Tisková zpráva
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk: Toto je překlad
původního dokumentu. Původní znění je k dispozici
v angličtině na internetových stránkách agentury ECHA.
ECHA/NR/18/62

Dbejte na to, aby vaše registrace byla
aktuální
Registrace chemické látky podle nařízení REACH není jednorázová záležitost:
o vaší látce se můžete dozvědět nové skutečnosti a také se může změnit vaše
situace. To se musí ve vaší registraci odrazit. Proto musíte svou dokumentaci
pravidelně revidovat, a když jsou dostupné nové informace, aktualizovat ji.
Helsinky 6. listopadu 2018 – Sedmým a posledním krokem úspěšné registrace chemické
látky je spravování registračních údajů. Registrace musí odrážet nejnovější, aktuální poznatky
o tom, jak látku používat bezpečně v místě výroby, v celém dodavatelském řetězci i konečným
uživatelem. Nejedná se pouze o správnou praxi, vyžadují to i právní předpisy.
Informace v registrační dokumentaci je třeba aktualizovat, například když se dozvíte něco
nového o složení látky, o jejích vlastnostech, o tom, jak ji vaši zákazníci používají nebo
o potřebných zvláštních opatřeních k řízení rizik. Agentuře ECHA je nutné oznamovat také
významné změny v objemech výroby nebo dovozu nebo v informacích o společnosti. Nové
informace mohou být také dostupné tehdy, když se ke společnému předložení chtějí připojit
nové společnosti. I to se musí ve společné dokumentaci odrazit.
Kromě toho, že budete své registrační údaje sami aktivně aktualizovat, se může stát, že po
vyhodnocení dokumentace nebo látky obdržíte od agentury ECHA rozhodnutí požadující dodání
doplňujících informací. Agentura ECHA u registrací ověřuje, zda jsou uvedené informace
v souladu s požadavky právních předpisů. Členské státy zase registrační dokumentace
využívají k přezkumu látek, které mohou vzbuzovat obavy, pokud jde o lidské zdraví nebo
životní prostředí, a mohou případně navrhnout další regulační opatření.
K účinné aktualizaci vaší dokumentace musíte mít zavedený mechanismus zajišťující koordinaci
činností jak v rámci vaší společnosti, tak se všemi žadateli o registraci téže látky. Aktualizaci
společné části registrační dokumentace má sice na starosti hlavní žadatel o registraci,
odpovědnost za to, že údaje budou v pořádku, nicméně nesou společně všichni žadatelé
o registraci téže látky. Ti jsou také povinni reagovat na žádosti o doplňující informace. Proto se
doporučuje mít s ostatními žadateli o společnou registraci platformu pro spolupráci.
Praktické pokyny, jak při spravování registrace postupovat, jsou k dispozici ve 23 jazycích EU
na internetových stránkách agentury ECHA. Na základě nejběžnějších nedostatků
zaznamenaných při vyhodnocování registračních dokumentací zveřejňujeme také hlavní
doporučení, jak zajistit kvalitní údaje. Pokud se jimi budete řídit, můžete se těmto
nedostatkům ve své dokumentaci vyhnout.

Další informace
Internetové stránky REACH 2018
https://echa.europa.eu/cs/reach-2018
Jak postupovat při aktualizaci dokumentací
https://echa.europa.eu/cs/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Doporučení pro registranty na základě hodnocení podle nařízení REACH
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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