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Håll din registrering aktuell
Att registrera sina kemiska ämnen enligt Reach gör man inte bara vid ett
tillfälle: du lär dig nya saker om ditt ämne, och din egen situation kan
förändras. Detta måste synas i din registrering. Du ska därför regelbundet
granska ditt underlag och uppdatera det när ny information blir tillgänglig.
Helsingfors den 6 november 2018 – Det sjunde och sista steget i en framgångsrik
registrering av ditt kemiska ämne är att underhålla dina registreringsdata. Din registrering
måste återge den allra senaste kunskapen om hur ett ämne kan användas på ett säkert sätt
på produktionsanläggningarna och genom distributionskedjan hela vägen ner till
slutanvändaren. Detta är inte bara god praxis utan också ett rättsligt krav.
Informationen i registreringsunderlaget måste hållas uppdaterad, till exempel när du lär dig
något nytt om ditt ämnes sammansättning, dess egenskaper, de specifika
riskhanteringsåtgärder som behövs, eller hur dina kunder använder ämnet. Betydande
förändringar i produktionen eller av importvolymerna och företagsinformationen måste också
rapporteras till Echa. Dessutom kan ny information bli tillgänglig när nya företag vill ansluta sig
till det gemensamma inlämnandet. Detta måste också återges i det gemensamma underlaget.
Förutom att proaktivt uppdatera dina registreringsdata kan du få ett beslut från Echa med
begäran om mer information efter underlags- eller ämnesutvärdering. Echa granskar
registreringar för att kontrollera att uppgifterna i dem uppfyller de rättsliga kraven.
Medlemsstaterna använder å sin sida registreringarna för att noga granska ämnen som kan
skada människors hälsa eller miljön och kan vid behov föreslå ytterligare lagstiftningsåtgärder.
För att på ett effektivt sätt uppdatera ditt underlag behöver du ha en mekanism på plats som
samordnar arbetet inom ditt företag och med alla registranter av samma ämne. Även om den
ledande registranten måste uppdatera den gemensamma delen av registreringsunderlaget så
har alla registranter av samma ämne ett gemensamt ansvar att hålla uppgifterna i ordning och
besvara begäran om ytterligare information. Vi rekommenderar därför att du upprättar en
samarbetsplattform med dina medregistranter.
Praktiska råd om hur du kan organisera underhållet av din registrering finns på Echas
webbplats på 23 EU-språk. Vi delar också med oss av våra främsta rekommendationer för
högkvalitativa data som bygger på de vanligaste brister som setts vid utvärderingen av
registreringar. Du kan undvika problem i din egen registrering genom att följa
rekommendationerna.

Mer information
REACH 2018 webbsidor
https://echa.europa.eu/sv/reach-2018

Förbered dig för att uppdatera ditt registreringsunderlag
https://echa.europa.eu/sv/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Rekommendationer för registranter från Reach-utvärdering
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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