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OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE
Tento dokument umožňuje snadný
přístup
k nejběžnějším
otázkám
a odpovědím týkajícím se obecných
problémů
a problémů
spojených
s informačními
technologiemi
při
předběžné registraci vaší látky.
Nové
právní
předpisy
EU
o chemických
látkách
REACH
(registrace, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek, z angl.
Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals) vstoupily
v platnost dne 1. července 2007.
Týkají se všech chemických látek
vyrobených v EU nebo dovezených do
EU v množství 1 tuny nebo větším za
rok. Povinná registrace nových
(„nezavedených“) látek začíná dne 1.
června 2008. Pro „již existující“
(„zavedené“)
látky,
které
byly
předběžně
registrovány,
existují
pozdější lhůty. Závisí na množství
a týkají se termínů od listopadu 2010
do května 2018. Společnost, která
předběžně nezaregistruje zavedenou
látku do 1. prosince 2008, ji po tomto
datu nemůže ani dovážet, ani vyrábět,
dokud látku řádně nezaregistruje
u Evropské agentury pro chemické
látky (ECHA).
Zde uvedené otázky a odpovědi se
týkají
situací
přímo
spojených
s předběžnou registrací a mají pomoci
těm, kdo tuto problematiku podrobně
neznají a poskytnout jim příslušné
informace, a mají čtenáře navést
k nejlepším informačním zdrojům, jako

je např. Navigátor, ke konkrétním
informačním
dokumentům
nebo
k samotnému textu nařízení REACH.
Tyto informace jsou k dispozici rovněž
na internetových stránkách agentury
ECHA echa.europa.eu a doplňují

často kladené dotazy o nařízení
REACH zástupci odvětví a
IUCLID 5. Máte-li po přečtení tohoto
dokumentu ještě nějaké dotazy týkající
se předběžné registrace, můžete
získat
informace
z následujících
zdrojů:
•

•

•

Nejlepším zdrojem informací o
otázkách souvisejících s daným
odvětvím je vaše průmyslové
sdružení.
Národní REACH helpdesk ve
vaší zemi vám poskytne širokou
škálu informací o nařízení REACH,
o vaší
úloze
a povinnostech,
a pokyny, které pro zúčastněné
osoby poskytla ECHA. Národní
helpdesk by měl být vaším prvním
kontaktním místem.
ECHA
Helpdesk
(oddělení
poradenství a podpory agentury)
vám zodpoví dotazy týkající se
registrace, portálu REACH-IT nebo
aplikace IUCLID. Dotazy můžete
položit tak, že vyplníte formulář
žádosti
o informace
na
internetových stránkách agentury
ECHA.
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1.

Otázky týkající se praktických záležitostí spojených
s předběžnou registrací

1.1.

Co je to předběžná registrace?

Předběžná registrace je proces podle nařízení REACH, který bude probíhat od
1. června do 1. prosince 2008. V průběhu tohoto období budou mít všichni výrobci
a dovozci zavedených látek v množství 1 tuny nebo větším za rok a výrobci/dovozci
předmětů obsahujících látku (látky), u které (kterých) se počítá s uvolňováním v
množství 1 tuny nebo větším za rok, možnost informovat agenturu ECHA o tom, jaké
látky mají v úmyslu registrovat.
Společnostem, které tuto možnost využijí, budou poskytnuty prodloužené lhůty pro
registraci jejich látek (viz otázka 1.4). Bez předběžné registrace musí být látky
registrovány dříve, než budou ve Společenství vyráběny nebo uváděny na trh. Tyto
registrační povinnosti platí od 1. června 2008.

1.2.

Co se myslí prodlouženými lhůtami pro registraci?

Článek 23 nařízení REACH stanovuje systém různých registračních lhůt pro
takzvané „zavedené látky“ v závislosti na množstevním rozmezí a na rizikovosti látky:
•
•
•

30. listopadu 2010 pro CMR1 ≥ 1 t/r, R 50-532 ≥ 100 t/r a ostatní látky ≥ 1000 t/r,
nebo
31. května 2013 pro ostatní látky ≥ 100 t/r, nebo
31. května 2018 pro ostatní látky ≥ 1 t/r.

1.3.

Jak vypočítám množství pro předběžnou registraci, abych
určil/a předpokládanou lhůtu pro registraci?

Stávající objem výroby nebo dovozu a předpokládaná tonáž určí příslušnou
registrační lhůtu (v závislosti na množstevním rozmezí a rizikovosti látky 30.
listopadu 2010 nebo 31. května 2013 nebo 31. května 2018). To je třeba zohlednit při
předběžné registraci. Předpokládané roční množství se vypočítá za kalendářní rok.
Podrobné pokyny a praktické příklady jsou uvedeny v pokynech pro registraci
(oddíl 1.6.2. – výpočet objemu k registraci, a v čl. 3 odst. 30 nařízení REACH).
Při předběžné registraci látek, které mají různé použití (meziprodukty, běžné
průmyslové použití, PPORD3) je třeba vyplnit pouze předpokládané množstevní
rozmezí odpovídající množstvím obvyklé registrace.

