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ECHA pataria registruotojams pasitikrinti
savo įmonės informaciją REACH-IT
sistemoje
Lapkričio mėn. atnaujinus REACH-IT sistemą esami registruotojai joje galės
matyti, kas dar įregistravo tą pačią cheminę medžiagą arba sėkmingai pateikė
užklausą. ECHA visiems registruotojams pataria iki lapkričio mėn. pabaigos
pasitikrinti savo dokumentacijose pateiktą informaciją, kad būtų išvengta
nenumatyto jos atskleidimo.
2012 m. spalio 17 d., Helsinkis. REACH-IT sistemoje įdiegta nauja funkcija suteiks visišką
skaidrumą visiems registruotojams, kurie savo dokumentacijose nurodė tą patį cheminės
medžiagos skaitinį identifikatorių. ECHA siekia padėti esamiems ir potencialiems
registruotojams geriau vykdyti savo prievoles dalytis duomenimis ir bendrai teikti informaciją.
Įdiegus naują REACH-IT sistemos versiją, registruotojai matys visus juridinių subjektų, kurie
tai pačiai cheminei medžiagai gavo registracijos arba užklausos numerį, pavadinimus.
Bendrai vieną medžiagą registruojančių registruotojų tinklalapyje realiuoju laiku bus nurodoma
ši informacija: kitų registruotojų (arba jų paskirto trečiosios šalies atstovo) tapatybė,
kontaktiniai duomenys ir pareigos, susijusios su bendru informacijos teikimu. Taip pat bus
rodomas pagal užklausos procedūrą arba atnaujinus informaciją apie cheminės medžiagos
kiekį tonomis prašomų pateikti duomenų sąrašas. (Potencialių) registruotojų paskirto trečiosios
šalies atstovo tapatybė taip pat bus automatiškai atrenkama iš Tarptautinės bendros
informacijos apie chemines medžiagas duomenų bazės (IUCLID) (1.1 skirsnis).
ECHA labai rekomenduoja, kad esami ir potencialūs registruotojai, sėkmingai pateikę užklausą
ir (arba) įregistravę cheminę medžiagą, pasitikrintų savo dokumentacijose nurodytos
informacijos nuoseklumą. Tai padės išvengti nenumatyto jų įmonės duomenų atskleidimo.
Konkrečiu pranešimų pagal anksčiau galiojusią Direktyvą 67/548/EEB (pranešimas apie naujas
chemines medžiagas) atveju, nepaisant to, ar pranešimai pateikiami laikantis cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimų, ar ne,
ECHA pataria pranešėjams įvertinti poreikį apsaugoti savo tapatybę.
Todėl juridiniams subjektams, kurie nori pakeisti dabartinį savo dokumentacijos statusą, pvz.,
atnaujinti trečiosios šalies atstovo kontaktinius duomenis, prisijungti prie esamų bendro
informacijos teikimo grupių arba su jomis susijungti, reikės kuo greičiau atnaujinti savo
registracijos dokumentaciją, tai reikia padaryti ne vėliau kaip iki 2012 m. lapkričio pabaigos.
REACH-IT sistemos pradžios tinklalapis bus reguliariai atnaujinamas, jame numatoma
konkrečiau nurodyti naujausios REACH-IT sistemos versijos, kuri nebus keičiama iki kito
registracijos termino, išleidimo datą.

Papildoma informacija
 2012 m. rugsėjo 25 d. naujienų pranešimas ECHA/NA/12/44.
 Duomenų pateikimo vadovo ir REACH-IT sistemos pramoninio naudotojo vadovo tinklalapis:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o REACH-IT sistemos naudotojo vadovas, 2 dalis. Paskyros gavimas ir valdymas
(daugiau informacijos apie trečiosios šalies atstovą);
o Duomenų pateikimo vadovas, 4 dalis. Kaip atitikti veiklos taisyklių laikymosi
tikrinimo reikalavimus („Įgyvendinimo taisyklės).
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