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ECHA iesaka reģistrētājiem pārbaudīt
informāciju par savu uzņēmumu REACH-IT
rīkā
Pēc REACH-IT atjauninājuma novembrī esošie reģistrētāji varēs redzēt, kuras
citas personas ir reģistrējušas viņu vielu vai veiksmīgi iesniegušas
informācijas pieprasījumu. ECHA iesaka visiem reģistrētājiem līdz novembra
beigām pārbaudīt informāciju, ko tie iekļāvuši savā dokumentācijā, lai
novērstu neparedzētu informācijas izpaušanu.
Helsinki, 2012. gada 17. oktobris. Jauna REACH-IT rīka iespēja nodrošinās pilnīgu
pārredzamību visiem reģistrētājiem, kuri attiecībā uz savu vielu dokumentācijā izmantojuši
vienu un to pašu ciparu identifikatoru. ECHA mērķis ir palīdzēt esošajiem un potenciālajiem
reģistrētājiem veiksmīgāk izpildīt savus datu kopīgošanas un kopīgas iesniegšanas
pienākumus. Jaunajā REACH-IT rīka versijā reģistrētāji varēs apskatīt visu to juridisko personu
nosaukumus, kas ir saņēmušas reģistrācijas vai informācijas pieprasījuma numuru attiecībā uz
to pašu vielu.
Līdzreģistrētāju lapā reāllaikā tiks nodrošināta informācija par pārējo reģistrētāju (vai to
ieceltās trešās personas pārstāvja — TPP) identitāti, kā arī to kontaktinformācija un loma
kopīgajā iesniegumā. Tiks attēlots arī datu saraksts, kurā iekļauti dati, kas pieprasīti
informācijas pieprasīšanas procesā vai pēc tonnāžas datu atjaunināšanas. (Potenciālo)
reģistrētāju ieceltā TPP identitāte tiks automātiski izvilkta no to IUCLID dokumentācijas
(1.1. sadaļa).
ECHA norāda, ka ir ļoti ieteicams, lai esošie un potenciālie reģistrētāji pēc veiksmīga
informācijas pieprasījuma un/vai reģistrācijas pārbauda savā dokumentācijā iekļautās
informācijas saskaņotību, lai novērstu iespēju, ka neparedzēti tiek izpausta informācija par
viņu pašu uzņēmumu. Īpašos gadījumos, kas attiecas uz paziņojumiem, kuri veikti saskaņā ar
iepriekšējo Direktīvu 67/548/EEK (jaunu vielu paziņošana) neatkarīgi no tā, vai pieprasījums ir
vai nav veikts saskaņā ar REACH, ECHA iesaka to īpašniekam novērtēt, vai ir nepieciešams
aizsargāt to identitāti.
Tādējādi juridiskajām personām, kas vēlas izdarīt labojumus savas dokumentācijas pašreizējā
statusā, piemēram, iesniegt atjauninātu TPP kontaktinformāciju, pievienoties kopīgiem
iesniegumiem vai apvienot tos, līdz 2012. gada novembra beigām būs jāiesniedz brīvprātīgs
reģistrācijas dokumentācijas atjauninājums.
REACH-IT mājas lapa tiks regulāri atjaunināta, lai sniegtu sīkāku informāciju par datumu, kurā
tiks izlaista REACH-IT rīka jaunākā versija, un REACH-IT tiks iesaldēts līdz nākamajam
reģistrācijas termiņam.

Papildu informācija
 2012. gada 25. septembra jaunāko ziņu paziņojums ECHA/NA/12/44
 Datu iesniegšanas un REACH–IT nozares lietotāja rokasgrāmatu lapa:
http://www.echa.europa.eu/lv/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o REACH–IT nozares lietotāja rokasgrāmatas 2. daļa „Pierakstīšanās un konta
pārvaldība” (sīkāka informācija par TPP)
o Datu iesniegšanas rokasgrāmatas 4. daļa „Kā nokārtot darbības noteikumu verifikāciju
(„Ieviešanas noteikumi”)”
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