INFORMÁCIA K REGISTRAČNÉMU TERMÍNU REACH 2018

Obr. 1: Schéma Európskej chemickej agentúry (ECHA) ku 7 krokom vedúcim k úspešnej registrácii
v máji 2018 (http://echa.europa.eu/reach-2018).
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1. Ako zistím, či sa ma týka registrácia a čo všetko je potrebné registrovať?
Podľa nariadenia REACH je potrebné registrovať látky, látky v zmesi a látky vo výrobkoch (ktoré sa
z nich uvoľňujú), ak sú tieto vyrábané alebo dovážané v rámci EÚ/EHP v množstve viac ako 1 tona
ročne na výrobcu/dovozcu. Pod dovozom sa myslí dovoz do krajín EÚ/EHP. Registrujú sa teda iba
látky (nie zmesi, ani výrobky).
Pre niektoré látky existujú výnimky z registračnej povinnosti. Sú to buď látky, ktoré podliehajú iným
legislatívnym oblastiam (napr. rádioaktívne látky, liečivá, aditíva do potravín, účinné látky pesticídov
a biocídov, atď.), alebo ktoré sa považujú za všeobecne bezpečné (najmä niektoré látky prírodného
pôvodu).
Viac sa k všeobecnej registračnej povinnosti dočítate v Usmernení pre registráciu, ktoré je dostupné
na stránke Európskej chemickej agentúry (Pomoc >> Dokumenty o usmerneniach >> Usmernenia
k nariadeniu REACH >> Usmernenia k registrácii).

2. Dokedy treba registrovať?
Látky vyrábané a dovážané v objeme viac ako 100 ton ročne bolo potrebné registrovať v rámci dvoch
predchádzajúcich kôl registrácií (v roku 2010 a 2013). Najbližší registračný termín je 31. máj 2018
a týka sa všetkých látok, ktoré sú vyrábané/dovážané v množstve viac ako 1 tona ročne
na výrobcu/dovozcu.

3. Aký je rozdiel medzi registráciou a predregistráciou?
Registrácia znamená získať povolenie na uvádzanie svojich látok na trh. Keďže proces registrácie
zahŕňa niekoľko krokov a trvá pomerne dlhú dobu (zvyčajne aspoň 1 rok), REACH umožňuje
registrujúcim vyrábať/dovážať svoje látky aj počas tejto doby. Musia však látku predregistrovať.
Predregistrácia látok, ktoré už boli na trhu pred vstúpením nariadenia REACH do účinnosti, prebiehala
do 1. decembra 2008. Ostatné látky (ktoré boli vyrobené/dovezené neskôr) môžu získať oneskorenú
predregistráciu, najneskôr však do 31. mája 2017. Viac informácií o predregistrácii nájdete
na stránke ECHA (Nariadenia >> REACH >> Registrácia >> Zdieľanie údajov >> Predregistrácia).

4. Kedy je potrebné začať s prípravami na registráciu s konečným termínom 31.5.2018?
Samotná registrácia zahŕňa niekoľko krokov, od kontaktovania možných spoluregistrujúcich pre tú istú
látku a zistenia si rozsahu údajov, ktoré je potrebné pre danú látku predložiť, až po adekvátne
spracovanie získaných informácií a správne vyplnenie registračnej dokumentácie. Časové trvanie
jednotlivých krokov je veľmi individuálne, no predpokladá sa, že na celý proces je potrebný aspoň 1
rok, ideálne však dva. Preto je najlepšie začať s prípravami na registráciu už teraz.

