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Actualizați-vă înregistrarea
Înregistrarea conform REACH a substanțelor chimice nu se încheie odată cu
transmiterea dosarului: în timp, veți afla lucruri noi despre substanțe și însăși
situația dumneavoastră se poate schimba. Toate acestea trebuie să se reflecte
în înregistrare. Prin urmare, trebuie să vă revizuiți în mod regulat dosarul și
să îl actualizați atunci când devin disponibile informații noi.
Helsinki, 6 noiembrie 2018 – Cea de-a șaptea și ultima etapă a unui proces reușit de
înregistrare a substanței constă în menținerea la zi a datelor din dosarul de înregistrare.
Înregistrarea trebuie să reflecte cunoștințele de ultimă oră cu privire la metoda de utilizare a
substanței în condiții de siguranță, la locurile de producere și de-a lungul întregului lanț de
aprovizionare, până la utilizatorul final. Aceasta nu este numai o bună practică, ci și o obligație
legală.
Informațiile din dosarul de înregistrare trebuie actualizate, de exemplu, atunci când aflați
noutăți despre compoziția substanței, despre proprietăți, despre metoda de utilizare a acesteia
de către clienți sau despre măsurile necesare pentru gestionarea riscurilor specifice. De
asemenea, trebuie să aduceți la cunoștința ECHA modificări semnificative ale cantităților
produse sau importate, precum și ale informațiilor despre întreprindere. În plus, pot apărea
informații noi atunci când alte întreprinderi vor să se alăture transmiterii în comun. Aceste
informații trebuie să se reflecte și în dosarul comun.
Chiar dacă actualizați din proprie inițiativă datele din dosarul de înregistrare, este posibil să
primiți o decizie din partea ECHA prin care să vi se solicite mai multe informații, în urma
evaluării dosarului sau a substanței. ECHA examinează înregistrările pentru a verifica dacă
informațiile pe care le conțin sunt conforme cu obligațiile legale. La rândul lor, statele membre
utilizează înregistrările pentru a examina substanțele care pot prezenta motive de îngrijorare
pentru sănătatea umană sau pentru mediu și pot propune, după caz, măsuri de reglementare
suplimentare.
Pentru a vă actualiza dosarul în mod eficient, aveți nevoie de un mecanism prin care să
coordonați demersurile întreprinderii dumneavoastră cu demersurile tuturor solicitanților
înregistrării aceleiași substanțe. Deși sarcina de a actualiza partea comună a dosarului de
înregistrare îi revine solicitantului principal, este responsabilitatea tuturor celor care au solicitat
înregistrarea aceleiași substanțe să mențină corectitudinea datelor și să răspundă la solicitările
de informații suplimentare. În acest scop, se recomandă să aveți o platformă prin care să
cooperați cu ceilalți cosolicitanți ai înregistrării.
Pe site-ul ECHA sunt disponibile sfaturi practice privind organizarea demersului de actualizare a
înregistrării, în 23 de limbi ale UE. De asemenea, vă facem cunoscute principalele noastre
recomandări pentru obținerea unor date de bună calitate, pe baza celor mai uzuale deficiențe
observate la evaluarea înregistrărilor. Urmând recomandările noastre, puteți evita apariția
acelorași probleme în înregistrarea dumneavoastră.

Informații suplimentare
Pagini web REACH 2018
https://echa.europa.eu/ro/reach-2018
Cum să vă organizați pentru actualizările dosarului
https://echa.europa.eu/ro/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Recomandări pentru solicitanții înregistrării pe baza evaluării REACH
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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