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Pidä rekisteröintisi ajan tasalla
Kemikaalien rekisteröinti REACH-asetuksen puitteissa ei ole kertatoimi:
aineesta saadaan uutta tietoa ja oma tilanne voi muuttua. Tämän täytyy näkyä
rekisteröinnissä. Siksi asiakirja-aineisto on tarkistettava säännöllisesti ja se
on päivitettävä, kun sinulla on uutta tietoa.
Helsinki, 6. marraskuuta 2018 – Seitsemäs ja samalla viimeinen vaihe kemikaalin
onnistuneessa rekisteröinnissä on rekisteröintitietojen ylläpito. Rekisteröinnin on vastattava
viimeisintä tietämystä siitä, kuinka ainetta voidaan käyttää turvallisesti tuotantopaikoilla ja läpi
koko sen toimitusketjun aina loppukäyttäjään asti. Tämä on paitsi hyvä käytäntö myös
lakisääteinen vaatimus.
Rekisteröintiasiakirjojen tiedot on saatettava ajan tasalle esimerkiksi silloin, kun saat uutta
tietoa aineesi koostumuksesta, ominaisuuksista, tarvittavista erityisistä riskinhallintatoimista
tai siitä, miten asiakkaasi käyttää ainetta. ECHAlle on myös ilmoitettava tuotanto- tai
maahantuontimäärien ja yritystietietojen merkittävistä muutoksista. Lisäksi voit saada uutta
tietoa, kun uusia yrityksiä liittyy tietojen yhteistoimitukseen. Tämänkin täytyy näkyä yhteisesti
toimitetussa aineistossa.
Proaktiivisen päivittämisen lisäksi voit saada ECHAlta päätöksen, jossa pyydetään lisätietoja
seurauksena asiakirja-aineiston tai aineen arvioinnista. ECHA tutkii rekisteröintejä
varmistaakseen, että niissä olevat tiedot vastaavat lakisääteisiä vaatimuksia. Jäsenvaltiot
puolestaan käyttävät rekisteröintejä sellaisten aineiden tutkimiseen, jotka saattavat aiheuttaa
huolta ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta, ja voivat tarvittaessa ehdottaa lisää
sääntelytoimia.
Jotta asiakirja-aineistoa voidaan päivittää tehokkaasti, käytössä on oltava mekanismi, jonka
avulla työ koordinoidaan yrityksessäsi ja muiden saman aineen rekisteröijien kanssa. Vaikka
rekisteröintiasiakirjojen yhteisen osan ajantasaistus on päärekisteröijän tehtävä, kaikki saman
aineen rekisteröijät ovat yhdessä vastuussa tietojen ylläpidosta ja vastaamisesta
lisätietopyyntöihin. Tässä tarkoituksessa on suositeltavaa ylläpitää yhteistyöfoorumia muiden
rekisteröijien kanssa.
Käytännön tietoa siitä, miten rekisteröintietojen ylläpito organisoidaan, on ECHAn
verkkosivustolla 23 EU-kielellä. Kerromme myös tärkeimmät laadukkaita tietoja koskevat
suosituksemme. Ne pohjautuvat rekisteröintien arvioinnissa havaittuihin yleisimpiin puutteisiin.
Voit välttää kyseiset ongelmat omassa rekisteröinnissäsi, kun noudatat näitä suosituksia.
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