ОБМЕН НА ДАННИ

А. Общи въпроси
1. Нужно ли е потенциалните регистранти на вещество в ниска тонажна
група да прилагат класифицирането и етикетирането, приписани на
веществото при регистрацията му в по-висока тонажна група, дори и да
нямат достъп до съответното изследване? Трябва ли да допринесат към
цената на това изследване?
Всички потенциални регистранти на дадено вещество трябва да изследват
цялата налична информация и да приложат съответната класификация и
етикетиране за веществото им, както е установено по взаимно съгласие в
рамките на техния SIEF.
Ако не са съгласни с тази класификация, те могат да решат да подадат отделно
информацията в съответствие с тези изисквания и да предложат различна
класификация, стига да обосноват решението си (чл. 11, пар. 3, буква в от
REACH).
Независимо от това, потенциалните регистранти на вещество в ниска тонажна
група не трябва да допринасят към стойността на дадено изследване, ако то не
се изисква за регистрация на тяхната тонажна група (чл. 11, пар. 2 от REACH).

ПОТРЕБИТЕЛИ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

1. Могат ли потребителите надолу по веригата (ПНВ) да продължат да
използват вещество, ако то не е (предварително) регистрирано?
ПНВ могат да употребяват вещества, независимо от това дали те са
(предварително) регистрирани или не. В това отношение, употреба означава
всяка обработка, формулиране, изразходване, складиране, съхранение,
обработка, пълнене в контейнери, прехвърляне от един контейнер в друг,
смесване, производство на изделия или друго оползотворяване. Пускането на
пазара не се счита за употреба. Въпрос ID=40 изяснява необходимостта от
(предварителна) регистрация на вещество с оглед пускането им на пазара.
Имайте предвид, че за употребата на вещества (независимо дали са
(предварително) регистрирани или не) определени изисквания свързани с
ограничение, разрешаване и управление на риска могат да са приложими.
Насоки относно това как да се спазват тези изисквания са предоставени в
Ръководството за потребители надолу по веригата, налично на уебсайта на
ECHA: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
2. Работещите в транспортни компании могат да бъдат изложени на
химикали, например докато товарят и разтоварват химикали, или при

сглобяване и отваряне на тръбопроводи за пренос. Трябва ли
транспортните компании да се считат за потребители надолу по веригата?
Превозът на опасни химични вещества и смеси с железопътен, автомобилен,
вътрешноводен, морски или въздушен транспорт е извън обхвата на Регламент
REACH (виж чл. 2, пар. 1, буква г). Транспортните действия (вкл. товарене и
разтоварване) от транспортни компании не са „употреби“ съгласно REACH.
Товарно-разтоварителните дейности, извършвани от работниците в
транспортната компания са обект на законодателството за Превоз на опасни
товари и съответно са извън обхвата на Регламент REACH. В сравнение с това,
действията на площадката преди товаренето и след разтоварването, често са
„употреби“ съгласно REACH, което биха могли да се нуждаят от сценарии за
експозиция и оценка на безопасността на веществата.
Важно е да се отбележи, че превоза на вещества и смеси, осъществяващ се
единствено в рамките на дадено предприятие, е обект на REACH, дори това да
включва транспорт, извършван от външна фирма.
3. Каква информация може потребителят надолу по веригата да предостави
на доставчиците си с цел съдействие при подготовка на досие по REACH?
Потребителите надолу по веригата могат да известяват за употребите
доставчиците по веригата, преди производителят или вносителят подаде своята
регистрация, с цел превръщане на употребите в известни. Това право е залегнало
в чл. 37, пар. 2 на Регламент REACH. Когато регистрантите основават своите
оценки върху информация от потребители надолу по веригата, това осигурява,
че съветите, които получават са директно приложими и че боравенето със
сценариите на експозиция е по-лесно.

