Ważne informacje dla przedsiębiorstw związane ze
zgłoszeniem klasyfikacji i oznakowania do Wykazu
Tekst opracowany w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki i
Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej na podstawie informacji
zamieszczonych na stronie ECHA: http://echa.europa.eu/clp/info_clp_companies_en.asp

1.
Nie zdążyliśmy przed terminem ostatecznym zgłoszenia klasyfikacji i
oznakowania do Wykazu C&L, co robić?
Dla substancji niebezpiecznych i substancji z ostatecznymi terminami rejestracji w 2013 i
2018 r wprowadzanymi do obrotu 1 grudnia 2010 lub później, terminem ostatecznym
zawiadomienia do Wykazu C&L jest jeden miesiąc po wprowadzeniu po raz pierwszy.
Jeżeli nie dotrzymaliście tego terminu, złóżcie zawiadomienie do Wykazu jak najszybciej.
Jest to wymóg prawny i możecie się spotkać z sankcjami organów kontrolujących w
przypadku niewykonania tego obowiązku.
Zawiadomienie do Wykazu jest nieodpłatne. Dla utworzenia zgłoszenia możecie wybrać
jedno z szeregu narzędzi IT.
2.

Wkrótce wprowadzimy substancję do obrotu. Kiedy muszę zawiadomić

ECHA o klasyfikacji i oznakowaniu?
CLP nakłada wymóg zgłoszenia do Wykazu w ciągu jednego miesiąca od pierwszego
wprowadzenia do obrotu .
Np. jeżeli wprowadziliście substancję do obrotu 5 stycznia 2011, musicie dokonać
zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania przed 5 lutego
Dla importerów: termin liczy się od daty przekroczenia granicy celnej UE.
3.

Planuję przedłożyć zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji. Jak

mogę sprawdzić czy nie istnieje zgłoszona uprzednio klasyfikacja i oznakowanie?
Jest to możliwe podczas zgłaszania substancji do Wykazu za pośrednictwem REACH-IT.
W trakcie wykonywania notyfikacji udostępniana jest lista dokonanych przez inne
podmioty propozycji klasyfikacji i oznakowania dla danej substancji.
4.

Czy mogę zastosować klasyfikację już zgłoszoną?

Tak. Gdy używasz narzędzia on-line w REACH-IT, możesz zgodzić się z zastosowaną
przez innych klasyfikacją tej samej substancji. Ponosisz jednak odpowiedzialność za
swoją klasyfikację i oznakowanie. Należy również pamiętać o obowiązku dokonywania
aktualizacji w przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących stwarzanych
zagrożeń.

5.

Czy muszę aktualizować swoje zgłoszenie?

Tak. Zgłoszenie musi być zawsze aktualne. W następujących przypadkach należy je
aktualizować bez zwłoki:
 Jeżeli jesteś w posiadaniu informacji prowadzącej do zmiany klasyfikacji i
oznakowania
 Jeżeli zmieniły się twoje dane kontaktowe
Więcej informacji można znaleźć w Praktycznym Poradniku: Część 7 Zgłaszanie
substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania
6.

Jak można aktualizować zgłoszenie?

Można to wykonać przy pomocy jednego z dostępnych narzędzi: IUCLID 5, przedkładanie
on-line w REACH-IT i zbiorczym arkuszu XML. W celu wykonania aktualizacji zgłoszenia
należy to wyraźnie zaznaczyć, podając numer poprzedniego. Wymagana informacja
podana jest w Praktycznym Poradniku: część 7, rozdział 3.5.
7.
Przedłożyłem informacje dotyczącą klasyfikacji i oznakowania w
dokumentacji REACH. Jak mogę je uaktualnić?
Jeżeli dokonałeś zgłoszenia klasyfikacji w dokumentacji rejestracyjnej, możesz
wprowadzić zmiany klasyfikacji i oznakowania wyłącznie aktualizując tę dokumentację.
Zgłoszenie dokonane przez IUCLID 5 możesz aktualizować przy pomocy REACH-IT.
Wyjątek: jeżeli przedłożyłeś zgłoszenie NONS dla substancji poniżej 1 t/rok należy
zgłosić klasyfikację i oznakowanie zamiast aktualizować dokumentację. Jeżeli zgłoszenie
nie zawiera klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP, należy je bez zwłoki uzupełnić.
8.

Mój termin przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej mija 1 czerwca 2013 r.

Jak wpłynie to na zgłoszenie CLP?
Twoje zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania pozostanie w mocy do momentu
przedłożenia dokumentacji, która zastąpi zgłoszenie. Od tego momentu będzie można
wprowadzać zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu jedynie przez aktualizację dokumentacji.
9.

W jaki sposób ECHA będzie wykorzystywała informacje ze zgłoszeń?

W tym roku Agencja opublikuje na stronie internetowej jawną część informacji
dostarczonych do Wykazu. Publikacja informacji o właściwościach niebezpiecznych
substancji ma służyć bezpiecznemu wykorzystywaniu chemikaliów wprowadzanych do
obrotu.
10.

Jakie informacje zostaną zamieszczone w Wykazie klasyfikacji i oznakowaniu

Zgodnie z wymaganiami w artykule 119(1) rozporządzenia REACH, Wykaz C&L zawiera:
1. Informację o klasyfikacji i oznakowaniu pochodzącą dokumentacji rejestracyjnej
zgodnie z REACH i notyfikacji zgodnie z CLP

2. Listę substancji, dla których ustanowiono klasyfikację zharmonizowaną w UE
Publiczna wersja wykazu zawierać będzie także dane identyfikacyjne, stężenia graniczne
i współczynniki M.
Jeżeli firma zastrzegła poufność nazwy IUPAC, w wykazie zastąpi ją nazwa alternatywna.
11.

Jaki jest główny cel stworzenia Wykazu Klasyfikacji i Oznakowania?

Stworzenie Wykazu Klasyfikacji i oznakowania nie tylko zapewni sprawne funkcjonowanie
rynku, ale wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska. Promuje on przejrzystość i
stanowi punkt startowy dla przedsiębiorstw do uzgadniania samodzielnej klasyfikacji
substancji.
Pełna baza danych dostępna będzie dla Właściwych Organów Państw Członków a część
jawna Wykazu będzie dostępna na stronie ECHA.
12.

Jak mogę uzyskać dostęp do Wykazu C&L?

Planuje się opublikowanie Wykazu na stronie ECHA na przełomie wiosny/lata 2011.