1

Klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1 a 2, podle
směrnice 67/548/EHS.
2
Klasifikované jako vysoce toxické pro vodní organismy s možností vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí (R50-53) podle směrnice 67/548/EHS.
3 Výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy.
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1.4.

Které látky mohou být předběžně registrovány?

Předběžná registrace se týká pouze takzvaných „zavedených“ látek. Chcete-li využít
prodloužených lhůt pro registraci stanovených v nařízení REACH a jste-li případným
žadatelem o registraci zavedené látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuny
nebo větším za rok, měl/a byste předběžně registrovat dotčené zavedené látky,
abyste využil/a prodloužené lhůty pro registraci.

1.5.

Co jsou to zavedené látky?

Zavedené látky jsou látky splňující alespoň jedno z následujících kritérií (čl. 3
odst. 20 nařízení REACH):
• látky uvedené v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických
látek (EINECS);
• látky, které jsou vyrobeny v EU (včetně zemí, které přistoupily 1. ledna 2007), ale
nebyly uvedeny na trh EU po 1. červnu 1992;
• látky, které lze označit za tzv. „látky nadále nepovažované za polymery“
Podrobné informace naleznete v dokumentu s pokyny „pokyny k registraci“ (oddíl
1.7.1.1 – zavedené látky).

1.6.

Mohu předběžně registrovat nezavedené látky?

Ne, nezavedené látky registrovat nemůžete. Nezavedené látky jsou látky, které
nevyhovují definici zavedených látek uvedené v čl. 3 odst. 20 nařízení REACH.
Nezavedené látky jsou tedy obvykle nové látky. U těchto látek bude důležité provést
registraci co nejdříve po 1. červnu 2008, aby se minimalizovalo přerušení výroby,
neuvedení na trh nebo výpadek v používání.

1.7.

Musí být recyklované látky předběžně registrovány?

Je-li recyklovaná látka zavedenou látkou, doporučuje se, aby ten, kdo ji recykluje,
tuto látku předběžně zaregistroval, aby mohl využít přechodná ustanovení článku 23
a aby byl později osvobozen od požadavků registrace, pokud jiný žadatel o registraci
látku zaregistruje. Předběžná registrace recyklovaných látek není povinná, ale
rozhodnutí neprovádět předběžnou registraci může vést k povinnosti okamžité
registrace. Podrobné informace o recyklovaných látkách lze nalézt v dokumentu
s pokyny „pokyny k registraci“ (oddíl 1.6.4.5. – již registrovaná recyklovaná nebo
opětovně získaná látka).

1.8.

Jaké informace musím poskytnout při předběžné registraci?

K předběžné registraci dochází, předloží-li společnost elektronickou cestou
požadované informace agentuře ECHA (čl. 28 odst. 1 nařízení REACH). Mezi tyto
informace patří:
• název látky identifikovaný čísly EINECS, CAS, názvem IUPAC nebo jinými
identifikačními kódy,
• název vaší společnosti, adresa a jméno kontaktní osoby:
Evropská agentura pro chemické látky

7

REACH předběžná registrace
Otázky a odpovědi
pokud se vaše společnost skládá z více právnických osob, které vyrábějí
v EU nebo dovážejí tutéž látku, musí každá právnická osoba provést
samostatnou předběžnou registraci,
o můžete určit třetí osobu jako zástupce, který vás bude reprezentovat
v celém řízení včetně jednání s dalšími výrobci, dovozci a následnými
uživateli. Pokud nechcete poskytnout své kontaktní údaje dalším
žadatelům o předběžnou registraci, měli byste jako zástupce využít třetí
osoby,
• předpokládaná registrační lhůta a množstevní rozmezí,
• připadá-li to v úvahu, identifikátory souvisejících látek, které mohou být relevantní
pro odvozování údajů u předběžně registrovaných látek. Tímto způsobem se
vyznačí, které údaje lze sdílet analogickým přístupem, metodou (kvantitativních)
vztahů strukturální aktivity ((Q)SAR)) a seskupováním látek.
Podrobné informace lze nalézt v dokumentu s pokyny „pokyny pro sdílení údajů“4
(oddíl 3.8 – jak předběžně registrovat látku) a v dokumentu „praktické kroky při
předběžné registraci“ (Jaké informace je třeba poskytnout při předběžné
registraci?).
o

1.9.

Jaké jsou výhody předběžné registrace?

Kromě skutečnosti, že předběžná registrace umožňuje společnostem využít
prodloužené registrační lhůty, umožňuje rovněž odvětví přizpůsobit se postupně
novému systému. Předběžná registrace konkrétněji:
•
•
•
•

Umožní vám pokračovat ve výrobě nebo v dovozu zavedených látek až do
příslušné lhůty pro registraci;
Poskytne vám čas zorganizovat shromažďování a vyhodnocování dostupných
údajů, sdílet stávající údaje a kolektivně vypracovat chybějící informace;
Je základem pro zpřístupnění stávajících informací o látkách, např. informací
z jiných zdrojů než testování, o analogickém přístupu u látek, údajů z testování
těm, kteří potřebují tyto informace pro registraci;
Zajišťuje, že nedojde k přerušení dodávek následným uživatelům, kteří používají
vaše látky.

