostawca nie dokonał rejestracji
wstępnej? Co się stanie, jeśli importer wyrobu nie dotrzymał
terminu wstępnej rejestracji?

Należy zwrócić uwagę, że dotyczy to tylko wyrobów zawierających substancje,
których uwolnienie jest zamierzone w ilościach co najmniej 1 tony rocznie. Jeśli
dostawca wyrobu stwierdzi po 1 grudnia 2008 r., że istnieje wymóg rejestracji
substancji zawartej w wyrobach, które już produkuje lub importuje, nie może już
wystąpić z wnioskiem o rejestrację wstępną i musi ograniczyć produkcję/import do 1
tony lub mniej rocznie, dopóki:
• nie dokona rejestracji i nie uzyska numeru rejestracji; albo
• ktoś inny nie dokona rejestracji jego sposobu stosowania substancji.

1.24.

Jeśli substancja nie została wstępnie zarejestrowana,
czy dalszy użytkownik może skorzystać z art. 28 ust. 6
rozporządzenia REACH i stać się importerem importującym
po raz pierwszy, aby samemu dokonać rejestracji substancji
po 1 grudnia 2008 r.?

Art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH umożliwia także dalszym użytkownikom
zostanie importerami importującymi po raz pierwszy i skorzystanie z okresu
przewidzianego dla substancji wprowadzonych, zależnego od przedziału tonażu,
które nie zostały zarejestrowane wstępnie (tzw. procedura późnej rejestracji
wstępnej). Art. 28 ust. 5 rozporządzenia REACH upoważnia dalszych użytkowników
do kontaktowania się z ECHA i informowania o swoim zainteresowaniu substancją,
7

Uwolnienie substancji z wyrobu jest zamierzone, kiedy skutkiem tego uwolnienia jest (dodatkowe)
działanie tego wyrobu, albo, innymi słowy uwolnienie to przydaje wyrobowi „wartości dodanej”, która
nie jest bezpośrednio związana z funkcją końcowego przeznaczenia. Jeśli nie dochodziłoby do takiego
uwolnienia, funkcja ta nie mogłaby zostać zrealizowana.
8

Należy wziąć pod uwagę zarówno ilości przeznaczone do uwolnienia, jak i te nieprzeznaczone do
uwolnienia. Ponadto, jeżeli co najmniej jeden wyrób z zamiarem uwolnienia jest
wyprodukowany/importowany, to ilość tej substancji we wszystkich artykułach z zamiarem uwolnienia
musi być podsumowana.
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której nie ma w wykazie. ECHA przekazuje informację o tym zainteresowaniu,
a producent/importer potencjalnie podejmie działania. Decyzja o rejestracji wstępnej
i o dalszej rejestracji, jeśli zostanie podjęta, leży w gestii producenta/importera.
Szczegółowe informacje można znaleźć w „Poradniku na temat udostępniania
danych” (patrz sekcja § 4.4 — Co się dzieje po wstępnej rejestracji?).

1.25.

Czy dokumenty potwierdzające status substancji
wprowadzonej w przypadku substancji nieposiadającej numeru
WE należy złożyć równolegle z dokonywaniem wstępnej
rejestracji?

Rejestracja wstępna substancji wprowadzonej nieposiadającej numeru WE
nie wymaga
od
potencjalnego
rejestrującego
składania
dokumentów
potwierdzających status substancji wprowadzonej w znaczeniu art. 3 ust. 20 lit. c)
rozporządzenia REACH podczas dokonywania przez niego rejestracji wstępnej
(patrz art. 28 ust. 1 rozporządzenia REACH). Dokonujący rejestracji wstępnej musi
jednak potwierdzić podczas tego procesu, że chce uzyskać status substancji
wprowadzonej dla swojej substancji.
Producenci/importerzy muszą przechowywać takie informacje, żeby móc je okazać
organom nadzoru państw członkowskich w dowolnym momencie.

1.26.

Jakie obowiązki wynikają z rejestracji wstępnej?

Wszystkie przedsiębiorstwa, które dokonają rejestracji wstępnej stają się
członkami forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) w zakresie
przedmiotowej substancji. Celem SIEF jest unikanie powielania badań substancji
i dokonanie uzgodnień dotyczących ich klasyfikacji i oznakowania. W ramach SIEF
przedsiębiorstwa są zobowiązane do wymiany wyników badań na zwierzętach,
aby ograniczyć te badania do niezbędnego minimum. Mogą one także wymieniać
inne dane związane z REACH. Jest to sposób na generowanie i uzyskiwanie
informacji wymaganych do rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH w sposób

optymalny kosztowo.

