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Wprowadzenie 

W ramach oceny dokumentacji ECHA weryfikuje, czy informacje przedstawione przez 

rejestrujących w dokumentacji są zgodne z wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu REACH. 

W przypadku wystąpienia niezgodności ECHA przekazuje decyzję w sprawie oceny dokumentacji 

do wszystkich rejestrujących wspólnie składających dokumenty, prosząc o dostarczenie 

dodatkowych informacji we wskazanym terminie. 

 

Dalsza ocena dokumentacji rozpoczyna się po upłynięciu terminu wskazanego w decyzji. 

Jak przebiega dalsza ocena dokumentacji? 

W przypadku otrzymania od ECHA decyzji w sprawie oceny dokumentacji, w której stwierdza 

się niezgodności rejestracyjne, należy postąpić zgodnie ze sposobami i z warunkami podanymi 

w takiej decyzji, aby spełnić w podanym terminie wymagania w zakresie informacji dotyczące 

aktualizacji rejestracji. 

 

Po upłynięciu terminu ECHA sprawdza, czy informacje przedstawione w ramach aktualizacji (w 

tym złożone dostosowania) są zgodne z odpowiednimi wymaganiami w zakresie informacji 

wskazanymi w decyzji. W ramach dalszej oceny ECHA określa także, czy występują 

jakiekolwiek problemy ze złożonymi nowymi informacjami i jak należy w takich przypadkach 

postępować. 

 

Przykładowo w przypadku przedstawienia wyników badania ECHA sprawdza, czy dotyczyło ono 

odpowiedniej substancji, czy zastosowano określoną metodę badawczą i czy załączono 

właściwe (szczegółowe) podsumowanie jego przebiegu. Agencja sprawdza też, czy wyciągnięte 

wnioski są zasadne, czy bazują one na nowych informacjach i czy — w stosownych 

przypadkach — użyto właściwej (samo)klasyfikacji. 

Możliwe skutki 

Po sprawdzeniu nowych informacji przez ECHA podjęte będzie jedno z następujących działań: 

a) Przekazanie wymaganych informacji 

 

Jeśli aktualizacja zawiera wymagane informacje, to ECHA informuje1 właściwe organy państw 

członkowskich i Komisję Europejską o zakończeniu procesu oceny dokumentacji. Taki 

komunikat jest też przekazywany wszystkim właściwym rejestrującym. Na późniejszym etapie, 

jeśli będzie to konieczne, ECHA może wciąż przeprowadzić nową kontrolę zgodności. 

 

 

 

 
1 ECHA przekazuje powiadomienie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia REACH. 

Jeśli decyzja w sprawie oceny dokumentacji obejmuje kilka wezwań do 

przekazania informacji, to koniec procesu oceny następuje dopiero po pomyślnym 

ustosunkowaniu się do wszystkich wezwań. 
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b) Właściwe dostosowania 

Jeśli w celu spełnienia wymagań w zakresie informacji zastosowano alternatywne sposoby (np. 

podejście przekrojowe) lub dostosowania, to ECHA informuje właściwe organy państw 

członkowskich i Komisję o zakończeniu procesu oceny dokumentacji. Taki komunikat jest też 

przekazywany wszystkim właściwym rejestrującym. Na późniejszym etapie, w razie 

konieczności, ECHA może wciąż przeprowadzić nową kontrolę zgodności. 

c) Brak odpowiedzi 

W przypadku nieprzekazania żadnych aktualizacji bądź zastosowania w odpowiedzi na 

wezwania wskazane w decyzji dostosowań, które są w znacznym stopniu niezasadne, ECHA 

przesyła zawiadomienie o braku odpowiedzi2 do krajowego organu wykonawczego w państwie, 

z którego pochodzi rejestrujący. Kopia zawiadomienia jest też przekazywana wszystkim 

właściwym rejestrującym. 

 

W zawiadomieniu wskazane są wezwania, w odniesieniu do których nie dostarczono informacji. 

W stosownych przypadkach może pojawić się też wzmianka o zgłoszeniu opóźnienia badania. 

