Upozornenie
Odmietnutie zodpovednosti: Toto je pracovné znenie
dokumentu, ktorý bol pôvodne uverejnený v angličtine.
Dokument v pôvodnom znení je k dispozícii na webovej
stránke agentúry ECHA.
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ECHA odporúča registrujúcim skontrolovať
si údaje o spoločnosti v nástroji REACH-IT
Po aktualizácii nástroja na predkladanie dokumentácie REACH-IT
v novembri, budú môcť súčasní registrujúci zistiť, kto okrem nich
zaregistroval ich látku alebo úspešne podal žiadosť o informácie. Agentúra
ECHA odporúča všetkým registrujúcim, aby si do konca novembra
skontrolovali informácie, ktoré predložili vo svojich dokumentáciách s cieľom
vyhnúť sa nečakanému zverejneniu informácií.
Helsinki 17. októbra 2012 – Nová funkcia nástroja REACH-IT poskytne úplnú
transparentnosť všetkým registrujúcim, ktorí vo svojej dokumentácii použili rovnaké číselné
identifikátory pre svoje látky. Cieľom agentúry ECHA je pomôcť existujúcim a potenciálnym
registrujúcim lepšie plniť ich povinnosti v oblasti zdieľania údajov a spoločného predloženia.
Pomocou novej verzie nástroja REACH-IT registrujúci uvidia mená všetkých právnických osôb,
ktoré dostali registračné číslo alebo číslo žiadosti o informácie týkajúce sa rovnakej látky.
Stránka spoluregistrujúcich poskytne v reálnom čase informácie o identite, kontaktné údaje
ostatných registrujúcich (alebo nimi vymenovanej tretej strany ako zástupcu) a informácie
o ich úlohe v rámci spoločného predloženia. Zobrazí sa aj zoznam údajov, ktoré sa požadujú
počas postupu žiadosti o informácie alebo po aktualizácii hmotnostného pásma. Identita
vymenovanej tretej strany ako zástupcu (potenciálnych) registrujúcich bude automaticky
vybratá z dokumentácie IUCLID (oddiel 1.1).
Agentúra ECHA dôrazne odporúča, aby si existujúci a potenciálni registrujúci, ktorí úspešne
podali žiadosť o informácie a/alebo zaregistrovali látku, skontrolovali konzistentnosť informácií,
ktoré vo svojich dokumentáciách predložili, aby sa vyhli nečakanému zverejneniu údajov
o svojej spoločnosti. V konkrétnom prípade oznámení podľa bývalej smernice 67/548/EHS
(o oznamovaní nových látok), či sa to požaduje podľa nariadenia REACH alebo nie, agentúra
ECHA odporúča ich vlastníkom zhodnotiť, či má ich identita zostať chránená.
Ak si následne právnické osoby želajú zmeniť a doplniť súčasný stav svojej dokumentácie,
napr. uviesť aktualizované kontaktné údaje tretej strany ako zástupcu, spojiť alebo zlúčiť
existujúce spoločné predloženia, budú musieť predložiť aktualizovanú registračnú
dokumentáciu z vlastnej iniciatívy do konca novembra 2012.
Domovská stránka nástroja REACH-IT bude pravidelne aktualizovaná, aby mohla poskytnúť
viac podrobností v súvislosti s dátumom vydania poslednej verzie nástroja REACH-IT, ktorá sa
nezmení až do ďalšieho termínu registrácie.

Ďalšie informácie
 Upozornenie z 25. septembra 2012: ECHA/NA/12/44
 Stránka s príručkami na predkladanie údajov a používateľskými príručkami REACH-IT pre
priemysel:
http://www.echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submissionindustry-user-manuals
o Používateľská príručka pre priemysel – časť 2: Registrácia a správa konta (viac
informácií o tretej strane ako zástupcovi)
o Príručka na predkladanie údajov 4: Ako úspešne zvládnuť overenie obchodných pravidiel
(„Vykonávacie pravidlá“)
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