1.27.

Czy dalszy użytkownik może uczestniczyć w SIEF (forum
wymiany informacji o substancjach) i w wymianie danych?

Zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 7 rozporządzenia REACH dalsi użytkownicy
mogą zgłaszać informacje dotyczące substancji wstępnie zarejestrowanych,
jak również wszelkie inne istotne informacje dotyczące tych substancji z zamiarem
uczestniczenia (jako posiadacz danych) w odpowiednim SIEF.
Jeśli dalsi użytkownicy posiadają dane dotyczące bezpieczeństwa, w tym dane
o zagrożeniach stwarzanych przez substancje, zastosowaniach, narażeniach
i ryzykach, zaleca się, żeby porozumieli się jak najszybciej ze swoimi dostawcami,
aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie swoich danych. Mogą udostępniać swoje
dane, otrzymując za to sprawiedliwą rekompensatę, w SIEF dotyczącym tej
substancji.
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Szczegółowe informacje można znaleźć w „Poradniku na temat udostępniania
danych” (patrz sekcja 4.5 — Kiedy i w jaki sposób powstaną SIEF? i sekcja 7
— Podział kosztów).
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2.

Pytania dotyczące wykorzystywania narzędzi IT

2.1.

Czy możliwe jest dokonanie rejestracji wstępnej
za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Ze względu na oczekiwaną dużą liczbę wniosków o rejestrację wstępną nie ma
możliwości dokonywania tej rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Rejestracji wstępnej należy dokonywać drogą elektroniczną za pośrednictwem
aplikacji internetowej REACH-IT, do której dostęp uzyskuje się z witryny internetowej
ECHA.

2.2.

W jaki sposób można złożyć do ECHA wnioski o rejestrację
wstępną?

Wszystkie wnioski o rejestrację wstępną należy składać drogą elektroniczną za
pośrednictwem aplikacji internetowej REACH-IT dostępnej z witryny internetowej
ECHA w formacie określonym przez ECHA. Po wejściu na stronę punktu dostępu do
wniosku o wstępną rejestrację będzie się prowadzonym przez specjalne strony,
gdzie można wybrać między dwiema następującymi możliwościami dokonania
wstępnej rejestracji substancji:
•
•

rejestracja wstępna on-line przez bezpośrednie wprowadzenie wymaganych
informacji do systemu REACH-IT kolejno dla każdej substancji;
zgłoszenie wniosku o rejestrację wstępną w formie pliku XML
przygotowanego oddzielnie w określonym formacie pliku elektronicznego
i wysłanego za pośrednictwem aplikacji REACH-IT w momencie dokonywania
rejestracji wstępnej. Umożliwia to złożenie jednego lub większej liczby plików
z informacjami wymaganymi do wstępnej rejestracji dla jednej lub wielu
substancji.

Są to jedyne możliwości złożenia wniosku o rejestrację wstępną.

2.3.

Jakich narzędzi IT należy używać do przygotowania danych do
rejestracji wstępnej?

Są trzy możliwości przygotowania dokumentów:
•
•

•

Pierwsza możliwość to bezpośrednie kodowanie wszystkich niezbędnych
informacji on-line za pośrednictwem aplikacji REACH-IT.
Druga możliwość to skorzystanie z programu IUCLID 5 i doraźnej funkcji
nazwanej „wtyczką służącą do rejestracji wstępnej”. Ta opcja umożliwia
wykorzystanie informacji znajdujących się w lokalnej bazie danych. Dokumenty
dotyczące rejestracji wstępnej można przygotować w wymaganym formacie XML
albo dla kilku substancji jako pliki eksportu „zbiorczego”, albo dla pojedynczych
substancji jako pliki pojedynczego eksportu.
Trzecia możliwość przygotowania danych do wstępnej rejestracji to
wykorzystanie
jakiegokolwiek
innego
specjalistycznego
narzędzia
w przedsiębiorstwie, które może dokonać eksportu niezbędnych informacji
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w określonym formacie XML przewidzianym
opublikowanym na stronie internetowej IUCLID 5.

dla

rejestracji

wstępnej,

Pierwsza opcja pozwala na wykorzystanie informacji w dowolnym formacie, ale
kodowanie informacji musi odbywać się ręcznie on-line po kolei dla każdej
substancji. Pozostałe dwie opcje pozwalają na wcześniejsze przygotowanie
informacji off-line przy wykorzystaniu innych narzędzi. Więcej informacji na temat
formatu XML można uzyskać na stronie internetowej IUCLID 5.

