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ECHA adviseert registranten hun
bedrijfsgegevens in REACH-IT te controleren
Na de update van REACH-IT in november zullen bestaande registranten
kunnen zien wie hun stof ook heeft geregistreerd en wie met positief resultaat
een informatieverzoek heeft ingediend. ECHA adviseert alle registranten de
gegevens die zij in hun dossiers hebben ingediend, vóór eind november te
controleren om ongewilde openbaarmaking van informatie te voorkomen.
Helsinki, 17 oktober 2012 – De nieuwe versie van REACH-IT zal volledige transparantie
bieden voor alle registranten die in hun dossiers dezelfde numerieke identificatie hebben
gebruikt voor hun stof. Op die manier probeert ECHA zowel bestaande als potentiële
registranten te helpen beter te voldoen aan hun verplichtingen ten aanzien van het
gezamenlijk gebruik van gegevens en gezamenlijke indieningen. In de nieuwe versie van
REACH-IT zullen registranten alle namen te zien krijgen van rechtspersonen die een
registratie- of verzoeknummer voor dezelfde stof hebben ontvangen.
Op de pagina met mederegistranten wordt realtime-informatie getoond over de identiteit van
andere registranten (of van de derde vertegenwoordigers die zij hebben aangewezen), met
hun contactgegevens en hun rol binnen de gezamenlijke indiening. Ook zal de lijst van
gegevens worden afgebeeld die tijdens de procedure van het inwinnen van informatie of na
een aanpassing van de hoeveelheid zijn gevraagd. De identiteit van de aangewezen derde
vertegenwoordigers van de (potentiële) registranten wordt automatisch ontleend aan hun
IUCLID-dossier (rubriek 1.1).
ECHA raadt bestaande en potentiële registranten die met positief resultaat een
informatieverzoek hebben ingediend en/of een stof hebben geregistreerd, nadrukkelijk aan te
controleren of de informatie die zij in hun dossiers hebben ingediend, klopt teneinde ongewilde
openbaarmaking van hun bedrijfsgegevens te voorkomen. In het specifieke geval van
kennisgevingen op basis van de voormalige Richtlijn 67/548/EEG, ongeacht of hiervoor onder
REACH vertrouwelijke behandeling is geëist, adviseert ECHA de eigenaren na te gaan of hun
identiteit moet worden beschermd.
Rechtspersonen die de huidige status van hun dossier willen wijzigen, bijvoorbeeld om
bijgewerkte contactgegevens van aangewezen derde vertegenwoordigers in te dienen, zich bij
een gezamenlijke indiening aan te sluiten of gezamenlijke indieningen samen te voegen,
moeten daartoe vóór eind november 2012 op eigen initiatief hun registratiedossier bijwerken.
Op de homepage van REACH-IT zal regelmatig actuele informatie worden gegeven over de
datum waarop de nieuwe versie van REACH-IT zal worden uitgebracht. Die versie zal
vervolgens tot de volgende registratietermijn niet meer worden gewijzigd.

Aanvullende informatie
 Nieuwsflash van 25 september 2012: ECHA/NA/12/44
 Pagina met handleidingen voor het indienen van gegevens en REACH-ITgebruikershandleidingen voor de industrie:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o REACH-IT-gebruikershandleiding voor de industrie Deel 2 – Aanmelding en
accountbeheer (meer informatie over derde vertegenwoordigers)
o Handleiding voor het indienen van gegevens 4: Zorgen dat de verificatie van
bedrijfsregels slaagt ("Regels handhaven")
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