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ECHA soovitab registreerijatel kontrollida
oma ettevõtte andmeid REACH-ITis
Pärast REACH-ITi uue versiooni kasutuselevõttu novembris saavad
praegused registreerijad näha teisi sama aine registreerijaid või eduka
päringu esitanuid. ECHA soovitab kõikidel registreerijatel kontrollida
novembri lõpuks üle teave, mille nad on oma toimikutes esitanud, et hoida
ära andmete ootamatu avalikustamine.
Helsingi, 17. oktoober 2012 – REACH-ITi uus funktsioon tagab täieliku läbipaistvuse
kõikidele registreerijatele, kes on oma aine registreerimisel kasutanud toimikus sama
numbrilist identifikaatorit. ECHA soovib aidata nii praegustel kui ka potentsiaalsetel
registreerijatel paremini täita andmete jagamise ja ühise esitamise kohustusi. Uues REACH-ITi
versioonis näevad registreerijad kõigi juriidiliste isikute nimesid, kes on sama aine kohta
registreerimis- või päringunumbri.
Kaasregistreerija veebilehel on reaalajas teiste registreerijate (või nende määratud kolmandast
isikust esindaja) isiku- ja kontaktandmed ning teave nende rolli kohta ühises esitamises. Lehel
on ka päringumenetluse ajal või kogusevahemiku muutmise järel nõutavad andmed.
(Potentsiaalsete) registreerijate määratud kolmandast isikust esindaja isikuandmed saadakse
automaatselt nende IUCLIDi toimikust (jaotis 1.1).
ECHA soovitab tungivalt, et praegused ja potentsiaalsed registreerijad, kes on esitanud eduka
päringu ja/või aine edukalt registreerinud, kontrolliksid oma toimikutes esitatud teabe
järjepidevust, et hoida ära ettevõtte andmete ootamatu avalikustamine. Varasema direktiivi
67/548/EMÜ alusel esitatud teadete korral (uutest ainetest teatamine) soovitab ECHA ainete
omanikel kaaluda, kas nende isikuandmeid tuleks kaitsta, olenemata sellest, kas teatatud
ainetele on taotletud REACH-määruse kohaselt registreerimisnumbrit.
Sellest tulenevalt peavad juriidilised isikud, kes soovivad oma toimiku praegust staatust muuta
(nt lisada määratud kolmandast isikust esindajate uued kontaktandmed, liituda või ühineda
seniste ühiste esitamistega), esitama oma registreerimistoimiku spontaanse ajakohastuse
enne 2012. aasta novembri lõppu.
REACH-ITi kodulehte ajakohastatakse regulaarselt, et anda täpsemat teavet kuupäeva kohta,
mil ilmub REACH-ITi viimane versioon, mis jääb kasutusse kuni järgmise
registreerimistähtajani.

Lisateave
 Kiiruudis 25. september 2012: ECHA/NA/12/44
 Andmete esitamise ja REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatute veebileht:
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o Tööstuskasutaja käsiraamat, 2 osa: Konto loomine ja haldamine (rohkem teavet
kolmandatest isikustest esindajate kohta)
o Andmete esitamise 4. käsiraamat: Kehtivate eeskirjade (jõustamiseeskirjade) kontrolli
läbimine
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