2.4.

Kiedy narzędzia IT będą oddane do użytku?

Portal internetowy REACH-IT zostanie otwarty 1 czerwca 2008 r. Schemat wstępnej
rejestracji XML i wtyczka służąca do wstępnej rejestracji w programie IUCLID 5
zostały opublikowane odpowiednio w lutym i marcu na stronie internetowej IUCLID 5.
Dostęp do tej strony internetowej można uzyskać z witryny internetowej ECHA.

2.5.

Czy dane kontaktowe przedsiębiorstwa będą ujawniane innym
dokonującym rejestracji wstępnej w okresie tej rejestracji
i przy tworzeniu planowanych SIEF?

Przy podawaniu danych kontaktowych przedsiębiorstwa podczas rejestracji wstępnej
są trzy możliwości:
• określa się osobę do kontaktu w sprawach rejestracji wstępnej w swoim
przedsiębiorstwie. Jeśli nie chce się wprowadzać nazwiska osoby, jako
możliwość kontaktu można wykorzystać funkcyjny adres poczty elektronicznej.
Informacje o przedsiębiorstwie będą podawane konsekwentnie w ten właśnie
sposób we wstępnie tworzonym SIEF;
• podaje się będącego stroną trzecią przedstawiciela zgodnie z art. 4
rozporządzenia REACH. Dane kontaktowe przedsiębiorstwa mają charakter
poufny. Zgodnie z tym w planowanym SIEF pokazane zostaną dane kontaktowe
przedstawiciela będącego stroną trzecią;
• nie podaje się żadnych informacji (ani osoby do kontaktu, ani przedstawiciela
będącego stroną trzecią). We wstępnie tworzonym SIEF będą pokazane ogólne
dane kontaktowe przedsiębiorstwa.

2.6.

Które dane kontaktowe będą wykorzystywane przez ECHA
— dane kontaktowe podane przy rejestracji w REACH-IT
czy dane kontaktowe określone w programie wstępnej
rejestracji IUCLID 5?

Danymi kontaktowymi w kontekście rejestracji wstępnej w systemie REACH są dane
podane przy rejestracji w REACH-IT. ECHA będzie w razie potrzeby korzystać
podczas rejestracji wstępnej z danych kontaktowych do zapytań dotyczących
konkretnie tej dokumentacji. Podczas wstępnej rejestracji nie ma obowiązku
podawania danych do kontaktu dla określonej substancji.

Europejska Agencja Chemikaliów

17

REACH Rejestracja wstępna
Pytania i odpowiedzi

2.7.

Jak mogę określić będącego stroną trzecią przedstawiciela
przy dokonywaniu wstępnej rejestracji?

Kiedy reprezentujący Cię przedstawiciel będący stroną trzecią zarejestruje się w
REACH-IT, otrzyma unikalny identyfikator „UUID” (Uniwersalny Unikatowy
IDentyfikator), który ci poda. Jeśli korzysta się z programu IUCLID 5, reprezentujący
Cię przedstawiciel będący stroną trzecią może także pobrać i podać ci dla twojej
wygody swój identyfikator osoby prawnej. Najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie
UUID ze strony internetowej IUCLID 5, co umożliwi wcześniejsze przygotowanie
dokumentacji. Jeżeli korzysta się z IUCLID 5, ale nie z wtyczki do wstępnej rejestracji
(patrz także pyt. 2.3), należy także wprowadzić swój identyfikator UUID do aplikacji
REACH-IT.
Istotne jest, żeby przedstawiciel będący stroną trzecią pierwszy zarejestrował się
w REACH-IT. Jeżeli złoży się dokumentację dotyczącą rejestracji wstępnej
z identyfikatorem UUID przedstawiciela będącego stroną trzecią, który jeszcze się
nie zarejestrował, wniosek zostanie odrzucony (w przypadku zbiorczej rejestracji
wstępnej za pośrednictwem IUCLID 5) albo nie będzie można wybrać swojego
przedstawiciela bedącego stroną trzecią (w przypadku dokonywania rejestracji
wstępnej on-line za pośrednictwem REACH-IT). Zarówno w wykazie rejestracji
wstępnej IUCLID 5, jak i we wniosku REACH-IT można powoływać się na
identyfikator UUID swojego przedstawiciela będącego stroną trzecią. Dane
kontaktowe twojego przedstawiciela będącego stroną trzecią będą wtedy pokazane
w planowanym SIEF, aby inni dokonujący rejestracji wstępnej mogli się z nim
kontaktować.

