REACH 2018
Рок за касну пред-регистрацију 31. мај 2017. године
Уколико намеравате да извезете на тржиште Европске уније 1 до 100 тона супстанце на
годишњем нивоу потребно је да урадите касну пред-регистрацију при Европској агенцији за
хемикалије (ECHA). Рок за касну пред-регистрацију истиче 31. маја 2017. године и односи се само
на супстанце (phase in) које нису канцерогене, мутагене или токсичне по репродукцију (тзв.CMR
супстанце).
Предрегистрација Вам омогућава да извозите свој производ на тржиште Европске уније до 31.
маја 2018. године.
ECHA не наплаћује накнаду за предрегистрацију.
Ако желите да извозите супстанце и после 31. маја 2018. године, после предрегистрације морате
приступити и поступку регистрације.
За све додатне информације контактирајте Привредну комору Србије путем
мејла:
hemija@pks.rs
Образложење:
Сви произвођачи супстанце, супстанце као састојка у смешама или супстанце у одређеним
производима, који желе да пласирају свој производ на тржиште Европске уније, имају
шансу да изврше предрегистрацију производа у Европској агенцији за хемикалије
(ЕСНА) без плаћања накнаде, до 31. маја 2017. године. Предрегистрација им омогућава да
извозе свој производ на тржиште Европске уније до 31. маја 2018.године.
Сагледавајући изузетно захтеван процес регистрације, Европска агенција за хемикалије је
омогућила привредним субјетима који производе или увозе хемикалије (супстанце и смеше) да
користе прелазне рокове за регистрацију у зависности од количинског опсега и својстава
супстанци. Предрегистроване супстанце могу се стављати на тржиште ЕУ до истека приписаног
рока за регистрацију.
Крајњи рок за регистрацију супстанци произведених или увезених у количинама од 1 до 100
тона на годишњем нивоу је 31. мај 2018. Године.
Могу се предрегистровати само супстанце (phase in) које нису канцерогене, мутагене или
токсичне по репродукцију (тзв. CMR супстанце).
У случају да привредни субјекти нису извршили предрегистрацију 2008 године, REACH уредбом
омогућена је тзв. касна предрегистрација која омогућава коришћење прелазних рокова:
Прелазни рок до 31. мај 2018 може се користити под условом да се ECHA доставе потребни
подаци најкасније 12 месеци пре истека наведеног рока, односно до 31. маја 2017. године.
Предрегистарцију за привредне субјекте из Србије може обавити Овлашћени заступник или
увозник из ЕУ.
Приликом подношења захтева за предрегистрацију не плаћа се накнада ECHA.