 

Złożenie takich informacji, jak wyniki wstępne, sprawozdania okresowe / projekty 

sprawozdań z badań ustalających zakres dawkowania, nie może być uznane za 

właściwą odpowiedź na wezwanie do udzielenia informacji zamieszczone w decyzji. 

Przekazanie takich informacji nie spowoduje więc odroczenia powiadomienia 

krajowych organów wykonawczych. Krajowe organy wykonawcze mają za 

zadanie ocenę przyczyn opóźnienia i zastosowanie środków 

wykonawczych, jeśli jest to konieczne. 

 

d) Przedstawione informacje nie odpowiadają zakresowi wezwania 

Jeśli zaktualizowane dane nie odpowiadają zakresowi wezwania, ECHA wydaje projekt decyzji 

następczej3, zawierający informacje dotyczące niezgodności, i przesyła go rejestrującemu. 

 

Może tak się stać na przykład w przypadku przeprowadzenia niezgodnego badania lub 

niewłaściwego dostosowania. 

Jeśli przedstawione dostosowanie jest w znacznym stopniu niezasadne, ECHA bezpośrednio 

powiadamia krajowy organ wykonawczy, jak opisano to w przypadku punktu c) „Brak 

odpowiedzi”. 

Podjęta decyzja następcza zawiera ostateczne stanowisko ECHA w sprawie zgodności wymagań 

w zakresie kwestionowanych informacji. Od decyzji można się odwołać do Rady Odwoławczej w 

ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji. 

 

 

 
2 Zawiadomienie takie zawiera decyzję początkową ECHA w sprawie oceny dokumentacji oraz stosowną 
komunikację z rejestrującymi, którą Agencja otrzymała od momentu powiadomienia rejestrujących o decyzji. 
3 Taki projekt decyzji jest przekazywany zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia REACH. Znajduje się w nim 
odniesienie do początkowej (podjętej) decyzji w sprawie oceny dokumentacji, informacji przekazanych przez 
rejestrujących po podjęciu decyzji i podstaw dalszego niespełnienia wymagań w zakresie informacji. Podjęcie 
decyzji następczej odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w art. 50 i 51, podobnie jak w przypadku wszelkich 
pozostałych decyzji w sprawie ocen. 
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Podjęta decyzja następcza nie zawiera kolejnego terminu4, ponieważ wezwanie 

dotyczące informacji nie ulega zmianie. W dalszym ciągu konieczne jest spełnienie 

wymagań w zakresie informacji wskazanych w decyzji początkowej. 

Przykład: rejestrujący przedstawia ważne wyniki badania przedurodzeniowej 

toksyczności rozwojowej, ale dawki stosowane w badaniu są zbyt małe i nie 

spełniają wymogów podanych w wytycznych OECD dotyczących badań. 

 

Po upłynięciu 3-miesięcznego okresu na odwołanie ECHA powiadamia krajowy organ 

wykonawczy w państwie, z którego pochodzi rejestrujący. Organ ten odpowiada za 

zapewnienie stosowania się do decyzji i spełnienia jej wymogów na drodze przeprowadzenia 

kontroli i nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji karnych5. 

e) Przedstawione informacje powodują, że konieczne jest przekazanie kolejnych nowych 

informacji 

Jeśli aktualizacja odpowiada na wymagania w zakresie informacji wskazane w decyzji 

początkowej, ale zaktualizowane dane powodują, że konieczne jest przekazanie kolejnych 

nowych informacji, to ECHA może wydać nową decyzję w sprawie oceny dokumentacji. 

Taka nowa decyzja wydawana jest z nowym terminem odpowiedzi. Choć 

aktualizacja odpowiada na wymagania w zakresie informacji wskazane w decyzji 

początkowej , przedstawione dane powodują, że konieczne jest przekazanie 

kolejnych nowych informacji na temat substancji. 

Przykład: w decyzji początkowej wymagane było przeprowadzenie badania 

przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej u pierwszego gatunku. Rejestrujący 

dostarczył wyniki wymaganego badania, na podstawie których stwierdzono 

konieczność przeprowadzenia badania przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej 

u drugiego gatunku6. 

