
Komunikat Komisji w sprawie zapytania dotyczącego substancji i rejestracji substancji, które znaj-
dowały się w obrocie zgodnie z prawem przed dniem 1 czerwca 2008 r., ale które nie posiadały

statusu substancji wprowadzonej, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 317/02)

W rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzie-
lania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) zawarty jest wymóg, aby
substancje, których nie obejmuje definicja „substancji wprowadzonej”, produkowane lub importowane do
Wspólnoty w ich postaci własnej, jako składniki preparatów lub w wyrobach, w ilości co najmniej jednej
tony, były rejestrowane od dnia 1 czerwca 2008 r. zgodnie z art. 10 rozporządzenia REACH.

Zgodnie z art. 26 rozporządzenia REACH przed dokonaniem rejestracji substancji niewprowadzonych
należy zwrócić się z zapytaniem do Europejskiej Agencji Chemikaliów. Należy zauważyć, że przepisy rozpo-
rządzenia REACH regulujące proces przedkładania zapytania weszły w życie dnia 1 czerwca 2008 r. Wynika
z tego, że rejestracja substancji niewprowadzonej była praktycznie niemożliwa dnia 1 czerwca 2008 r.
Ponadto należy zauważyć, że rozporządzenie zawierające metody badań, które mają być użyte na mocy
rozporządzenia REACH, zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zostało przyjęte
dopiero dnia 30 maja 2008 r.

Niektóre substancje, które zostały wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem przed
dniem 1 czerwca 2008 r., nie mogą zostać uznane za „substancje wprowadzone” zgodnie z art. 3 pkt 20
rozporządzenia REACH. Aby uniknąć zakłóceń w handlu takimi substancjami i zakłóceń w ich produkcji
oraz pod warunkiem, że wykazano, iż substancja taka znajdowała się zgodnie z prawem w obrocie na tery-
torium Wspólnoty przed dniem 1 czerwca 2008 r., przypomina się potencjalnym rejestrującym o
obowiązku zwrócenia się z zapytaniem do Europejskiej Agencji Chemikaliów. Rejestrujący uzasadni brak
każdej szczegółowej informacji. Brakująca informacja zostanie przedłożona bezzwłocznie.
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