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Hold din registrering opdateret
Registrering af dine kemiske stoffer i henhold til REACH er ikke et
engangsforetagende: Det kan være, at du finder ud af noget nyt om dit stof,
eller at din egen situation forandres. Dette skal afspejles i din registrering. Du
er derfor nødt til at gennemgå dit dossier regelmæssigt og opdatere det, når
nye oplysninger bliver tilgængelige.
Helsinki, d. 6. november 2018. Det syvende og sidste trin i en planmæssig registrering af
dit kemiske stof er at vedligeholde dine registreringsdata. Din registrering skal afspejle den
nyeste viden om, hvordan et stof kan anvendes sikkert på produktionssteder og hele vejen
gennem forsyningskæden til slutbrugeren. Dette er ikke alene god praksis, men også et
lovkrav.
Oplysningerne i registreringsdossieret skal f.eks. opdateres, når du får kendskab til nye
oplysninger om sammensætningen af dit stof, dets egenskaber, hvordan det anvendes af dine
kunder, eller de specifikke risikohåndteringsforanstaltninger, der er påkrævet. Væsentlige
ændringer i produktions- eller importmængden og selskabsoplysningerne skal også indberettes
til ECHA. Derudover kan nye oplysninger blive tilgængelige, når nye selskaber ønsker at
tilslutte sig den fælles indsendelse. Dette skal også afspejles i det fælles dossier.
Ud over den proaktive opdatering af dine registreringsdata kan det ske, at du modtager en
ECHA-afgørelse med krav om yderligere oplysninger efter en vurdering af dossieret eller
stoffet. ECHA undersøger registreringer med henblik på at tjekke, om oplysningerne i dem er i
overensstemmelse med lovkravene. Medlemsstaterne anvender til gengæld registreringerne til
at undersøge stoffer af mulig betydning for sundheden eller miljøet og kan foreslå videre
regulerende indgreb efter behov.
For at opdatere dit dossier på en effektiv måde er du nødt til at have et system, så du kan
koordinere arbejdet internt i din virksomhed og med alle registranter af det samme stof.
Selvom det er den ledende registrant, der skal opdatere den fælles del af
registreringsdossieret, er alle registranter af det samme stof sammen ansvarlige for at
vedligeholde dataene og svare på forespørgsler om yderligere oplysninger. Derfor anbefales
det, at du og dine medregistranter har en samarbejdsplatform.
På ECHA's websted kan du få praktisk vejledning i, hvordan du kan strukturere
vedligeholdelsen af din registrering, på 23 EU-sprog. Vi har på grundlag af de oftest
konstaterede problemer under vurderingen af registreringer udarbejdet en række vigtige
anbefalinger til sikring af data af god kvalitet. Du kan undgå disse problemer i din egen
registrering ved at følge vores anbefalinger.

Yderligere oplysninger
REACH 2018-websted
https://echa.europa.eu/da/reach-2018
Sådan bliver du klar til dossieropdateringer
https://echa.europa.eu/da/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Anbefalinger til registranter i forbindelse med REACH-vurdering
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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