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TERMIZO a.s. 
Tř. Dr. M. Horákové 571/56 
46006, Liberec 7  
Česká republika 

Datum podání: 2. února, 2012 
Podací číslo: RS294021-19 
Číslo rozhodnutí: SUB-D-2114211407-60-01/F 

ROZHODNUTÍ O VAŠÍ REGISTRACI PODLE NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 

Vážení, 

V souladu s čl. 20, odst.2, Nařízení (ES) č. 1907/2006 ("Nařízení REACH"), Evropská 
agentura pro chemické látky (ECHA) prověřila úplnost vašich registračních podkladů pro 
Popely (zbytky), pevný komunální odpad neklasifikovaný jako nebezpečný. Tato 
registrace pro společnost TERMIZO a.s. zahrnuje: 

• látku v množství přesahujícím 1000 tun/rok 

Přihláška k registraci byla posouzena jako úplná. 

Registrační číslo této registrace: 01-2119905499-28-0000 

Datum této registrace: 2. února,  2012 

Tato registrace vás opravňuje k výrobě/dovozu výše uvedených látek nebo, je-li to vhodné, k 
výrobě/dovozu zboží obsahujícího tyto látky. Pokud jste však byli informování ECHA, že 
předchozí žadatel o registraci si vyžádal čekací lhůtu na registraci (podle čl. 27 odst.8 
Nařízení REACH), můžete začít vyrábět/dovážet tuto látku (nebo dovážet/vyrábět zboží tuto 
látku obsahující) až po uplynutí lhůty 4 měsíců od data oznámení tohoto rozhodnutí. 

Vezměte prosím na vědomí, že ECHA vždy informuje žadatele o registraci, že: 

• V souladu s čl. 20, odst.2 Nařízení REACH kontrola úplnosti podkladů ověřuje, že byly 
dodány veškeré požadované součásti žádosti a zaplacen poplatek. Tato kontrola úplnosti 
však nezahrnuje hodnocení kvality podkladů nebo dostatečnosti poskytnutých údajů nebo 
odůvodnění. Toto vyhodnocení může proběhnout v pozdější fázi při kontrole souladu.  

• V souladu s čl. 22, odst. 1 Nařízení REACH, mají žadatelé sami doplňovat do svých žádostí 
o registraci veškeré důležité nové informace a předkládat je ECHA v případech uvedených 
v tomto článku (např. změna charakteru, složení nebo množství).  

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebude vaše dokumentace IUCLID obsahovat v sekci 
1.1 REACH-IT číslo ES, bude jí číslo automaticky přiděleno, protože látky uváděné v 
aktualizacích dokumentace musí být vždy označené příslušným číslem ES. V tom případě, 
před projednáváním aktualizované složky musíte vyexportovat z portálu REACH-IT vytvořený 
vstup ES a importovat tento vstup do seznamu vaší instalace IUCLID. Pokud tak neučiníte, 
bude vaše dokumentace systémem automaticky odmítnuta.  
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Podrobný postup najdete v manuálu č.4 pro zadávání dat (Data Submission Manual 4 ) 
dostupném na http://www.echa.europa.eu/web/auest/support/dossier-submission-tools/ 
reach-it/ registration.  

Vezměte prosím taktéž na vědomí, že v souladu s čl. 119 Nařízení REACH, že určité 
informace z této registrační dokumentace budou publikovány na portálu k šíření informací 
(Dissemination Portal) na webové stránce ECHA bez dalšího upozornění. Další informace 
ohledně praktického postupu při uveřejňování informací z registrační dokumentace na portálu 
k šíření informací získáte na 
http://echa.europa.eu/web/quest/regulations/reach/substance-reoistration/publishino-informa
tion-from-dossiers. 
 
Pokud máte konkrétní dotazy ohledně obsahu této informace, můžete kontaktovat pracovníky 
podpory ECHA (ECHA Helpdesk) pomocí webového formuláře na 
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms helpdesk form.aspx.  
V první fázi uveďte svoje kontaktní údaje, poté ve 2.fázi zvolte v menu položku “Submission to 
ECHA via REACH-IT” a uveďte číslo podání, které se nachází v hlavičce této zprávy.  

S pozdravem 

Kevin Pollard 
Vedoucí oddělení CI – Podávání a šíření dokumentace 
Ředitelství pro registrace 
+ 358 9 68618439 
kevin.pollard@echa.europa.eu 
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