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Поддържайте регистрацията си актуална
Регистрацията на вашите химични вещества по REACH не е еднократна
процедура: ситуацията се променя, когато научите нови неща за вашето
вещество. Това трябва да бъде отразено в регистрацията ви. Затова
трябва редовно да извършвате преглед на досието си и да го
актуализирате, когато е налице нова информация.
Хелзинки, 6 ноември 2018 г. — Седмата и последна стъпка от успешната регистрация
на вашето химично вещество е да поддържате актуални данните във вашето
регистрационно досие. То трябва да отразява най-съвременните познания за това как
дадено вещество може да се използва безопасно на производствените площадки и по
веригата на доставка до крайния потребител. Това е не само добра практика, но и правно
изискване.
Информацията в регистрационното досие трябва да се актуализира, например, когато
научите нещо ново за химичния състав на веществото, неговите свойства, начина, по
който то се използва от вашите клиенти, или необходимите конкретни мерки за
управление на риска. Съществени промени в количествата на производство или внос,
както и на информацията за дружеството също трябва да се съобщават на ECHA. Нова
информация е на разположение и когато нови дружества желаят да се присъединят към
съвместното подаване. Това също трябва да се отрази в съвместното досие.
Освен проактивното актуализиране на данните във вашата регистрация, може да получите
и решение от ECHA, което да изиска повече информация след оценка на досието или
веществото. ECHA проверява дали информацията, съдържаща се в регистрациите, е в
съответствие с правните изисквания. От своя страна, въз основа на регистрациите
държавите членки осъществяват контрол на веществата, които могат да представляват
опасност за здравето на човека или околната среда, и могат да предлагат допълнителни
регулаторни действия, ако е необходимо.
За ефективно актуализиране на досие трябва да разполагате с механизъм за
координиране на работата във вашето дружество и с всички регистранти на същото
вещество. Въпреки че водещият регистрант трябва да актуализира съвместната част от
регистрационното досие, всички регистранти на едно и също вещество носят съвместна
отговорност за поддръжане на данните в него и за реагиране при искания за
допълнителна информация. За тази цел се препоръчва да поддържате платформа за
взаимодействие със съвместните регистранти.
Практически съвети за това как да организирате поддръжката на вашата регистрация
можете да намерите на интернет страницата на ECHA на 23 езика на ЕС. Също така
споделяме основните препоръки за качествени данни на базата на най-често срещаните
недостатъци, наблюдавани при оценка на регистрациите. Можете да избегнете същите
тези проблеми при собствената си регистрация, следвайки препоръките.

Допълнителна информация
Уеб страници на REACH 2018
https://echa.europa.eu/bg/reach-2018
Как да подходите към актуализиране на досие
https://echa.europa.eu/bg/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Препоръки към регистрантите от оценката по REACH
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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