2.8.

Co się stanie, jeśli będę próbował dokonać rejestracji wstępnej
tej samej substancji kilka razy?

W rejestracji wstępnej zasadnicze znaczenie ma prawidłowe określenie każdej
substancji przez każdą dokonującą rejestracji wstępnej osobowość prawną. Główna
zasada jest taka, że jedna substancja jednoskładnikowa lub wieloskładnikowa
(określona przez jeden numer WE i jeden numer CAS lub inne dane identyfikacyjne)
może być tylko raz wstępnie zarejestrowana przez tego samego właściciela. W
innym wypadku poprzednie informacje zostaną skasowane i zastąpione nowymi.
Przy zbiorczej rejestracji wstępnej wcześniejsze informacje zostaną zastąpione
nowymi, natomiast przy rejestracji wstępnej on-line podane zostanie ostrzeżenie, że
już zarejestrowałeś tę substancję. W przypadku substancji wieloskładnikowej ten
sam składnik może być wstępnie zarejestrowany jako składnik innej substancji
wieloskładnikowej.
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3.
3.1.

Pytania dotyczące IUCLID 5
W jaki sposób można ustalić wykazy rejestracji wstępnej
według właściciela w programie IUCLID 5 do wstępnej
rejestracji?

Pierwszym krokiem jest ustalenie w bazie danych IUCLID 5, jakie substancje są
produkowane lub importowane przez danego właściciela. Przy dodawaniu substancji
do swojego własnego wykazu do rejestracji wstępnej można przeprowadzić
kwerendę dotyczącą substancji według właściciela. Zaleca się odpowiednio wcześnie
przeprowadzić sortowanie substancji, podjąć decyzję o tym, które zarejestrować
wstępnie i stworzyć wykazy do wstępnej rejestracji według właściciela ze względu na
konieczność przeprowadzania rejestracji wstępnej według właściciela.

3.2.

Czy informacje o właścicielu będą przechowywane w plikach
XML rejestracji wstępnej?

Nie, informacje o właścicielu nie znajdą się w pliku eksportu XML rejestracji
wstępnej, który zostanie przesłany do aplikacji REACH-IT. Związek między
właścicielem a rejestracją wstępną będzie ustalany w oparciu o właściciela podanego
przez użytkownika wysyłającego dane w aplikacji REACH-IT. Można jednak, jeśli się
chce, podać informacje do kontaktu dla każdej wstępnie zarejestrowanej substancji.

3.3.

Czy określony z góry numer CAS pochodzący z wykazu WE
może być zmieniony w programie IUCLID 5 do wstępnej
rejestracji?

Standardowy przepływ zadań rozpoczyna się od przeszukiwania wykazu WE w celu
określenia relacji numer WE — numer CAS. Jeśli z jakiegoś powodu posiada się
inny numer CAS określający daną substancję wprowadzoną, nie należy starać się
łączyć go z numerem WE. Ponieważ wykazu WE nie da się aktualizować, wybranie
numeru WE do wstępnej rejestracji powoduje, że aprobuje się połączenie numer WE
— numer CAS w wykazie i w pliku eksportu będzie podany tylko numer WE.
Substancje wprowadzone, których numer WE nie jest znany albo nie jest podany
w wykazie WE, należy rejestrować wstępnie indywidualnie, albo przez utworzenie
pojedynczego pliku IUCLID 5 rejestracji wstępnej i wysłanie go do REACH-IT, albo
dokonując rejestracji wstępnej on-line bezpośrednio w aplikacji REACH-IT. Taki
rodzaj rejestracji wstępnej jest wspierany nie tylko dla substancji określonych przez
numer WE, ale także dla substancji określonych wyłącznie przez numer CAS albo
nazwę chemiczną. Pomoc zapewnia możliwość dynamicznego przeszukiwania
wykazów chemicznych.
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3.4.

Czy możliwe będzie dokonanie zbiorczej rejestracji wstępnej
substancji nieposiadających numeru WE?

Nie, przy wszystkich zbiorczych rejestracjach wstępnych substancje muszą być
określone przez numer WE i wnioski zostaną odrzucone przez system IT, jeśli ten
wymóg nie będzie spełniony.

3.5.

Czy substancja wieloskładnikowa, w której niektóre składniki
nie mają numerów WE będzie mogła znaleźć się w zbiorczej
rejestracji wstępnej?