Kontakt z organami krajowymi 

W przypadku konkretnych pytań dotyczących obowiązków związanych z decyzją w sprawie oceny 

dokumentacji możliwy jest kontakt z centrum informacyjnym ECHA. Może ono odpowiedzieć na 

pytania dotyczące obowiązków, ale nie doradzi, jak spełnić wymagania w zakresie informacji, 

ani nie skomentuje żadnych alternatywnych strategii. 

 

ECHA nie może zmienić treści ani terminu wskazanych w decyzji, ponieważ ustalono je 

wspólnie z innymi państwami członkowskimi. Agencja nie może też udzielić żadnych wstępnych 

informacji dotyczących spraw przed upływem terminu podanego w decyzji. 

 

 

 
4 Takie stanowisko potwierdziła niedawno Rada Odwoławcza przy ECHA w decyzji dotyczącej sprawy A-001-
2019. 
5 Zob. wyrok sądu w sprawie C-471/18 P Niemcy przeciwko Esso Raffinage, ust. 143. 
6 Jeśli rejestrujący składa propozycję przeprowadzenia badania przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej 
u drugiego gatunku, ECHA oceni ją zgodnie z art. 40 i nie stanowi to nowej decyzji w rozumieniu zapisów art. 
42 ust. 1. 
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Za kwestie wykonawcze odpowiadają wyłącznie państwa członkowskie. Po przekazaniu sprawy 

organom krajowym wszelką komunikację należy kierować do właściwego organu. Z organem 

krajowym można ustalić, czy obrany sposób spełnienia wymagań w zakresie informacji — np. 

na drodze ogólnych lub specjalnych dostosowań — będzie właściwy. 

Zaprzestanie produkcji 

Nawet w przypadku zaprzestania produkcji lub przywozu zarejestrowanej substancji po 

podjęciu decyzji w sprawie oceny nadal konieczne jest przedstawienie wymaganych 

informacji we wskazanym terminie. Ponieważ decyzję podjęto w momencie, gdy wciąż 

prowadzono produkcję lub przywóz substancji, uzyskanie informacji na temat ewentualnych 

zagrożeń i ryzyka związanych ze stosowaniem substancji jest w dalszym ciągu zasadne. 

 

W przypadku nieprzekazania wymaganych informacji przywołanych w decyzji początkowej z 

powodu zaprzestania produkcji, ECHA prześle zawiadomienie o braku odpowiedzi do właściwych 

organów krajowych. 

 

W przypadku zaprzestania produkcji i powiadomienia ECHA po otrzymaniu projektu decyzji 

wydanego zgodnie z art. 42 ust. 1, stwierdzającego niezgodność z wcześniejszą decyzją w 

sprawie oceny (tj. w przypadku wydania nowej decyzji bez wskazania terminu, jak podano w 

punkcie d), taka decyzja jest dalej wiążąca. 

 

Zapisy art. 50 ust. 2 i 3 rozporządzenia REACH nie dotyczą projektów decyzji w sprawie 

następczej oceny, ponieważ w nowej decyzji nie ma wymagania przedstawiania dalszych 

informacji. Nowa decyzja jedynie stwierdza, że ECHA zweryfikowała informacje przekazane w 

odpowiedzi na decyzję początkową, że rejestrujący dalej nie spełnił wymagań w zakresie 

informacji oraz że o decyzji zostaną poinformowane organy wykonawcze. W związku z tym 

wymagania wskazane w decyzji początkowej dalej obowiązują. 

Zmniejszenie wielkości obrotu 

Po podjęciu decyzji w sprawie oceny należy przedstawić wymagane informacje — zgodnie z 

zapisami decyzji — niezależnie od tego, czy po otrzymaniu decyzji końcowej zmniejszono 

wielkość obrotu, czy też nie7. Nieprzedstawienie wymaganych informacji w związku ze 

zmniejszeniem obrotu także spowoduje wydanie zawiadomienia o braku odpowiedzi. 

 

Rejestracja substancji z określoną wielkością obrotu pozwala na wprowadzenie substancji do 

obrotu w takiej ilości. W zamian za taką zgodę konieczne jest przekazanie ECHA właściwych, 

standardowych informacji dotyczących substancji o zarejestrowanej wielkości obrotu. 

