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ECHA съветва регистрантите да проверят
информацията за своите дружества в
системата REACH-IT
След пускането на обновената версия на системата REACH-IT през
ноември настоящите регистранти ще виждат кое друго дружество е
регистрирало тяхното вещество или успешно е подало запитване. ECHA
съветва всички регистранти да проверят информацията, която са подали
в своите досиета до края на ноември, за да се предотврати неочаквано
разкриване на информация.
Хелзинки, 17 октомври 2012 г. — Нова услуга на системата REACH-IT ще осигурява
пълна прозрачност за всички регистранти, които са използвали един и същи цифров
идентификатор за своето вещество в досиетата си. Целта на ECHA е да помогне както на
настоящите, така и на потенциалните регистранти да изпълняват в по-добра степен
задълженията си за обмен на данни и съвместно подаване. С новата версия на REACH-IT
регистрантите ще виждат всички наименования на правни субекти, които са получили
регистрация или номер на запитване за едно и също вещество.
Страницата за съвместни регистранти ще предоставя в реално време информация за
самоличността, данните за контакт за другите регистранти (или за определен от тях
представител на трета страна — TPR) и за ролята им в съвместното подаване. Списъкът с
данни, които се изискват по време на процеса на подаване на запитвания или след
актуализиране на информация за тонажната група, също ще бъде показан. Самоличността
на определения TPR на (потенциалните) регистранти автоматично ще бъде извлечена от
тяхното досие в IUCLID (раздел 1.1).
ECHA настоятелно препоръчва на настоящите и потенциалните регистранти, които
успешно са подали запитване и/или регистрация, да проверят съгласуваността на
информацията, която те са подали в своите досиета, за да избегнат неочаквано
разкриване на данни за техните собствени дружества. В конкретния случай на
съобщаване на информация съгласно предходна Директива 67/548/ЕИО (NONS),
независимо дали това се изисква от REACH или не, ECHA съветва притежателите на тази
информация да преценят дали е необходима защита на техните данни за самоличност.
Следователно правните субекти, които желаят да променят настоящия статус на досиетата
си, например да въведат актуализирани данни за контакт с TPR, да свържат или обединят
съществуващи съвместни подавания, е необходимо да направят доброволна актуализация
на своето регистрационно досие преди края на ноември 2012 г.

Началната страница на REACH-IT ще бъде редовно актуализирана, за да се предостави
по-подробна информация за датата на пускане на последната версия на REACH-IT, която
няма да бъде променяна до следващия краен срок за регистрация.
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