Nie, wszystkie substancje rejestrowane wstępnie zbiorczo muszą być określone
przez numer WE. Jeśli substancja jest substancją wieloskładnikową, wszystkie
składniki muszą być określone przez numer WE.

3.6.

Czy w programie do rejestracji wstępnej IUCLID 5 będzie
kontrola zgodności?

Nie, program do rejestracji wstępnej IUCLID 5 tylko pomaga w tworzeniu plików,
które można wykorzystać przy dokonywaniu wstępnej rejestracji w aplikacji
REACH-IT.
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4.
4.1.

Pytania dotyczące REACH-IT
Czy możliwe jest dokonanie zmiany w danych wprowadzonych
podczas rejestracji wstępnej?

Na dalszym etapie można dokonywać zmian wszystkich wprowadzonych danych
z wyjątkiem informacji identyfikujących daną substancję. Oznacza to, że w razie
potrzeby można aktualizować dane kontaktowe (zarówno wewnętrzne, jak
i przedstawiciela będącego stroną trzecią), dane o substancjach podobnych,
przewidywanym przedziale tonażu, przewidywanym terminie rejestracji albo pole
dotyczące planowanego SIEF.
Nie można usunąć rejestracji wstępnej, ale w fazie tworzenia SIEF można wyłączyć
się z planowanego SIEF, aby zasygnalizować, że nie będzie się zainteresowanym
rejestracją danej substancji, np. w sytuacji, kiedy podjęto decyzję o zaprzestaniu
produkcji lub importu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeśli nie będzie
się aktywnym uczestnikiem, to nadal można być proszonym o udostępnienie danych.

4.2.

Czy funkcja „Super użytkownika”, o której mowa jest
w „Poradniku na temat udostępniania danych” będzie
dostępna w REACH-IT?

Uważa się, że koncepcja „Afiliacji” w REACH-IT jest środkiem ułatwiającym
zarządzanie zgłoszeniami (w tym rejestracjami i sprawdzaniem statusu
dokumentacji) różnych podmiotów prawnych należących do tej samej grupy
przedsiębiorstw. Umożliwi ona użytkownikowi pewnego rodzaju wgląd we wszystkie
powiązane przedsiębiorstwa.
Ta koncepcja afiliacji nie będzie dostępna w momencie uruchomienia systemu
(1 czerwca 2008 r.) i jeszcze nie podjęto decyzji, czy ta koncepcja zostanie
wykorzystana w REACH-IT, ponieważ potencjalnie wiążą się z tym rozwiązaniem
pewne kwestie prawne i związane z bezpieczeństwem.

4.3.

Czy dokonujący wstępnej rejestracji otrzyma numer wstępnej
rejestracji?

Tak, każda substancja wprowadzona, która została zarejestrowana, otrzyma numer
wstępnej rejestracji. Będzie to unikalny numer przypisany każdemu przedsiębiorstwu
i zarejestrowanej wstępnie substancji.
Numer wstępnej rejestracji będzie miał następującą strukturę:
<TYP>-<LICZBA BAZOWA>-<SUMA KONTROLNA>-<NUMER INDEKSU>
(<TYPE>-<BASE-NUMBER>-<CHECKSUM>-<INDEX-NUMBER>)
Przykład: 05 - 1234567890 - 49 - 0000
Gdzie:
• 05 jest typem rejestracji wstępnej
• 1234567890 jest niepowtarzalną 10-cyfrową liczbą losową
• 49 jest obliczoną sumą kontrolną (zmienna liczba 2-cyfrowa)
• 0000 jest numerem indeksu
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Ta struktura ma taki sam format podstawowy jak inne numery rejestracji
i powiadomień, które będą nadawane przez aplikację REACH-IT.

4.4.

Czy dalszy użytkownik może sprawdzić on-line numer
rejestracji wstępnej i dowiedzieć się, czy jego dostawca
dokonał rejestracji wstępnej?

Nie, w aplikacji REACH-IT nie planuje się funkcji, która przyjmowałaby
i upowszechniała takie informacje, ponieważ tego rodzaju dane mogą być traktowane
jako poufne informacje handlowe. Dalsi użytkownicy mogą dążyć do dokonania
odpowiednich ustaleń ze swoimi dostawcami, aby upewnić się, że dostosują się oni
do wymagań systemu REACH i że rejestracja wstępna nastąpi w okresie dla niej
przewidzianym.
W razie wątpliwości i konieczności sprawdzenia należy kontaktować się z lokalnym
organem nadzoru w danym państwie członkowskim, gdzie można uzyskać więcej
informacji.
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