1.10.

Musím za předběžnou registraci platit poplatek?

Předběžná registrace nepodléhá poplatku a nestanoví žádnou povinnost zachovat
výrobu nebo dovoz látek.

1.11.

Kdo může předběžnou registraci provést?

Každá společnost (právnická osoba), která musí zaregistrovat zavedenou látku k
1. červnu 2008, může provést předběžnou registraci. Mezi tyto společnosti patří:

4

Pokyny pro předběžnou registraci upravuje konkrétní kapitola v „pokynech pro sdílení údajů”.
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•
•

výrobci a dovozci se sídlem v Evropském společenství vyrábějící a dovážející
zavedené látky samotné nebo obsažené v přípravcích v množství 1 tuny nebo
větším za rok, včetně meziproduktů,
výrobci a dovozci se sídlem v Evropském společenství vyrábějící a dovážející
předměty obsahující látky, u kterých se počítá s uvolňováním za obvyklých nebo
přiměřeně předvídatelných okolností při používání, které jsou v těchto
předmětech přítomny v množství 1 tuny nebo větším za rok.

Naopak společnosti, které vyrábějí látky, přípravky nebo předměty mimo
Společenství, nemohou předběžnou registraci provádět, neboť jim na základě
nařízení REACH nevznikají žádné povinnosti. Mohou jmenovat výhradního zástupce
se sídlem ve Společenství, aby provedl předběžnou registraci jejich látek, které se
dovážejí do Společenství.
Podrobné informace lze nalézt v dokumentu s pokyny „pokyny pro sdílení údajů“
(oddíl 3.4 – Kdo může provést předběžnou registraci?).

1.12.

Může předběžnou registraci provést výrobce ze třetí země?

Ne, výrobci ze třetích zemí nemohou předběžně registrovat své látky, které se
dovážejí do EU. Předběžnou registraci provedou buď jejich dovozci, nebo mohou
výrobci ze třetích zemí určit „výhradního zástupce“, fyzickou nebo právnickou osobu
usazenou ve Společenství (článek 8 nařízení REACH). Výhradní zástupce je pak
právně odpovědný za splnění povinností podle nařízení REACH týkajících se
dovozců, kteří jsou v takovém případě považováni za následné uživatele.
Podrobné informace o „výhradním zástupci“ lze nalézt v dokumentech s pokyny
„pokyny k registraci“ (oddíl 1.5.3.4 – Výhradní zástupci „výrobce ze třetí země“)
a „pokyny pro sdílení údajů“ (oddíl 3.4 – Kdo může provést předběžnou
registraci?).

1.13.

Může výrobce zavedených látek ze třetí země určit výhradního
zástupce pouze pro účely předběžné registrace?

Jakmile je výhradní zástupce určen, odpovídá za registraci, a tím i za veškeré ostatní
povinnosti dovozců podle nařízení REACH, včetně předběžné registrace. To se
netýká pouze registrace, ale i dalších příslušných povinností, např. komunikace
v dodavatelském řetězci, oznámení látek vzbuzujících velmi velké obavy, klasifikace
a označení látek a veškerých povinností vyplývajících z povolování nebo omezování
atd. (viz čl. 8 odst. 2 nařízení REACH). Stane se i účastníkem fóra pro výměnu
informací o látkách (SIEF) (viz pokyny pro sdílení údajů, oddíl 3.4 – Kdo může
provést předběžnou registraci?). Podrobné informace o „výhradním zástupci“ lze
nalézt v dokumentech s pokyny „pokyny k registraci“ (oddíl 1.5.3.4 – výhradní
zástupci „výrobce ze třetí země“).
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1.14.

Jak může výrobce ze třetí země pomoci výhradnímu zástupci
nebo dovozci s přípravou na předběžnou registraci?

Ve většině případů se předpokládá, že „výrobci ze třetích zemí“ poskytnou veškeré
nezbytné údaje pro předběžnou registraci prostřednictvím určeného výhradního
zástupce nebo dovozci se sídlem v EU. „Výrobce ze třetí země“ může chtít být
informován o požadavcích na informace stanovených v nařízení REACH a může
začít shromažďovat příslušné informace. Mezi ně může patřit správný název látky
a informace o jejím složení. To je podrobněji vysvětleno v „pokynech pro
identifikaci a pojmenování látek podle nařízení REACH“. Patří sem i vyhodnocení
všech informací dostupných výrobci ze třetí země o vnitřních vlastnostech látek (viz
nařízení REACH, příloha VII až XI).

1.15.

Je následný uživatel povinen provést předběžnou registraci?

Následný uživatel, který nevyrábí ani nedováží látky, nemá žádné registrační
povinnosti a není tedy povinen předběžně registrovat zavedenou látku. Po zveřejnění
seznamu předběžně registrovaných látek agenturou ECHA (1. ledna 2009) však
následný uživatel látky, která není na seznamu uvedena, může oznámit agentuře
ECHA svůj zájem o látku, své kontaktní údaje a údaje o svém současném dodavateli.
Po zveřejnění může agentura ECHA poskytnout kontaktní údaje následného
uživatele tomuto potenciálnímu žadateli o registraci.

