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Echa råder registranter att kontrollera sin
företagsinformation i Reach-IT
Efter uppdateringen av Reach-IT i november kan befintliga registranter se
vilka andra som har registrerat deras ämne eller lämnat en förfrågan. Echa
råder alla registranter att kontrollera vilken information de lämnat i sina
underlag senast den 30 november, för att undvika att information lämnas ut
oförutsett.
Helsingfors, 17 oktober 2012 – Ett nytt inslag i Reach-IT kommer att ge full insyn till alla
registranter som har använt samma identifieringsnummer för ett ämne i sina underlag. Echas
mål är att hjälpa såväl befintliga som potentiella registranter att bli bättre på att fullgöra sina
skyldigheter när det gäller datadelning och gemensamt inlämnande. Med den nya versionen av
Reach-IT kommer registranter att se namnen på de juridiska personer som har fått ett
registrerings- eller förfrågningsnummer för samma ämne.
På sidan för medregistranter kommer det att finnas realtidsinformation om andra registranters
(eller utsedda tredjepartsföreträdares) identitet, kontaktuppgifter och deras roll vid det
gemensamma inlämnandet. Listan över de uppgifter som krävs under förfrågningsprocessen
eller efter uppdatering av information om mängd kommer också att finnas tillgänglig.
Identiteten för (potentiella) registranters utsedda tredjepartsföreträdare kommer att hämtas
automatiskt från deras IUCLID-underlag (avsnitt 1.1).
Echa rekommenderar bestämt att befintliga och potentiella registranter – som har lämnat
förfrågningar och/eller registrerat ämnen – kontrollerar att den information de lämnat i sina
underlag är konsekvent, för att undvika att företagsuppgifter röjs oförutsett. I det specifika fall
som gäller anmälningar enligt det tidigare direktivet 67/548/EEG (anmälan av nya ämnen,
NONS) råder Echa ägare till dessa ämnen att bedöma huruvida deras identitet behöver
skyddas, oavsett om anmälan gjorts inom ramen för Reach eller inte.
De juridiska personer som vill ändra den nuvarande statusen för sina underlag, till exempel
genom att föra in uppdaterade kontaktuppgifter för sina tredjepartsföreträdare, ansluta sig till
eller slå ihop gemensamma inlämnanden, behöver själva lämna in en uppdatering av sina
registreringsunderlag före utgången av november månad 2012.
Webbplatsen för Reach-IT kommer att uppdateras regelbundet med fler uppgifter om när den
senaste versionen av Reach-IT ska lanseras, vilket skjuts upp fram till nästa tidsfrist för
registreringar.

Mer information
 Nyhetsbrev av den 25 september 2012: ECHA/NA/12/44
 Inlämning av underlag och Reach-IT – sida med handböcker för industrianvändare:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o Handbok för industrianvändare av Reach-IT, del 2 – Inskrivning och hantering
av konton (mer information om tredjepartsföreträdare)
o Handbok för inlämning av data 4: Hur man klarar kontrollen av
verksamhetsreglerna (”tillämpar regler”)
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