Nové vydanie
Právne upozornenie: Toto je preklad pôvodného znenia.
Pôvodné znenie je k dispozícii v angličtine na webovej stránke
agentúry ECHA.
ECHA/NR/18/62

Udržiavajte svoju registráciu aktualizovanú
Registrácia vašich chemických látok podľa nariadenia REACH nie je
jednorazová záležitosť: dozviete sa o svojej látke nové informácie a vaša
situácia sa môže zmeniť. To sa musí odzrkadliť vo vašej registrácii. Preto
musíte svoju dokumentáciu pravidelne kontrolovať a aktualizovať ju, ak sú k
dispozícii nové informácie.
Helsinki, 6. november 2018 – Siedmym a posledným krokom úspešnej registrácie vašej
chemickej látky je udržiavanie vašich registračných údajov. Vaša registrácia musí odzrkadľovať
najaktuálnejšie poznatky o bezpečnom používaní látky na miestach výroby a v celom
dodávateľskom reťazci až po koncového užívateľa. To nie je len osvedčený postup, ale aj
právna požiadavka.
Informácie v registračnej dokumentácii sa musia aktualizovať, napríklad ak sa dozviete niečo
nové o zložení vaše látky, jej vlastnostiach, o tom, ako ju používajú vaši klienti, alebo o
konkrétnych potrebných opatreniach na riadenie rizík. Významné zmeny v objemoch výroby
alebo dovozu a informácie o spoločnosti sa takisto musia nahlásiť agentúre ECHA. Okrem toho
môžu byť k dispozícii nové informácie, keď sa chcú nové spoločnosti pridať do spoločného
podania. To sa takisto musí odzrkadliť v spoločnej dokumentácii.
Okrem proaktívnej aktualizácie vašich registračných údajov možno dostanete rozhodnutie
agentúry ECHA vyžadujúce ďalšie informácie po vyhodnotení dokumentácie alebo látky.
Agentúra ECHA skúma registrácie s cieľom overiť, či sú informácie v nich obsiahnuté v súlade
s právnymi požiadavkami. Členské štáty zase využívajú registračné dokumentácie na kontrolu
látok, ktoré môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, pričom môžu
podľa potreby navrhovať ďalšie regulačné opatrenia.
Na efektívnu aktualizáciu vašej dokumentácie potrebujete mať zavedený mechanizmus na
koordináciu práce v rámci vašej spoločnosti a so všetkými registrujúcimi rovnakej látky. Aj keď
musí spoločnú časť registračnej dokumentácie aktualizovať hlavný registrujúci, za náležité
udržiavanie údajov a za odpovedanie na žiadosti o ďalšie informácie zodpovedajú spoločne
všetci registrujúci rovnakej látky. Preto sa odporúča, aby ste so spoluregistrujúcimi udržiavali
platformu spolupráce.
Praktické odporúčania, ako pripraviť udržiavanie vašej registrácie, sú k dispozícii na webovej
stránke agentúry ECHA v 23 jazykoch EÚ. Okrem toho zdieľame naše hlavné odporúčania
týkajúce sa dobrej kvality údajov na základe najčastejších nedostatkov pozorovaných pri
hodnotení registračných dokumentácií. Ak budete tieto odporúčania dodržiavať, môžete sa
vyhnúť tým istým problémom vo vašej vlastnej registračnej dokumentácii.

Ďalšie informácie
Webové stránky týkajúce sa nariadenia REACH 2018
https://echa.europa.eu/sk/reach-2018
Ako pripraviť aktualizáciu dokumentácie
https://echa.europa.eu/sk/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Odporúčania pre registrujúcich na základe hodnotenia podľa nariadenia REACH
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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