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ECHA kehottaa rekisteröijiä tarkistamaan
REACH-IT-järjestelmässä olevat
yritystietonsa
Marraskuussa tehtävän REACH-IT-päivityksen jälkeen kaikki saman aineen
rekisteröijät voivat nähdä, mitkä muut yritykset ovat rekisteröineet aineen tai
tehneet siitä tiedustelun. Siksi ECHA kehottaa kaikkia rekisteröijiä
tarkistamaan aineistoissa toimittamansa tiedot marraskuun loppuun
mennessä välttyäkseen tietojensa tahattomalta julkistamiselta.
Helsinki, 17. lokakuuta 2012 – Uudistuneessa REACH-ITissä kaikki rekisteröijät, joiden
aineistoissa on käytetty aineesta samaa tunnistenumeroa, voivat tarkastella toistensa tietoja
suoraan. ECHAn tavoitteena on auttaa sekä nykyisiä että mahdollisia uusia rekisteröijiä
täyttämään paremmin tietojen yhteiskäyttöä ja yhteistoimitusta koskevat velvoitteensa.
REACH-ITin uudessa versiossa rekisteröijät näkevät kaikkien muiden samalle aineelle
rekisteröinti- tai tiedustelunumeron saaneiden oikeushenkilöiden nimet.
Uudella Co-Registrants-sivulla näytetään ajantasaisesti muiden saman aineen rekisteröijien
(tai niiden nimeämien ulkopuolisten edustajien – third party representative, TPR) nimet,
yhteystiedot ja roolit yhteistoimituksessa. Lisäksi siellä esitetään luettelo
tiedustelumenettelyssä tai tonnimäärän lisäyksen jälkeen pyydetyistä tiedoista. Rekisteröijien
(tai potentiaalisten rekisteröijien) nimeämien ulkopuolisten edustajien nimet poimitaan
automaattisesti niiden IUCLID-aineistosta (osa 1.1).
ECHA kehottaa painokkaasti nykyisiä ja potentiaalisia rekisteröijiä ja/tai tiedustelujen tekijöitä
tarkistamaan toimittamiinsa aineistoihin sisältyvien tietojen johdonmukaisuuden, jotta niiden
yritystiedot eivät joudu tahattomasti muiden saataville. Jos aine on ilmoitettu aiemman
direktiviin 67/548/ETY (NONS) mukaisesti, ECHA neuvoo ilmoittajaa arvioimaan, onko sen
tarpeen suojata nimensä, vaikkei ilmoitetulle aineelle olisikaan haettu REACHrekisteröintinumeroa.
Oikeushenkilöiden, jotka haluavat muuttaa aineistonsa tilaa esimerkiksi päivittämällä
ulkopuolisen edustajan yhteystietoja, liittymällä nykyisiin yhteistoimituksiin tai yhdistämällä
niitä, on siis saatettava rekisteröintiaineistonsa oma-aloitteisesti ajan tasalle ennen
marraskuun 2012 loppua.
REACH-IT-kotisivua päivitetään säännöllisesti, ja siellä ilmoitetaan REACH-ITin viimeisen
version julkaisupäivä. Tämä versio pysyy käytössä seuraavan rekisteröinnin määräaikaan asti.

Lisätietoja
 Uutisilmoitus ECHA/NA/12/44, 25. syyskuuta 2012
 Tietojen toimittamista koskevat oppaat ja teollisuuskäyttäjän oppaat:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o REACH-IT – Teollisuuskäyttäjän opas
Osa 2 – Kirjautuminen ja tilinhallinta (lisätietoja ulkopuolisista edustajista)
o Tietojen toimittamista koskeva opas 4: Miten läpäistä perusedellytysten
tarkastus (”tarkastusten toteuttaminen”)
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