1.16.

Jak mohu jako následný uživatel vědět, zda můj dodavatel
předběžně registroval látky, které mi dodává?

Je-li dodavatel usazen mimo EU, je následný uživatel se sídlem v EU upozorněn, že
má registrační povinnosti jako dovozce, nebyl-li určen výhradní zástupce (viz otázka
1.12). Následní uživatelé se sídlem v EU by se měli co nejdříve spojit se svými
dodavateli v EU, a to dostatečně dlouho před ukončením období pro předběžnou
registraci (1. prosince 2008), aby se seznámili s jejich úmysly a aby našli alternativní
budoucí zdroje dodávek v případě, že stávající dodavatel nemá v úmyslu látku
registrovat. Stejně tak výrobci i dovozci by měli seznámit své následné uživatele se
svými úmysly ohledně předběžné registrace nebo registrace látky. Následní uživatelé
by si mohli přát uzavřít se svými dodavateli příslušná smluvní opatření, která zaručí,
že splní nařízení REACH a že předběžná registrace proběhne v období pro
předběžnou registraci.
Doporučujeme použít Navigátor, který je určen k tomu, aby pomohl společnostem
dozvědět se více o jejich úloze a povinnostech podle nařízení REACH.

1.17.

Jak mohu zjistit, které látky jsou předběžně registrovány?

Agentura ECHA zveřejní k 1. lednu 2009 na svých internetových stránkách seznam
předběžně registrovaných látek (čl. 28 odst. 4 nařízení REACH). Zveřejněný seznam
bude obsahovat názvy látek a příslušné identifikační kódy. Bude obsahovat i názvy
a další identifikátory látek, které žadatelé o předběžnou registraci označili za
související látky, u nichž je možné použít např. analogickou metodu pro výsledky
testů.
Evropská agentura pro chemické látky
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1.18.

Bude seznam předběžně registrovaných látek zveřejněn až po
ukončení předběžné registrace?

Ano, seznam předběžně registrovaných látek bude zveřejněn po ukončení
předběžné registrace. Agentura ECHA zveřejní seznam předběžně registrovaných
látek na svých internetových stránkách (čl. 28 odst. 4 nařízení REACH) ke dni
1. ledna 2009.

1.19.

Co se stane společnostem, které látku předběžně
nezaregistrují ?

Společnost, která předběžně nezaregistruje zavedenou látku, musí předložit
agentuře ECHA úplnou dokumentaci k látce a obdrží od agentury ECHA rozhodnutí
o registraci, včetně registračního čísla5, a teprve poté může látku nadále vyrábět
nebo dovážet.

1.20.

Je možné provést předběžnou registraci po 1. prosinci 2008?

Předběžnou registraci můžete provést po 1. prosinci 2008, pokud:
•
•

jste schopni prokázat, že vyrábíte nebo dovážíte zavedené látky (samotné nebo
obsažené v přípravcích) poprvé po 1. prosinci 2008 v množství 1 tuny nebo
větším za rok nebo
jste schopni prokázat, že vyrábíte nebo dovážíte předměty, které obsahují látky,
u nichž se počítá s uvolňováním za běžných a přiměřeně předvídatelných
podmínek použití, a to poprvé po 1. prosinci 2008. Daná látka v nich navíc musí
být přítomna v množství 1 tuny6 nebo větším za rok.

Je-li tomu tak, použijí se následující lhůty:
•
•

nejpozději šest měsíců ode dne, kdy byla látka poprvé vyrobena nebo dovezena
v množství 1 tuny nebo větším a
nejpozději 12 měsíců před uplynutím příslušné přechodné lhůty pro registraci.

V této souvislosti znamená výroba nebo dovoz „poprvé“ poprvé od vstupu nařízení
REACH v platnost (1. července 2007). Podrobné informace lze nalézt v čl. 28 odst. 6
nařízení REACH a v dokumentech „Pokyny pro sdílení údajů“ (oddíl 3.6 – poprvé

5

Aby obdržela rozhodnutí včetně registračního čísla, musí společnost:
- dotázat se agentury ECHA a zjistit, zda pro tutéž látku byla již podána žádost o registraci nebo
dotaz,
- obdržet a vyhodnotit příslušné fyzikálně chemické, zdravotní a ekologické údaje a použít tyto
informace při přípravě registrační dokumentace,
- předložit úplnou dokumentaci a zaplatit agentuře ECHA příslušný poplatek.
6 Je třeba brát v úvahu množství, u něhož se počítá s uvolňováním látky, i množství, u něhož se s
uvolňováním látky nepočítá. Mimoto, pokud je vyráběn/dovážen více než jeden typ předmětu, u něhož
se počítá s uvolňováním látky, je nutné sečíst množství dané látky ve všech předmětech, u kterých se
počítá s uvolňováním látky.
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výrobcem nebo dovozcem?) a „Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené
v předmětech“ (oddíl 6.4. – čas pro kontrolu souladu).