5. Kde a ako mám začať s prípravami na registráciu s konečným termínom 31.5.2018?
Európska chemická agentúra vytvorila pre tretí konečný registračný termín 31.5.2018 špeciálnu
stránku, kde sa postupne v niekoľkých krokoch dozviete, čo treba robiť pre úspešné zvládnutie
registrácie. Stačí kliknúť na odkaz „Kde začať?“
Celý proces registrácie je rozdelený do 7 postupných a prehľadných krokov (Obr. 1). Ku jednotlivým
krokom sú na stránke ECHA dostupné praktické rady, usmernenia a ďalšie pomocné materiály. Mnohé
z nich sú dostupné aj v slovenskom jazyku. Odporúčame, aby ste si uvedenú stránku a jednotlivé
kroky registrácie podrobnejšie preštudovali. Nájdete tam základný návod k tomu, čo potrebujete
vedieť a ako správne postupovať pri registrácii vašej látky.
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6. Ako zistím, či už moju látku niekto registroval? Musím ju v takom prípade registrovať
aj ja?
Registrácia sa vzťahuje na daného výrobcu/dovozcu a danú látku. Ak už má niekto látku registrovanú,
potom jeho registrácia neplatí aj pre vás. Musíte sa pridať ku jeho registrácii a zdieľať s ním finančné
náklady, ktoré na ňu vynaložil. Až potom budete môcť svoju látku dodávať na trh.
Či je látka už registrovaná alebo nie zistíte na stránke ECHA, kde je databáza registrovaných látok
(Informácie o chemikáliách >> Registrované látky). Látku si jednoducho vyhľadáte zadaním jej ES
čísla alebo CAS čísla (predstavujú niečo ako rodné číslo látky).
Ak vaša látka ešte nebola registrovaná, je potrebné na adresu ECHA zaslať žiadosť o informáciu, či už
nebola predložená žiadosť o registráciu na rovnakú látku, príp. či ju niekto plánuje registrovať.
Na tieto osoby vám ECHA poskytne kontakt.

7. Ako mám komunikovať so svojimi spoluregistrujúcimi? S čím všetkým musím
a nemusím súhlasiť?
Všetci potenciálni registrujúci pre tú istú látku sú členmi fóra na výmenu informácií o látkach
(SIEF), prostredníctvom ktorého spolu komunikujú. Fórum komunikuje cez portál REACH-IT, ktorý je
hlavným komunikačným nástrojom nielen pre komunikáciu so spoluregistrujúcimi, ale tiež s Európskou
chemickou agentúrou.
Zdieľanie údajov a finančných nákladov pri spoločnej registrácii je citlivou oblasťou. ECHA preto
na svojej stránke vytvorila praktické rady na rokovania o spoločnom využívaní údajov a ďalšie užitočné
informácie pre spoluprácu so spoluregistrujúcimi (Pomoc >> Registrácia >> Working together >>
Spolupráca s vašimi spoluregistrujúcimi).

8. Koľko ma bude stáť registrácia?
Každý registrujúci musí zaplatiť Európskej chemickej agentúre registračný poplatok, ktorý závisí
od množstva (tonáže) látky a od toho, či registrujete látku sám alebo máte spoluregistrujúcich. Výšku
poplatkov v súčasnosti určuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/864, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 340/2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa REACH. Toto
nariadenie je v slovenskom jazyku dostupné na stránke ECHA (Nariadenia >> REACH >> Právne
predpisy >> Implementing Legislation >> Fee Regulation).
Pre malé a stredné podniky sú poplatky nižšie. Je však veľmi dôležité správne uviesť veľkosť
svojho podniku. Na stanovenie podmienok týkajúcich sa klasifikácie podnikov ako mikropodnik, malý
podnik alebo stredný podnik je jediným spoľahlivým podkladom odporúčanie Komisie 2003/361/ES
dostupné na stránke ECHA (Pomoc >> REACH >> Malé a stredné podniky >> Poplatky vzťahujúce sa
na MSP podľa nariadení REACH a CLP). ECHA na svojej internetovej stránke vytvorila pre podnikateľov
praktickú pomôcku na to, ako určiť kategóriu veľkosti podniku (Pomoc >> REACH >> Malé a stredné
podniky >> Poplatky vzťahujúce sa na MSP podľa nariadení REACH a CLP >> Ako určiť kategóriu
veľkosti podniku).
Ďalšie finančné výdavky môžu byť spojené s nákladmi na vykonanie potrebných (eko)toxikologických
štúdií pre látku. Tieto náklady sa pri spoločných registráciách zdieľajú. Okrem toho je možné (a ECHA
tento prístup uprednostňuje) využiť alternatívy k testovacím metódam (viac informácií nájdete
na stránke ECHA v časti Pomoc >> Testovacie metódy a alternatívy k testovaniu). Treba počítať aj
s tým, že pre správne a odborné vykonanie registrácie možno budete musieť spolupracovať
s konzultantom, z čoho vyplývajú ďalšie finančné výdavky.
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9. Čo všetko potrebujem k registrácii?
Najskôr je potrebné mať správnu identifikáciu vašej látky. Nápomocné vám môže byť pri tom
Usmernenie pre identifikáciu a pomenovanie látok, ktoré je dostupné na stránke ECHA (Usmernenie
>> Dokumenty o usmerneniach >> Usmernenia k nariadeniu REACH >> Usmernenia pre identifikáciu
a pomenovávanie látok v rámci nariadenia REACH a CLP).
Potom musíte zistiť, aké množstvo látky ste za posledné tri roky vyrobili/doviezli priemerne za rok.
Ak nemáte údaje za posledné tri roky, vypočíta sa priemer za posledný rok. Množstvo látky je dôležité,
pretože sa od neho odvíja aj množstvo informácií, ktoré musíte k danej látke pri registrácii predložiť.
Bližšie informácie o tom, ako správne vypočítať množstvo látky, nájdete na stránke ECHA v Usmernení
pre registráciu (Usmernenie >> Dokumenty o usmerneniach >> Usmernenia k nariadeniu REACH >>
Usmernenia k registrácii).
Ak množstvo vyrobenej/dovezenej látky za rok presiahne 10 ton, musíte vykonať hodnotenie
chemickej bezpečnosti (CSA). Ak látka spĺňa isté kritériá nebezpečnosti, CSA musí zahŕňať aj
hodnotenie expozície. Bližšie informácie o hodnotení chemickej bezpečnosti nájdete na stránke ECHA
v Usmernení k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti (Usmernenie >>
Dokumenty o usmerneniach >> Usmernenia k nariadeniu REACH >> Usmernenia k požiadavkám
na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti).