Zmniejszenie wielkości obrotu w celu uniknięcia przedstawiania informacji wymaganych 

zgodnie z decyzją początkową w sprawie oceny jest niemożliwe. 

 

 

 

 
7 Należy pamiętać, że jeśli rejestrujący — po technicznym zmniejszeniu wielkości obrotu — otrzyma pismo ze 
zgodą ECHA, nie oznacza to, że jest zwolniony ze spełnienia wymagań podanych w podjętej decyzji w sprawie 
oceny. 



8 Działania następcze po podjęciu decyzji w sprawie oceny dokumentacji  

 

 

Ponieważ w momencie podjęcia decyzji w sprawie oceny prowadzono produkcję lub przywóz 

substancji z określoną wielkością obrotu, należy mieć możliwość określenia zagrożeń i ryzyka 

związanych z takim stosowaniem substancji. 

Przekazanie roli wiodącego rejestrującego 

Po podjęciu decyzji w sprawie oceny możliwe jest przekazanie innemu rejestrującemu roli 

wiodącego rejestrującego. W takich przypadkach nowy wiodący rejestrujący może złożyć 

aktualizację dokumentacji, w tym informacje wskazane w decyzji. Prawna odpowiedzialność za 

spełnienie wymogów wskazanych w decyzji pozostaje jednak po stronie odbiorcy początkowego 

. 

Ogólne porady dla rejestrujących 

Dokumentację należy aktualizować w terminie podanym w decyzji początkowej. 

 

Jeśli konieczne jest uzyskanie nowych informacji o zagrożeniach, należy postępować zgodnie 

z zapisami art. 10 rozporządzenia REACH (w zakresie składania [szczegółowych] podsumowań 

przebiegu badań)8. 

 

Aktualizacja musi też obejmować wszelkie zmiany dokumentacji rejestracyjnej wynikające z 

nowych wymogów w zakresie informacji — przykładowo dotyczące klasyfikacji i oznakowania, 

raportu bezpieczeństwa chemicznego lub składania propozycji przeprowadzenia badań. 

 

Wszelkie składane dostosowania wymagają podania ważnego uzasadnienia naukowego i 

dołączenia wyczerpującej dokumentacji, w tym dowodów naukowych. W przypadku niespełnienia 

takich wymagań ECHA nie zaakceptuje dostosowania. 

 

W przypadku trudności ze złożeniem wymaganych informacji w odpowiednim 

terminie należy zawsze zaktualizować dokumentację przed upływem terminu i 

przedstawić wyjaśnienia oraz dowody dotyczące przyczyn opóźnienia. 

 

Wyciąganie wniosków z takich informacji nie leży w zakresie kompetencji ECHA, a 

powiadomienie właściwego krajowego organu wykonawczego w związku z 

nieprzekazaniem wymaganych informacji w terminie nie może zostać odsunięte. 

Krajowy organ wykonawczy może jednak uwzględnić przedstawione informacje w 

ramach określania działań wykonawczych.  

 

 

 

 
8 Zob. poradnik praktyczny „Jak zgłaszać szczegółowe podsumowania przebiegu badania”, w którym zawarto 
szczegółowe informacje — stosowanie się do poradnika umożliwi ECHA przeprowadzenie niezależnej oceny 
i zakończenie następczych procedur bez konieczności wzywania do złożenia dodatkowych informacji w 
ramach nowej aktualizacji dokumentacji. 

https://echa.europa.eu/pl/practical-guides
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Linki 

Ocena i związane z nią procesy 

https://echa.europa.eu/pl/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure 

 

Pytania i odpowiedzi 

https://echa.europa.eu/pl/support/qas-support/qas 

 

Krajowe centra informacyjne 

https://echa.europa.eu/pl/support/helpdesks 

 

Kontakt z ECHA 

https://echa.europa.eu/pl/contact 

https://echa.europa.eu/pl/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
https://echa.europa.eu/pl/support/qas-support/qas
https://echa.europa.eu/pl/support/helpdesks
https://echa.europa.eu/pl/contact
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