1.21.

Zmeškám-li předběžnou registraci a předložím-li úplnou
registrační dokumentaci, musím s výrobou nebo s dovozem
čekat?

Za těchto okolností budete muset předložit registrační dokumentaci, dostanete
registrační číslo pro danou látku a teprve poté můžete pokračovat ve výrobě nebo
v dovozu této látky v množství 1 tuny nebo větším za rok od 1. července 2008.

1.22.

Je vyžadována předběžná registrace látek obsažených
v předmětech?

Výrobci nebo dovozci předmětů obsahujících látky, u nichž se předpokládá
uvolňování7 za běžných a rozumně předvídatelných podmínek použití a které jsou
v těchto předmětech přítomné v množství 1 tuny8 nebo vyšším za rok, musí provést
předběžnou registraci v období od 1. června do 1. prosince 2008. Předběžná
registrace rovněž přináší tu výhodu, že další žadatelé o registraci ve fóru pro výměnu
informací o látkách (SIEF) budou informováni o použití dané látky a mohou uvést
použití této látky v předmětu ve své registrační dokumentaci (čl. 7 odst. 6 nařízení
REACH).

1.23.

Co když jako výrobce daného předmětu zjistím po 1. prosinci
2008, že můj dodavatel neprovedl předběžnou registraci? Co
když jsem jako dovozce předmětu zmeškal/a lhůtu pro
předběžnou registraci?

Uvědomte si, že toto se týká pouze předmětů, které obsahují látky, u nichž se
předpokládá uvolňování v množství 1 tuny nebo větším za rok. Jestliže dodavatel
předmětu zjistí po 1. prosinci 2008, že existuje registrační požadavek na látku
v předmětech, které již vyrábí nebo dováží, nemůže již žádat o předběžnou
registraci a musí omezit výrobu/dovoz na 1 tunu nebo méně za rok, dokud:
• neprovede registraci a neobdrží registrační číslo, nebo
• někdo jiný neregistruje jeho používání nebo látku.

7 Uvolňování látek z předmětů znamená, že uvolňování přispívá k (doplňkové) funkci předmětu, nebo,
jinými slovy, uvolňování přispívá k „přidané hodnotě“ předmětu, která není přímo spojena s konečnou
funkcí. Pokud by k uvolňování nedošlo, tato funkce by nemohla být splněna.
8

Je třeba brát v úvahu množství, u něhož se počítá s uvolňováním látky, i množství, u něhož se s
uvolňováním látky nepočítá. Mimoto, pokud je vyráběn/dovážen více než jeden typ předmětu, u něhož
se počítá s uvolňováním látky, je nutné sečíst množství dané látky ve všech předmětech, u kterých se
počítá s uvolňováním látky.
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1.24.

Nebyla-li látka předběžně registrována, může následný uživatel
využít čl. 28 odst. 6 nařízení REACH a stát se novým
dovozcem, aby mohl provést předběžnou registraci látky sám
po 1. prosinci 2008?

Článek 28 odst. 6 nařízení REACH rovněž umožňuje následným uživatelům, aby se
stali novými dovozci a využili lhůt pro zavedené látky odpovídajících příslušnému
množstevnímu rozmezí pro látky, které ještě nebyly předběžně registrovány
(takzvané řízení o pozdní předběžné registraci). Článek 28 odst. 5 nařízení REACH
opravňuje následné uživatele, aby se spojili s agenturou ECHA a uvedli svůj zájem o
neuvedenou látku. Agentura ECHA tuto informaci postoupí dále a výrobce/dovozce
na ni může zareagovat. O předběžné registraci a o registraci rozhoduje
výrobce/dovozce. Podrobné informace lze nalézt v „pokynech pro sdílení údajů“
(viz oddíl 4.4 – co se stane po předběžné registraci?).

1.25.

Musí být společně s předběžnou registrací předloženy doklady
prokazující, že látka je zavedená bez čísla ES?

Předběžná registrace zavedené látky bez čísla ES nevyžaduje, aby případný žadatel
o registraci předkládal při předběžné registraci doklady prokazující, že látka je
zavedená ve smyslu čl. 3 odst. 20 písm. c) nařízení REACH (viz čl. 28 odst. 1
nařízení REACH). Žadatel o předběžnou registraci musí ovšem při předběžné
registraci potvrdit, že má v úmyslu žádat pro svou látku o status zavedené látky.
Výrobci/dovozci musí mít tyto informace kdykoli k dispozici pro orgány členských
států pro prosazování nařízení.

1.26.

Jaké povinnosti vyplývají z předběžné registrace?

Všechny společnosti, které provedou předběžnou registraci, se stanou členy fóra pro
výměnu informací o látkách (SIEF) pro dotčenou látku. Cílem tohoto fóra je zabránit
zdvojování práce při testování látek a dohodnout se na jejich klasifikaci a označení.
Ve fóru SIEF jsou společnosti povinny sdílet studie o zkouškách prováděných na
zvířatech, aby bylo možno omezit tyto zkoušky na absolutní minimum. Mohou sdílet
i jiné údaje relevantní pro nařízení REACH. Je to příležitost, jak hospodárně
vypracovat a získat požadované informace pro registraci, které vyžaduje nařízení
REACH.