10. Ako a kam sa posiela registrácia?
Registračná dokumentácia sa predkladá Európskej chemickej agentúre. Vytvára sa pomocou
špeciálneho softvéru IUCLID. Najnovšia verzia IUCLID 6 bola zverejnená na špeciálnej stránke ECHA
29. apríla 2016. Po 21. júni 2016 prijíma ECHA už len registrácie vo formáte IUCLID 6. Manuál pre
prácu so softvérom je taktiež dostupný na tej istej stránke v časti „support“ (podpora) (dostupný
v slovenskom jazyku).
Správa o chemickej bezpečnosti sa vypracováva pomocou softvéru Chesar. Najnovšia verzia Chesar 3
spolu s príslušným manuálom je dostupná od 21. júna 2016 na špeciálnej stránke ECHA.
Registračná dokumentácia spolu so správou o chemickej bezpečnosti sa posiela do ECHA cez portál
REACH-IT, na ktorom musí mať každá spoločnosť svoje konto. Nová verzia REACH-IT je dostupná
od 21. júna 2016 tak, aby bola kompatibilná s IUCLID 6. Prístup k portálu REACH-IT ako aj návod
na prácu v ňom nájdete na stránke ECHA (Pomoc >> Nástroje na predloženie dokumentácie >>
REACH-IT).

11. Čo je potrebné robiť ďalej po odoslaní žiadosti o registráciu?
Po odoslaní registračnej dokumentácie vám ECHA pošle cez portál REACH-IT elektronickú faktúru
na zaplatenie registračného poplatku. Ak poplatok nezaplatíte v stanovenom termíne, bude sa
vaša žiadosť považovať za nekompletnú. Po zaplatení poplatku vám bude priradené registračné číslo.
Všetka komunikácia s ECHA prebieha cez REACH-IT. Preto je dôležité vaše konto v REACH-IT
pravidelne kontrolovať a reagovať promptne na všetky požiadavky zo strany ECHA.
Po získaní registrácie je vašou povinnosťou pravidelne aktualizovať registračnú dokumentáciu
pre každú látku, napr. ak získate informácie o nových použitiach, nové informácie o nebezpečných
vlastnostiach látky a pod.

12. Čo sa stane, ak nestihnem svoju látku registrovať do 31.5.2018?
Jeden z hlavných princípov REACH hovorí: „žiadne údaje, žiadny trh“. To znamená, že ak sa vám
nepodarí včas svoju látku registrovať, nebudete ju môcť vyrábať/dovážať v množstve vyššom ako 1
tona ročne. Ak zmeškáte posledný registračný termín, t.j. 31.5.2018, budete musieť látku registrovať
predtým, než ju začnete znova vyrábať/dovážať. Predaj neregistrovaných chemikálií sa po 31.5.2018
považuje za porušenie nariadenia REACH a príslušná zodpovedná osoba môže byť sankcionovaná.
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