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Agentura ECHA doporučuje žadatelům o
registraci, aby si zkontrolovali informace o
své společnosti v nástroji REACH-IT
Po aktualizaci nástroje REACH-IT v listopadu budou mít stávající žadatelé o
registraci informace o tom, kdo další registroval jejich látku nebo úspěšně
předložil dotaz. Agentura ECHA doporučuje všem žadatelům o registraci, aby
si do konce listopadu překontrolovali údaje, které uvedli ve svých
dokumentacích, aby předešli nečekanému zveřejnění informací.
Helsinky 17. října 2012 – Nová funkce v nástroji REACH-IT zajistí úplnou transparentnost
všem žadatelům o registraci, kteří ve svých dokumentacích pro svou látku použili stejný
číselný identifikátor. Cílem agentury ECHA je pomoci jak stávajícím, tak potenciálním
žadatelům o registraci lépe splnit své povinnosti týkající se sdílení údajů a společného
předložení. V nové verzi nástroje REACH-IT žadatelé o registraci uvidí všechny názvy právních
subjektů, které obdržely registrační číslo nebo číslo dotazu pro stejnou látku.
Stránka společných žadatelů bude poskytovat aktuální informace o totožnosti a kontaktních
údajích ostatních žadatelů o registraci (nebo jimi jmenované zastupující třetí strany) a o jejich
úloze v rámci společného předložení. Rovněž budou zobrazeny údaje vyžadované během
postupu dotazování nebo po aktualizaci množství. Totožnost třetí strany jmenované zástupcem
(potenciálních) žadatelů o registraci bude automaticky převzata z jejich dokumentace IUCLID
(oddíl 1.1).
Agentura ECHA důrazně doporučuje, aby si stávající a potenciální žadatelé o registraci poté, co
úspěšně vznesli dotaz a/nebo registrovali látku, zkontrolovali konzistentnost informací, které
předložili ve svých dokumentacích, aby zabránili nečekanému zveřejnění údajů o své
společnosti. Ve zvláštním případě oznámení podle dřívější směrnice 67/548/EHS (oznámení
nových látek), ať podle nařízení REACH nebo nikoli, doporučuje agentura ECHA jejich
vlastníkovi, aby posoudil, zda potřebuje chránit svou totožnost.
Pokud si tedy právní subjekty přejí upravit současný stav své dokumentace, například doplnit
aktualizované kontaktní údaje zastupující třetí strany, připojit se ke stávajícím společným
předložením nebo je sloučit, budou muset z vlastní iniciativy do konce listopadu 2012 předložit
aktualizaci své registrační dokumentace.
Domovská stránka REACH-IT bude pravidelně aktualizována, aby poskytovala více podrobností
ohledně data vydání poslední verze nástroje REACH-IT, která bude zmrazena až do další lhůty
pro registraci.

Další informace
 Upozornění ze dne 25. září 2012: ECHA/NA/12/44
 Stránka s příručkami pro předkládání údajů a příručkami pro průmyslového uživatele
nástroje REACH-IT: http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submissiontools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
o Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT, část 2 - Zápis a správa
účtu (více podrobností ohledně zastupující třetí strany)
o Příručka pro předkládání údajů 4: Jak projít ověřením obchodních pravidel („Jak dodržet
pravidla”)
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