Насоки за регистрантите през 2018 г. за действия при определени случаи на
затруднения
Компаниите, които се натъкват на затруднения преди последния краен срок за
регистрация на вещества по Регламент REACH, следва да информират ECHA за
ситуацията преди 31 май 2018 г., с цел да получат насоки как да действат, за да
регистрират навреме.
Контактната група на директорите – платформата за консултации на Европейската
комисия, ECHA и представители на индустриалните асоциации са утвърдили решения в
помощ на регистрантите, в случаи на затруднения при подаването на пълно
регистрационно досие, които могат да възпрепятства регистрацията в срок. В тази връзка,
ECHA публикува решенията, с цел съдействие на компаниите, които може да се окажат в
изключителни ситуации, чрез насоки как да действат, за да регистрират навреме. Четирите
идентифицирани сценария са следните:
1. Пълнота на досието:
Компаниите, които срещат трудности в предоставянето на данните от изпитвания,
които се изискват в изпълнение на стандартните изисквания за информация по
Приложения VII и VIII на REACH навреме, или вносителите на смеси, които
срещат трудности в предоставянето на информация за състава на смесите и
аналитичните данни, от техните доставчици. (Решение по казус 10).
Вносителят трябва да има на разположение информация за състава на смесите,
които внася от своя доставчик, като минимум идентичност и концентрация на
всички вещества в сместа, предмет на регистрация. В изключителни случаи,
вносителят може да е в позиция да се наложи да изпита сместа аналитично, за да
получи необходимата информация за индивидуалните съставки. Това ще му
позволи да изпълни изискванията за информация за целите на регистрацията. Тази
възможност обаче би била приемлива единствено при наличие на валидна научна
обосновка.
Ако задължените лица са предприели изпитване навреме преди регистрацията, но
не получат резултатите в срок, за да изготвят пълно досие, ECHA може да вземе
предвид тази ситуация и да постави на регистранта приемлив краен срок за
завършване на досието, както изисква чл. 20(2) от REACH.
2. Промени в юридическото лице.
Компаниите, които не притежават предварителна регистрация поради промени в
юридическото лице. (Решение по казус 15). Необходимост от уреждане на
въпросите относно сложните непредвидени сливания или разделяния на
предприятия (юридически лица) или промяна в условията на производство, които
се случват в рамките на последните 12 месеца преди крайния срок за регистрация.
В случая, е необходимо да се използва функцията в REACH-IT относно
стандартните промени в юридическото лице, като се избере съответния приложим
сценарий. Фирмите също имат и възможността да декларират статута си и чрез
запитване до информационното бюро на ECHA.
3. Зависимост от водещия регистрант.
Ако водещия регистрант не подаде пълно регистрационно досие на време, може да
е нужна допълнителна помощ на членовете на съвместното подаване (Решение по

случай 20). В този случай, членовете регистранти трябва да поеме ролята на водещ
регистрант и да подаде пълно и валидно досие. Ако досието не може да бъде
напълно в съответствие с информационните изисквания съгласно REACH поради
неочаквани обстоятелства, съответните предприятия трябва да се свържат с ECHA
през електронната форма за подаване на запитвания:
https://echa.europa.eu/bg/contact, възможно най-скоро.
4. Вещества, за които няма заявено намерение за регистрация.
Ако не е планирана регистрация за съществени за дейността им вещества,
потребителите по веригата могат да обмислят поемането на ролята на вносител и да
подадат регистрация, или да ангажират друг вносител да я извърши от тяхно име
(Решение по казус 21). Потребителите на това вещество или на сместа, съдържаща
веществото трябва да предприемат активни действия за да удостоверят, че няма да
се възпрепятстват доставките на веществото в случай, че доставчикът няма
намерение да регистрира. В случай че досието не е в пълно съответствие с
информационните изисквания съгласно REACH, поради неочаквани обстоятелства,
съответните предприятия трябва да се свържат с ECHA възможно най-скоро.
Всяко предприятие, което се оказва в подобна на горепосочените ситуации, трябва
да се свърже с ECHA възможно най-скоро и преди 24 май 2018г. Регистрантът
следва да предостави детайлна обосновка за предприетите мерки за постигане на
съответствие с REACH. Когато ECHA получи тази информация, ще предостави
насоки как да действат фирмите, за да изпълнят задълженията си за регистрация в
срок.
Допълнителна информация и съдействие са публикувани на страницата на ECHA:
https://echa.europa.eu/bg/-/helping-registrants-in-exceptional-cases.

