Ενημερωτική ειδοποίηση
Παραίτηση από κάθε ευθύνη: Το παρόν κείμενο αποτελεί
μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά
στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον
δικτυακό τόπο του ECHA.
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Ο ECHA συνιστά στους καταχωρίζοντες να
ελέγξουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους
στο REACH-IT
Μετά την επικαιροποίηση του REACH-IT τον Νοέμβριο, οι υφιστάμενοι
καταχωρίζοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικά με το
ποιοι είναι οι άλλοι καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας ή ποιοι καταχωρίζοντες
έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτημα διερεύνησης. Ο ECHA συνιστά σε όλους
τους καταχωρίζοντες να ελέγξουν -έως το τέλος Νοεμβρίου- τις πληροφορίες
που έχουν υποβάλει στους φακέλους τους ώστε να αποφύγουν την
ανεπιθύμητη δημοσιοποίηση πληροφοριών.
Ελσίνκι, 17 Οκτωβρίου 2012 – Με το νέο λειτουργικό του χαρακτηριστικό, το REACH-IT θα
μπορεί να προβάλλει με πλήρη διαφάνεια τα στοιχεία όλων των καταχωριζόντων στους
φακέλους των οποίων εμφανίζεται το ίδιο αριθμητικό αναγνωριστικό για την ουσία τους. Σκοπός
του ECHA είναι να συνδράμει τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς καταχωρίζοντες στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους περί κοινοχρησίας δεδομένων και κοινής υποβολής. Με τη
νέα έκδοση του REACH-IT, οι καταχωρίζοντες θα μπορούν να βλέπουν όλες τις επωνυμίες των
νομικών οντοτήτων που έχουν λάβει αριθμό καταχώρισης ή αιτήματος διερεύνησης για την ίδια
ουσία.
Στην ιστοσελίδα «Συν-καταχωρίζοντες» θα παρέχονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
σχετικά με την ταυτότητα, τα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων καταχωριζόντων (ή του τρίτου
ως αντιπροσώπου που έχουν διορίσει), καθώς και σχετικά με τον ρόλο τους στη διαδικασία της
κοινής υποβολής. Επίσης, θα εμφανίζεται ο κατάλογος των δεδομένων που ζητούνται στο
πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης ή μετά από επικαιροποίηση της ποσοτικής κατηγορίας. Η
ταυτότητα του διορισμένου τρίτου ως αντιπροσώπου των (δυνητικών) καταχωριζόντων θα
εξάγεται αυτόματα από τον συναφή φάκελο του IUCLID (ενότητα 1.1).
Ο ECHA συνιστά θερμά στους υφιστάμενους και στους δυνητικούς καταχωρίζοντες που έχουν
υποβάλει επιτυχώς αίτημα διερεύνησης ή/και έχουν προβεί σε καταχώριση να ελέγξουν την
αντιστοιχία των πληροφοριών των φακέλων τους ώστε να αποφύγουν την ανεπιθύμητη
δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησής τους. Σε ό,τι αφορά την ειδική περίπτωση
κοινοποιήσεων δυνάμει της προηγούμενης οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (NONS), είτε αυτές έχουν
ζητηθεί βάσει του κανονισμού REACH είτε όχι, ο ECHA συνιστά στους κατόχους των
πληροφοριών να αξιολογήσουν κατά πόσο η ταυτότητά τους χρήζει προστασίας.
Συνεπώς, οι νομικές οντότητες που επιθυμούν να τροποποιήσουν το υφιστάμενο καθεστώς του
φακέλου τους, π.χ. επειδή επιθυμούν να εισαγάγουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας για
τον τρίτο ως αντιπρόσωπο, να συμμετάσχουν ή να συγχωνεύσουν υφιστάμενες κοινές

υποβολές, πρέπει να υποβάλουν αυτόβουλη επικαιροποίηση του φακέλου καταχώρισής τους
πριν από το τέλος Νοεμβρίου 2012.
Η αρχική σελίδα του REACH-IT θα επικαιροποιείται τακτικά ώστε να παρέχονται περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της τελευταίας έκδοσης του
REACH-IT, η οποία άλλωστε θα παραμείνει ίδια μέχρι την επόμενη προθεσμία καταχώρισης.

Περισσότερες πληροφορίες
 Ενημερωτική ειδοποίηση της 25ης Σεπτεμβρίου 2012: ECHA/NA/12/44
 Ιστοσελίδα εγχειριδίων υποβολής δεδομένων και χρήστη κλάδου του REACH-IT:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη, Μέρος 2- Εγγραφή και διαχείριση λογαριασμού
(περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρίτο ως αντιπρόσωπο)
o Εγχειρίδιο υποβολής δεδομένων 4: Οδηγίες για την επιτυχή επαλήθευση των
επιχειρησιακών κανόνων (κανόνες εφαρμογής)
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