Sporočilo za javnost
Izjava o omejitvi odgovornosti: to je prevod izvirnega
dokumenta. Izvirna različica je v angleščini na voljo na
spletišču agencije ECHA.
ECHA/NR/18/62

Redno posodabljajte svojo registracijo
Registracija kemikalij na podlagi uredbe REACH ni enkratno dejanje: o svoji
snovi boste izvedeli nove stvari in vaš položaj se lahko spremeni. To se mora
odražati v vaši registraciji. Zato morate redno pregledovati svojo
dokumentacijo in jo posodobiti vsakič, ko so na voljo nove informacije.
Helsinki, 6. novembra 2018 – Sedmi in zadnji korak za uspešno registracijo kemikalije je
vzdrževanje podatkov v registraciji. Vaša registracija mora odražati najnovejše znanje o varni
uporabi snovi na proizvodnih mestih in po vsej dobavni verigi, vse do končnega uporabnika. To
ni zgolj dobra praksa, ampak tudi pravna zahteva.
Informacije v registracijski dokumentaciji je treba na primer posodobiti, ko prejmete nove
informacije o sestavi svoje snovi, njenih lastnostih, načinih uporabe pri kupcih ali posebnih
ukrepih za obvladovanje tveganja, ki so potrebni. Agencijo ECHA morate obvestiti tudi v
primeru velikih sprememb v obsegu proizvodnje ali uvoza in podatkov o podjetju. Poleg tega
bodo morda na voljo nove informacije, ko se bodo želela skupni predložitvi pridružiti nova
podjetja. Tudi to se mora odražati v skupni dokumentaciji.
Poleg proaktivnega posodabljanja podatkov v registraciji pa lahko od agencije ECHA prejmete
sklep z zahtevo po več informacijah, ki ga ta izda po evalvaciji dokumentacije ali snovi.
Agencija ECHA pregleda registracije, da preveri, ali so informacije v njih v skladu s pravnimi
zahtevami. Države članice pa po drugi strani registracije uporabljajo za natančen pregled
snovi, ki bi lahko bile nevarne zdravju ljudi ali okolju, in lahko po potrebi predlagajo dodatne
regulativne ukrepe.
Za učinkovito posodabljanje dokumentacije morate imeti vzpostavljen mehanizem in z njim
usklajevati delo v svojem podjetju in z vsemi registracijskimi zavezanci za isto snov. Čeprav je
za posodabljanje skupnega dela registracijske dokumentacije odgovoren glavni registracijski
zavezanec, so vsi registracijski zavezanci za isto snov odgovorni za ustreznost podatkov in
odzivanje na zahteve po dodatnih informacijah. Zato je priporočljivo, da oblikujete platformo
za sodelovanje s soudeleženimi registracijskimi zavezanci.
Praktični nasveti o tem, kako organizirati vzdrževanje registracije, so na voljo na spletišču
agencije ECHA v 23 jezikih EU. Tam boste našli tudi naša glavna priporočila za kakovostne
podatke, oblikovana na podlagi najpogostejših pomanjkljivosti, opaženih pri evalvaciji
registracij. Z upoštevanjem priporočil se lahko tovrstnim težavam v svoji registraciji izognete.

Dodatne informacije
Spletne strani REACH 2018
https://echa.europa.eu/sl/reach-2018

Kako se organizirati za posodobitve dokumentacije
https://echa.europa.eu/sl/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Priporočila registracijskim zavezancem na podlagi evalvacij v skladu z uredbo REACH
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