1.27.

Může se následný uživatel účastnit fóra pro výměnu informací
o látkách a sdílet údaje?

Podle čl. 28 odst. 7 nařízení REACH mohou následní uživatelé předkládat informace
o předběžně registrovaných látkách a jakékoli další důležité informace o těchto
látkách s cílem stát se účastníky (držiteli údajů) příslušného fóra pro výměnu
informací o látkách.
Mají-li následní uživatelé údaje týkající se bezpečnosti látek, včetně údajů o
nebezpečích, použití, expozici a rizicích, doporučuje se, aby co nejdříve jednali se
Evropská agentura pro chemické látky
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svými dodavateli, aby zajistili co nejlepší využití svých údajů. Na fóru SIEF mohou
sdílet údaje o dané látce za spravedlivou náhradu.
Podrobné informace lze nalézt v „pokynech pro sdílení údajů“ (viz oddíl 4.5 – kdy
a jak bude vytvořeno fórum SIEF?- a oddíl 7 – sdílení nákladů).
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2.

Otázky týkající se použití nástrojů IT

2.1.

Je možné provést předběžnou registraci prostřednictvím emailu?

Vzhledem k velkému počtu předpokládaných předběžných registrací není možné
provést předběžnou registraci prostřednictvím e-mailu. Předběžná registrace musí
být provedena elektronicky prostřednictvím internetové aplikace REACH-IT dostupné
z internetových stránek ECHA.

2.2.

Jak mohou být předběžné registrace podány agentuře ECHA?

Veškeré žádosti o předběžnou registraci musí být podány prostřednictvím
internetové aplikace REACH-IT dostupné z internetových stránek agentury ECHA ve
formátu stanoveném agenturou ECHA. Vstoupíte-li do žádosti o předběžnou
registraci, aplikace vás provede specializovanými stránkami, na nichž si můžete
zvolit jednu ze dvou následujících možností pro registraci svých látek:
•
•

předběžná registrace on-line – požadované údaje vložíte pro jednotlivé látky
přímo do systému REACH-IT,
podání žádosti o předběžnou registraci formou souboru XML připraveného
samostatně ve stanoveném formátu elektronického souboru a vloženého
v okamžiku předběžné registrace prostřednictvím aplikace REACH-IT. To vám
umožní podat jeden nebo více souborů s požadovanými informacemi pro
předběžnou registraci pro jednu nebo více látek.

Toto jsou jediné možnosti, jak podat žádost o předběžnou registraci.

2.3.

Jaké nástroje IT je třeba použít pro přípravu údajů pro
předběžnou registraci?

Existují tři možnosti, jak připravit soubory:
•
•

•

První možností je zadání veškerých nezbytných informací přímo on-line
prostřednictvím aplikace REACH-IT.
Druhou možností je použití softwaru IUCLID 5 a příslušné funkce zvané „preregistration plugin” (doplňkový modul pro předběžnou registraci). To vám umožní
použít již existující informace v místní databázi. Soubory pro předběžnou
registraci je možno vytvořit v požadovaném formátu XML buď pro několik látek
jako „hromadné“ exportní soubory, nebo pro jednotlivé látky jako „samostatné“
exportní soubory.
Třetí možností, jak připravit údaje pro předběžnou registraci, je použít jakýkoli jiný
konkrétní firemní nástroj, jehož pomocí lze exportovat nezbytné informace do
stanoveného formátu pro předběžnou registraci XML, který je k dispozici na
internetových stránkách IUCLID 5.
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První způsob umožňuje použít informace v jakémkoli formátu, ale zadávání je třeba
provést manuálně on-line pro každou jednotlivou látku. Další dva způsoby nabízejí
možnost připravit informace off-line předem za použití jiných nástrojů. Další
informace o formátu XML naleznete na internetových stránkách IUCLID 5.

2.4.

Kdy budou nástroje IT k dispozici k použití?

Internetový portál REACH-IT bude otevřen dne 1. června 2008. Schéma XML pro
předběžnou registraci a doplňkový modul pro předběžnou registraci pro aplikaci
IUCLID 5 byly zveřejněny již v únoru a v březnu na internetových stránkách IUCLID
5. Tyto internetové stránky jsou přístupné z internetových stránek agentury ECHA.

2.5.

Uvidí kontaktní údaje mé společnosti ostatní žadatelé
o předběžnou registraci při jejím provádění a při vytvoření fóra
pro výměnu informací o látkách?

Pro stanovení kontaktních údajů o vaší společnosti při předběžné registraci jsou tři
možnosti:
• Ve své společnosti určíte kontaktní osobu pro předběžnou registraci. Nechcete-li
uvádět jméno osoby, můžete použít jako kontaktní údaj funkční mailbox. Takto
bude informace o vaší společnosti zobrazena při vytváření fóra pro výměnu
informací o látkách;
• V souladu s článkem 4 nařízení REACH určíte třetí osobu zástupcem. Kontaktní
údaje o vaší společnosti budou neveřejné. Při vytváření fóra pro výměnu
informací o látkách se zobrazí kontaktní údaje o třetí osobě, která vás zastupuje;
• Neuvedete nic (ani kontaktní osobu ani třetí osobu, která vás zastupuje). Při
vytváření fóra pro výměnu informací o látkách se zobrazí obecné kontaktní údaje
vaší společnosti.

