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Atjauniniet savu reģistrāciju
Ķīmisko vielu reģistrēšana saskaņā ar REACH regulu nav vienreizējs
pasākums — jūs varat uzzināt jaunu informāciju par attiecīgo vielu, un jūsu
situācija var mainīties. Tas ir jāatspoguļo jūsu reģistrācijā. Tāpēc jums ir
regulāri jāpārskata sava dokumentācija, un tā jāatjaunina, kad ir pieejama
jaunu informācija.
Helsinki, 2018. gada 6. novembris. Sekmīgas ķīmisko vielu reģistrācijas septītais un
noslēdzošais posms ir reģistrācijas datu uzturēšana. Jūsu reģistrācijas datiem ir jāatspoguļo
visaktuālākās zināšanas par vielas drošu lietošanu ražotnēs un visā piegādes ķēdē, līdz pat
gala lietotājam. Tā ir ne tikai laba prakse, bet arī juridiska prasība.
Informācija reģistrācijas dokumentācijā jāatjaunina, piemēram, kad jūs uzzināt ko jaunu par
vielas sastāvu, tās īpašībām, veidiem, kā jūsu klienti lieto šo vielu, vai īpašiem nepieciešamiem
riska pārvaldības pasākumiem. ECHA jāsaņem ziņas arī par būtiskām izmaiņām ražošanas vai
importēšanas apjomos un informācijā par uzņēmumu. Jauna informācija var kļūt pieejama arī
tad, kad kopīgajai iesniegšanai vēlas pievienoties vēl citi uzņēmumi. Arī tas ir jāatspoguļo
kopīgajā iesniegumā.
Līdztekus jūsu reģistrācijas datu proaktīvai atjaunināšanai jūs varat arī saņemt ECHA lēmumu,
ar kuru pēc dokumentācijas vai vielas izvērtēšanas tiek prasīta plašāka informācija. ECHA
pārbauda reģistrācijas, lai pārliecinātos par tajās sniegtās informācijas atbilstību juridiskajām
prasībām. Savukārt dalībvalstis izmanto reģistrācijas, lai sīki izvērtētu vielas, kas var būt
bīstamas cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, un var pēc vajadzības ierosināt turpmākas
regulatīvās darbības.
Lai efektīvi atjauninātu dokumentāciju, jums nepieciešams mehānisms, kas ļaus koordinēt
darbu jūsu uzņēmumā un sadarbību ar visiem šīs pašas vielas reģistrētājiem. Lai gan galvenā
reģistrētāja pienākums ir atjaunināt reģistrācijas dokumentācijas kopējo daļu, visu attiecīgās
vielas reģistrētāju pienākums ir uzturēt datus atbilstošā kārtībā un atbildēt uz
papildinformācijas pieprasījumiem. Tāpēc ir ieteicams uzturēt sadarbības platformu ar
attiecīgās vielas līdzreģistrētājiem.
Praktiski padomi par to, kā organizēt jūsu reģistrācijas uzturēšanu, ir pieejami ECHA tīmekļa
vietnē 23 ES oficiālajās valodās. Mēs arī esam snieguši svarīgākos ieteikumus labas kvalitātes
datu nodrošināšanai, pamatojoties uz reģistrāciju vērtēšanā visbiežāk novērotajām nepilnībām.
Ievērojot šos ieteikumus, jūs varat novērst šādu nepilnību pieļaušanu savā reģistrācijā.

Papildu informācija
REACH 2018 tīmekļa vietnes
https://echa.europa.eu/lv/reach-2018

Kā organizēt dokumentācijas atjaunināšanu?
https://echa.europa.eu/lv/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Ieteikumi reģistrētājiem, pamatojoties uz REACH novērtējumu
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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