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ECHA råder registranter til at tjekke deres
virksomhedsoplysninger i REACH-IT
Efter opdateringen af REACH-IT i november kan eksisterende registranter se,
hvem der ellers har registreret deres stof eller indsendt en forespørgsel
korrekt. ECHA råder alle registranter til at tjekke de oplysninger, som de har
indsendt i deres dossierer inden udgangen af november, for at undgå uventet
videreformidling af oplysninger.
Helsingfors, den 17. oktober 2012 – En ny funktion i REACH-IT vil give fuldstændig
gennemsigtighed for alle registranter, der har anvendt den samme numeriske identifikator for
deres stof i deres dossierer. Det er ECHA's mål at hjælpe både eksisterende og potentielle
registranter til bedre at kunne opfylde deres forpligtelser vedrørende datadeling og fælles
indsendelse. Med den nye version af REACH-IT vil registranter kunne se alle navnene på
juridiske enheder, der har modtaget et registrerings- eller forespørgselsnummer for det
samme stof.
Siden for medregistranter giver oplysninger i realtid om identiteten på og kontaktoplysningerne for andre registranter (eller for deres udpegede tredjepartsrepræsentant - TPR)
og deres rolle i forbindelse med den fælles indsendelse. Der vises også en liste over de
påkrævede data under forespørgselsproceduren eller efter en mængdeopdatering. Identiteten
på den udpegede TPR for de (potentielle) registranter hentes automatisk fra deres IUCLIDdossier (afsnit 1.1).
ECHA anbefaler på det kraftigste, at eksisterende og potentielle registranter, der har indsendt
en forespørgsel og/eller foretaget en registrering korrekt, kontrollerer ensartetheden af de
oplysninger, som de har indsendt i deres dossierer, for at undgå, at der sker uventet
videreformidling af deres virksomhedsoplysninger. I det specifikke tilfælde af anmeldelser i
henhold til det tidligere direktiv 67/548/EØF (NONS), uanset om det er påkrævet i henhold til
REACH eller ej, opfordrer ECHA oplysningernes ejere til at vurdere, hvorvidt der er behov for
beskyttelse af deres identitet.
Derfor skal de juridiske enheder, som ønsker at ændre den aktuelle status for deres dossier,
f.eks. for at indføre opdaterede TPR-kontaktoplysninger, for at deltage i eller sammenlægge
eksisterende fælles indsendelser, indsende en spontan opdatering af deres registreringsdossier
inden udgangen af november 2012.
REACH-IT-webstedet vil blive opdateret regelmæssigt med nærmere oplysninger om
frigivelsesdatoen for den nye version af REACH-IT, der vil blive fastfrosset op til den næste
registreringsfrist.

Yderligere oplysninger
 Nyhedsalert af 25. september 2012: ECHA/NA/12/44
 Vejledninger i dataindsendelse og REACH-IT-brugermanualer for industrien:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o REACH-IT: Industriens brugermanual, del 2 – Registrering og styring af konto
(yderligere oplysninger vedrørende TPR)
o Vejledning i dataindsendelse 4: Sådan bestås kontrol af forretningsregler
("håndhævelse af regler")
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