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ECHA le recomandă solicitanţilor
înregistrării să verifice informaţiile privind
întreprinderile lor în REACH-IT
După actualizarea REACH-IT din noiembrie, solicitanţii existenţi ai
înregistrării vor putea vedea cine a mai înregistrat substanţa lor sau cine a
mai depus cu succes o solicitare. ECHA le recomandă tuturor solicitanţilor
înregistrării să verifice informaţiile pe care le-au prezentat în dosarele lor
până la sfârşitul lunii noiembrie, pentru a evita divulgarea neprevăzută a
informaţiilor.
Helsinki, 17 octombrie 2012 – O nouă caracteristică în REACH-IT va oferi transparenţă
totală pentru toţi solicitanţii înregistrării care au utilizat acelaşi identificator numeric pentru
substanţa lor în dosare. Scopul ECHA este de a-i ajuta atât pe solicitanţii existenţi ai
înregistrării, cât şi pe cei potenţiali să îşi îndeplinească mai bine obligaţiile privind schimbul de
date şi transmiterea în comun. Cu ajutorul noii versiuni a REACH-IT, solicitanţii înregistrării vor
vedea toate numele entităţilor juridice care au primit un număr de înregistrare sau de solicitare
pentru aceeaşi substanţă.
Pagina dedicată co-solicitanţilor înregistrării oferă informaţii în timp real cu privire la
identitatea, datele de contact ale altor solicitanţi ai înregistrării (sau ale terţilor reprezentanţi
desemnaţi ai acestora – TPR) şi cu privire la rolul lor în cadrul transmiterii în comun. Va fi
afişată, de asemenea, lista datelor solicitate în cadrul procesului de solicitare de informaţii sau
după o actualizare a cantităţii. Identitatea TPR desemnaţi ai solicitanţilor (potenţiali ai)
înregistrării va fi extrasă automat din dosarul IUCLID al acestora (secţiunea 1.1).
ECHA le recomandă solicitanţilor înregistrării existenţi şi potenţiali, care au efectuat cu succes
o solicitare şi/sau o înregistrare, să verifice consecvenţa informaţiilor pe care le-au prezentat în
dosarele lor, pentru a evita divulgarea neprevăzută a informaţiilor privind întreprinderile lor. În
cazul specific al notificărilor în temeiul fostei Directive 67/548/CEE (NONS), indiferent dacă
solicitarea se face conform REACH sau nu, ECHA le recomandă proprietarilor să evalueze dacă
identitatea lor trebuie să fie protejată.
Prin urmare, entităţile juridice care doresc să modifice statutul actual al dosarelor lor, de
exemplu prin introducerea unor date de contact actualizate pentru TPR, prin punerea în comun
sau combinarea transmiterilor în comun, trebuie să transmită o actualizare spontană a
dosarului lor de înregistrare înainte de sfârşitul lunii noiembrie 2012.
Pagina de întâmpinare a REACH-IT va fi actualizată periodic pentru a prezenta mai multe
informaţii privind data lansării ultimei versiuni a REACH-IT, care va rămâne nemodificată până
la următorul termen de înregistrare.

Informaţii suplimentare
 Alerta informativă din 25 septembrie 2012: ECHA/NA/12/44
 Manualul pentru transmiterea datelor şi Manualul REACH-IT pentru utilizatorul din industrie:
http://www.echa.europa.eu/ro/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submissionindustry-user-manuals
o Manualul REACH-IT pentru utilizatorul din industrie Partea 2 – Înscriere şi
administrarea contului (mai multe informaţii privind TPR)
o Manualul pentru transmiterea datelor Partea 4: Obţinerea validării regulilor de
lucru („Aplicarea regulilor”)
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