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Tartsa naprakész állapotban regisztrálási
dokumentációját!
A vegyi anyagok regisztrálása a REACH keretében nem tekinthető egyszeri
feladatnak: a későbbiekben új információkat tudhat meg az anyagáról, és a
saját helyzete is változhat. Ezeket a változásokat a regisztrálási
dokumentációjának tükröznie kell. Ezért rendszeresen felül kell vizsgálnia a
dokumentációját, és frissítenie kell, amikor új információ áll a rendelkezésére.
Helsinki, 2018. november 6. – A vegyi anyag sikeres regisztrálásának hetedik és egyben
utolsó lépését a regisztrálási dokumentáció adatainak karbantartása jelenti. A regisztrálási
dokumentációjának tükröznie kell a legújabb ismereteket arról, hogyan használható az anyag
biztonságosan a gyártási telephelytől kezdve a szállító láncban egészen a végfelhasználóig. Ez
nem csak jó gyakorlat, hanem jogi követelmény is.
A regisztrálási dokumentációban szereplő információkat frissíteni kell, – többek között – ha
valami új információt szerez az anyag összetételéről, annak tulajdonságairól, az ügyfelek általi
felhasználásáról vagy a szükséges egyedi kockázatkezelési intézkedésekről. Jelenteni kell az
ECHA-nak a gyártási vagy behozatali mennyiségek és a céginformációk jelentősebb változásait
is. Ezenkívül új információk válhatnak elérhetővé akkor is, amikor új vállalatok szeretnének
csatlakozni a közös adatbenyújtáshoz. Ezeket az információkat szerepeltetni kell a közös
regisztrálási dokumentációban.
A regisztrálási adatok saját, önkéntes frissítése mellett az ECHA is kérhet további
információkat a dokumentáció vagy az anyag értékelését követően. Az ECHA megvizsgálja a
regisztrálási dokumentációkat annak ellenőrzése érdekében, hogy a regisztráláskor megadott
adatok megfelelnek-e a jogi követelményeknek. A tagállamok pedig a regisztrálási
dokumentációkat felhasználva megvizsgálják azokat az anyagokat, amelyek az emberi
egészség vagy a környezetvédelem szempontjából aggodalomra adhatnak okot, és szükség
esetén további szabályozási intézkedéseket javasolhatnak.
A dokumentáció hatékony aktualizálásához rendelkeznie kell egy olyan eljárással, amelynek
segítségével össze tudja hangolni ezt a tevékenységet a vállalatán belül, valamint ugyanazon
anyag regisztrálói között. A vezető regisztrálónak kell ugyan frissítenie a regisztrálási
dokumentáció közös részét, de ugyanazon anyag valamennyi regisztrálója együttesen felelős
az adatok karbantartásáért és a további információk iránti kérelmek megválaszolásáért. Emiatt
javasoljuk, hogy alakítsanak ki együttműködési felületet a társregisztrálókkal.
Az ECHA honlapján 23 uniós nyelven találhatók gyakorlati tanácsok arról, hogyan lehet
megszervezni a regisztrálási dokumentáció karbantartását. A regisztrálások értékelésénél
tapasztalt leggyakoribb hiányosságok alapján közzétesszük továbbá a jó minőségű adatokra
vonatkozó legfontosabb ajánlásokat. Ha követi az ajánlásokat, elkerülheti ugyanezeket a
hibákat a saját regisztrálási dokumentációjában.

További információk
REACH 2018 weboldalak
https://echa.europa.eu/hu/reach-2018
Hogyan kell felkészülni a dokumentáció frissítéseire
https://echa.europa.eu/hu/how-to-get-organised-for-dossier-updates
A REACH keretében végzett értékelések alapján közzétett ajánlások a regisztrálók részére
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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