Ενημερωτικό δελτίο
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το παρόν έγγραφο αποτελεί
μετάφραση του πρωτοτύπου. Η πρωτότυπη έκδοση διατίθεται
στην αγγλική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο του ECHA.
ECHA/NR/18/62

Επικαιροποιήστε την καταχώρισή σας
Η καταχώριση των χημικών προϊόντων σας βάσει του κανονισμού REACH
είναι διαρκής διαδικασία: οι γνώσεις για την ουσία σας θα βελτιώνονται και
ενδέχεται να μεταβληθεί και η κατάστασή σας. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να
αποτυπώνονται στην καταχώρισή σας. Συνεπώς, πρέπει να επανεξετάζετε
ανά τακτά διαστήματα τον φάκελό σας και να τον επικαιροποιείτε σε
περίπτωση που νέες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες.
Ελσίνκι, 6 Νοεμβρίου 2018 – Το έβδομο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επιτυχούς
καταχώρισης του χημικού προϊόντος σας είναι η επικαιροποίηση των δεδομένων καταχώρισης. Η
καταχώρισή σας πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πλέον πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο
ασφαλούς χρήσης μιας ουσίας, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και την αλυσίδα εφοδιασμού
μέχρι τον τελικό χρήστη. Η επικαιροποίηση αυτή δεν αποτελεί μόνον ορθή πρακτική αλλά και
νομική απαίτηση.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο καταχώρισης πρέπει να επικαιροποιούνται, για
παράδειγμα όταν περιέρχονται εις γνώση σας νέα στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση της ουσίας σας,
τις ιδιότητές της, τον τρόπο χρήσης της από τους πελάτες σας, ή τα ειδικά μέτρα διαχείρισης του
κινδύνου που απαιτούνται. Σημαντικές αλλαγές στις ποσότητες παραγωγής ή εισαγωγής και στα
στοιχεία της επιχείρησης πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στον ECHA. Επιπλέον, σε περίπτωση
που νέες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κοινή υποβολή ενδέχεται να προκύψουν
πρόσθετα στοιχεία, τα οποία πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται στον κοινό φάκελο.
Πέραν της προδραστικής επικαιροποίησης των δεδομένων της καταχώρισής σας, μετά από
αξιολόγηση του φακέλου ή της ουσίας, ενδέχεται να λάβετε απόφαση του ECHA βάσει της οποίας
σας ζητείται να υποβάλετε περισσότερες πληροφορίες. Ο ECHA εξετάζει τις καταχωρίσεις
προκειμένου να ελέγχει εάν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν συμμορφώνονται προς τις νομικές
απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη, με τη σειρά τους, χρησιμοποιούν τις καταχωρίσεις για να εξετάζουν
σχολαστικά τις ουσίες που ενδέχεται να προκαλούν ανησυχία για την υγεία του ανθρώπου ή το
περιβάλλον, μπορούν δε να υποβάλλουν προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες κανονιστικού
χαρακτήρα, ανάλογα με την περίπτωση.
Για την αποτελεσματική επικαιροποίηση του φακέλου σας, πρέπει να εφαρμόζετε έναν μηχανισμό
συντονισμού των εργασιών εντός της επιχείρησής σας και συνεργασίας με όλους τους
καταχωρίζοντες για την ίδια ουσία. Παρ' όλο που η επικαιροποίηση του κοινού μέρους του
φακέλου καταχώρισης αποτελεί υποχρέωση του κύριου καταχωρίζοντος, την ευθύνη για την
επικαιροποίηση των δεδομένων και τη διαχείριση των αιτημάτων για πρόσθετες πληροφορίες
φέρουν από κοινού όλοι οι καταχωρίζοντες για την ίδια ουσία. Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να
διατηρείτε μια πλατφόρμα συνεργασίας με τους συν-καταχωρίζοντές σας.
Πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της επικαιροποίησης της καταχώρισής σας
διατίθενται σε 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον διαδικτυακό τόπο του ECHA. Επίσης,
κοινοποιούμε τις σημαντικότερες συστάσεις μας για ποιοτικά δεδομένα με βάση τις συνηθέστερες

ανεπάρκειες που διαπιστώνονται κατά την αξιολόγηση των καταχωρίσεων. Τηρώντας τις εν λόγω
συστάσεις, μπορείτε να αποφύγετε τα ίδια προβλήματα με τη δική σας καταχώριση.

Περισσότερες πληροφορίες
Ιστοσελίδες REACH 2018
https://echa.europa.eu/el/reach-2018
Πώς να οργανώσετε τη δράση σας όσον αφορά τις επικαιροποιήσεις φακέλων
https://echa.europa.eu/el/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Συστάσεις προς τους καταχωρίζοντες με βάση την αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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