2.6.

Jaké kontaktní údaje bude používat agentura ECHA – kontaktní
údaje z registrace na portálu REACH-IT nebo kontaktní údaje
uvedené v nástroji pro předběžnou registraci IUCLID 5?

Kontaktní údaje uvedené v souvislosti s předběžnou registrací REACH jsou jediné
údaje zadávané při přihlášení do systému REACH-IT. Agentura ECHA bude používat
kontaktní údaje uvedené při předběžné registraci při případných dotazech týkajících
se konkrétně této dokumentace. Při předběžné registraci není povinnost uvádět
kontaktní údaje konkrétně pro jednotlivé látky.

2.7.

Jak mohu při předběžné registraci určit třetí osobu jako
zástupce?

Jakmile se třetí osoba, která vás zastupuje, přihlásí do systému REACH-IT, získá
jedinečný identifikátor „UUID“ (Universally Unique IDentification), který vám sdělí.
Používáte-li IUCLID 5, třetí osoba, která vás zastupuje, si může rovněž stáhnout
a zaslat vám svůj Legal Entity Object. Doporučuje se získat identifikátor UUID na
Evropská agentura pro chemické látky
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internetových stránkách IUCLID 5, což vám umožní připravit soubory předem.
Používáte-li IUCLID 5, nikoli však doplňkový modul pro předběžnou registraci (viz
otázka 2.3), musíte zadat své UUID do systému REACH-IT.
Důležité je, aby se třetí osoba, která vás zastupuje, nejdříve přihlásila do systému
REACH-IT. Podáte-li žádost o předběžnou registraci s UUID vašeho zástupce, který
se do systému dosud nepřihlásil, soubor bude odmítnut (v případě hromadné
předběžné registrace prostřednictvím IUCLID 5), nebo si nebudete moci zvolit třetí
osobu jako svého zástupce (v případě předběžné registrace on-line prostřednictvím
portálu REACH-IT). V seznamu pro předběžnou registraci IUCLID 5 nebo v aplikaci
REACH-IT můžete zvolit UUID svého zástupce. Kontaktní údaje třetí osoby, která
vás zastupuje, pak budou viditelné při vytváření fóra pro výměnu informací o látkách
ostatním žadatelům o předběžnou registraci pro případný kontakt.

2.8.

Co se stane, pokusím-li se předběžně registrovat tutéž látku
několikrát?

Pro předběžnou registraci je mimořádně důležité definovat každou látku správně pro
každou právnickou osobu žádající o předběžnou registraci. Obecně platí, že jednu
jednosložkovou nebo jednu vícesložkovou látku (definovanou číslem ES nebo CAS
nebo jiným identifikátorem) může tatáž právnická osoba předběžně registrovat pouze
jednou. Jinak mohou být předchozí informace přepsány. Při hromadné předběžné
registraci budou informace přepsány, zatímco při on-line předběžné registraci budete
upozorněni, že jste tuto látku již předběžně registrovali. V případě vícesložkové látky
může být tatáž složka předběžně registrována jako složka jiné vícesložkové látky.

Evropská agentura pro chemické látky
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3.
3.1.

Otázky týkající se IUCLID 5
Jak připravím seznamy pro předběžnou registraci pro
právnickou osobu v nástroji pro předběžnou registraci
IUCLID 5?

V první řadě je třeba v databázi IUCLID 5 vyjasnit, které látky která právnická osoba
vyrábí nebo dováží. Při přidávání látek na váš seznam pro předběžnou registraci
můžete učinit dotaz týkající se látek pro danou právnickou osobu. Doporučuje se
roztřídit látky, rozhodnout se, které předběžně registrovat, a vytvořit seznamy pro
předběžnou registraci pro danou právnickou osobu předem, vzhledem k nezbytnosti
provádět předběžnou registraci pro jednotlivé právnické osoby.

3.2.

Budou informace o právnické osobě uloženy v XML souborech
pro předběžnou registraci?

Ne, informace o právnické osobě nebudou uloženy v exportním souboru XML pro
předběžnou registraci, který bude zadán do aplikace REACH-IT. Spojení mezi
právnickou osobou a předběžnou registrací bude založeno na právnické osobě
zadávajícího uživatele v aplikaci REACH-IT. U každé předběžně registrované látky
však můžete dobrovolně uvést kontaktní údaje.

3.3.

Může být předdefinované číslo CAS ze seznamu ES upraveno
v nástroji pro předběžnou registraci IUCLID 5?

