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Az ECHA azt javasolja a regisztrálóknak,
hogy ellenőrizzék céges adataikat a REACHIT-ben
A REACH-IT novemberi frissítése után azok, akik már regisztráltak, látni
fogják, hogy rajtuk kívül még ki regisztrálta anyagukat vagy ki nyújtott be
sikeres megkeresést. Az ECHA azt javasolja minden regisztrálónak, hogy az
információk váratlan közzétételének elkerülése érdekében november végéig
ellenőrizzék a dokumentációjukban benyújtott adatokat.
Helsinki, 2012. október 17. – A REACH-IT új funkciója teljes átláthatóságot biztosít az
összes regisztráló számára, akik azonos numerikus azonosítót használtak dokumentációjukban
anyagaik benyújtása során. Az ECHA segítséget kíván nyújtani mind a jelenlegi, mind pedig a
potenciális regisztrálóknak adatmegosztási és közös benyújtási kötelezettségeik jobb
teljesítéséhez. A REACH-IT új verziójával a regisztrálók látni fogják az összes jogi személy
nevét, amelyek regisztrációs vagy megkeresési számot kaptak ugyanahhoz az anyaghoz.
A társregisztrálók oldala valós idejű információkat közöl más regisztrálók (vagy kinevezett külső
képviselőik – TPR) azonosító adatairól, elérhetőségéről és a közös benyújtásban betöltött
szerepköréről. A megkeresési folyamat során vagy a mennyiségi tartomány frissítése után kért
adatok felsorolása szintén megjelenik. A (potenciális) regisztrálók kinevezett külső képviselőinek
személyazonosságát a rendszer automatikusan kikeresi az IUCLID-dokumentációjukból (1.1.
szakasz).
Az ECHA határozottan ajánlja, hogy mind a jelenlegi, mind pedig a potenciális regisztrálók a
sikeres megkeresés és/vagy regisztrálás után ellenőrizzék a dokumentációjukban benyújtott
adatok következetességét saját társaságuk adatai váratlan közzétételének elkerülése
érdekében. Az ECHA azt javasolja, hogy a korábbi 67/548/EGK irányelv (új anyagok
bejelentése) alapján történő bejelentések egyedi esetében, függetlenül attól, hogy ezt
igényelték-e a REACH alapján, vagy sem, a tulajdonos mérje fel, szükség van-e
személyazonosságának védelmére.
Ennek következtében azoknak a jogi személyeknek, amelyek szeretnék módosítani
dokumentációjuk aktuális állapotát, például szeretnék bevinni külső képviselőik frissített adatait,
szeretnének csatlakozni meglévő közös benyújtásokhoz vagy egyesíteni akarják azokat, 2012.
november vége előtt felszólítás nélkül be kell nyújtaniuk regisztrációs dokumentációjuk frissített
adatait.

A REACH-IT honlapját rendszeresen frissíteni fogják, hogy további részleteket is tartalmazzon
a REACH-IT legfrissebb verziójának megjelenési dátumáról; ezt a verziót a következő
regisztrációs határidőig nem módosítják.

További információ
 Hírelőzetes, 2012. szeptember 25.: ECHA/NA/12/44
 Adatbenyújtás és REACH-IT ipari felhasználói útmutatók oldala:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o REACH-IT felhasználói útmutató, 2. rész: Regisztrálás és fiókkezelés (a
kinevezett külső képviselőre vonatkozó további részletek)
o Adatbenyújtási kézikönyv 4 – Hogyan feleljünk meg az üzleti szabályoknak („Szabályok
érvényesítése”)
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