Списък на вещества със заличени предварителни регистрации
Европейската агенция по химикали заличи определени невалидни предварителни
регистрации от базата данни в REACH-IT, след консултация със съответните регистранти
на предварително регистрирани вещества. Списъкът с невалидните предварителни
регистрации
е
публикуван
на
страницата
на
Агенцията,
на
адрес:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances/substancesremoved-from-pre-registered-substance-list
Предварителните регистрации са заличени в резултат на:
1. Получено искане от потенциални регистранти за заличаване на предварителни
регистрации в рамките на периода за предварителна регистрация.
2. Предварително регистрирани вещества, включени като вписване в Приложение IV на
REACH и по тази причина не подлежат на регистрация.
3. Доклади от компетентни органи на държави-членки, че компанията, извършила
предварителната регистрация на вещество не е законово установена на територията на ЕС
или не може да бъде идентифицирана, тъй като предоставеният пощенски адрес не е
коректен и лицето не отговаря на нито едно запитване по електронна или обикновена
поща.
4. Предварителни регистрации, извършени от юридически лица, чиито достъп до профила
в REACH-IT е блокиран, които не са поискали възстановяване на достъпа до профила си.

Правни последствия от заличаването на предварителни регистрации
Обръщаме внимание, че след заличаване на предварителна регистрация, съответното
вещество няма да се счита повече за предварително регистрирано от съответния
производител, вносител или изключителен представител. В следствие на това, всеки
засегнат производител или вносител губи правото да произвежда веществото или да го
пуска на пазара в ЕИП, в количества от и над 1 т/г, без извършена регистрация. Същото
правно последствие е налице и за вносителите, чиито задължения са били поети от
изключителен представител, на когото е заличена предварителна регистрация.
В случай, че засегнатият производител или вносител възнамерява да продължи
производството или пускането на пазара на веществото, той трябва да подаде запитване до
Европейската агенция по химикали, за извършена регистрация на съответното вещество, и
в последствие, да подаде регистрационно досие. След издаване на регистрационен номер
от Агенцията, той може да продължи да произвежда, внася или пуска на пазара. След
регистрацията на веществото, правните последствия от заличаването на предварителни
регистрации, не са приложими.

Препоръка към вносители, потенциални регистранти и потребители надолу по веригата на
доставки: препоръчва се да се провери дали предварителните регистрации на веществата,
които внасят, произвеждат, употребяват и/или пускат на пазара, фигурират в списъка със
заличени предварителни регистрации.
Регистрационният номер на веществата може да бъде получен от доставчика, вносителя
или производителя на веществото. В случай, че предварителната регистрация, на която се
основавате, е заличена, препоръчително е да се свържете с друг доставчик, производител
или вносител, за да запитате дали веществото е регистрирано от производителя/вносителя.
В случай на съмнение, можете да се свържете с Европейската агенция по химикали чрез
уеб формата, избирайки от менюто опцията „Запитване за конкретно подаване“ (Enquiry
on specific submission to ECHA): http://echa.europa.eu/web/guest/contact