Standardním postupem je začít hledáním v seznamu ES s cílem najít kombinaci čísla
ES a čísla CAS. Máte-li z nějakého důvodu jiné číslo CAS identifikující vaši
zavedenou látku, neměli byste zkoušet propojit je s číslem ES. Vzhledem k tomu, že
seznam ES nelze aktualizovat, znamená výběr čísla ES pro předběžnou registraci,
že s kombinací čísla ES a čísla CAS v seznamu souhlasíte, a do exportního souboru
uvedete pouze číslo ES.
Zavedené látky, pro něž dosud není známo číslo ES nebo které nejsou uvedeny
v seznamu ES, by měly být předběžně registrovány samostatně, a to buď vytvořením
samostatného souboru pro předběžnou registraci IUCLID 5 a jeho zadáním do
systému REACH-IT, nebo provedením předběžné registrace přímo on-line na portálu
REACH-IT. Tyto předběžné registrace se doporučují nejen pro látky označené číslem
ES, ale i pro látky označené pouze číslem CAS nebo chemickým názvem. Pomoc je
poskytována ve formě dynamického vyhledávání v seznamech chemických látek.

3.4.

Bude možné provést hromadnou předběžnou registraci látek,
které nemají číslo ES?

Ne, veškeré hromadné předběžné registrace látek musí být označeny číslem ES
a pokud tomu tak není, systém IT je odmítne.

Evropská agentura pro chemické látky
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3.5.

Bude moci být vícesložková látka, kde některé ze složek nemají
číslo ES, předběžně registrována hromadným způsobem?

Ne, veškeré hromadné předběžné registrace látek musí být označeny číslem ES.
Jde-li o vícesložkovou látku, musí být všechny složky označeny číslem ES.

3.6.

Bude nástroj pro předběžnou registraci IUCLID 5 sloužit ke
kontrole souladu?

Ne, nástroj pro předběžnou registraci IUCLID 5 vám umožní pouze vytvoření
souborů, které můžete použít pro předběžnou registraci v aplikaci REACH-IT.

Evropská agentura pro chemické látky
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4.
4.1.

Otázky týkající se REACH-IT
Je možné upravovat údaje vložené při předběžné registraci?

S výjimkou informace o identitě látky mohou být všechny zadané údaje později
upravovány. To znamená, že kontaktní informace (jak interní kontakt, tak informace o
třetí osobě, která vás zastupuje), podobné látky, předpokládané množstevní rozmezí,
předpokládaná lhůta registrace a informační pole pro vytváření fóra pro výměnu
informací o látkách mohou být v případě potřeby aktualizovány.
Předběžnou registraci nelze vymazat, ale ve fázi vytváření fóra pro výměnu informací
o látkách můžete ukončit svoji činnost při vytváření fóra pro výměnu informací o
látkách a naznačit tak, že nebudete mít zájem o registraci látky, např. v situaci, kdy
se rozhodnete ukončit výrobu nebo dovoz. Mějte však na paměti, že i jako po
neaktivním účastníku po vás může být požadováno sdílení údajů.

4.2.

Bude v REACH-IT k dispozici funkce „Super User" uvedená
v pokynech pro sdílení údajů?

Koncepce „přidružení“ v REACH-IT se považuje za prostředek ke zjednodušení
podání (včetně registrací a konzultace o statusu dokumentace) různých právnických
osob patřících ke stejné skupině společností. Měla by uživatelům dovolit mít určitý
přehled o všech přidružených (sesterských) společnostech.
Tato koncepce přidružení nebude při spuštění (1. června 2008) k dispozici a dosud
nebylo stanoveno, zda systém REACH-IT bude tuto koncepci používat, neboť s tímto
řešením mohou být spojeny právní a bezpečnostní problémy.

4.3.

Dostane žadatel o předběžnou registraci číslo předběžné
registrace?

Ano, každé zavedené látce, která bude úspěšně předběžně zaregistrována, bude
přiděleno číslo předběžné registrace. Toto číslo bude jedinečné pro každou
společnost a pro každou předběžně registrovanou látku.
Struktura čísla předběžné registrace bude tato:
<TYP>-<ZÁKLADNÍ ČÍSLO>-<KONTROLNÍ SOUČET>-<INDEXOVÉ ČÍSLO>
Příklad: 05 - 1234567890 - 49 - 0000
Kde:
• 05 je typ předběžné registrace,
• 1234567890 je náhodně vygenerované desetimístné číslo,
• 49 je vypočtený kontrolní součet (proměnlivé dvoumístné číslo),
• 0000 je indexové číslo.
Tato struktura má tentýž základní formát jako jiná registrační a notifikační čísla
přidělovaná systémem REACH-IT.
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4.4.

Mohu si jako následný uživatel prověřit on-line číslo předběžné
registrace a podívat se, zda můj dodavatel provedl předběžnou
registraci?

Ne, v systému REACH-IT není plánována funkce, která by vytvářela a poskytovala
takové informace, neboť takové údaje lze považovat za důvěrné obchodní informace.
Následní uživatelé mohou chtít učinit se svými dodavateli příslušná smluvní ujednání,
která zajistí, že budou plnit podmínky nařízení REACH a že předběžná registrace
bude provedena ve lhůtě pro ni stanovené.
Nemáte-li jistotu a potřebujete ověření, obraťte se na místní orgán pro prosazování
nařízení v členském státě.
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