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ECHA radzi, aby rejestrujący sprawdzili w
REACH-IT informacje na temat swojego
przedsiębiorstwa
Po aktualizacji REACH-IT w listopadzie istniejący rejestrujący będą mogli
zobaczyć, kto oprócz nich zarejestrował ich substancję lub skutecznie zwrócił
się z zapytaniem. ECHA radzi, aby wszyscy rejestrujący sprawdzili do końca
listopada informacje, które przedłożyli w swoich dokumentacjach, tak by
uniknąć niespodziewanego ujawnienia informacji.
Helsinki, 17 października 2012 r. – Nowa funkcja w REACH-IT zapewni pełne ujawnienie
wszystkich rejestrujących, którzy użyli tego samego identyfikatora numerycznego w
odniesieniu do swojej substancji w swoich dokumentacjach. Celem ECHA jest wspomaganie
zarówno istniejących, jak i potencjalnych rejestrujących w lepszym wypełnianiu ich zobowiązań
w zakresie wymiany danych i wspólnego przedkładania. Dzięki nowej wersji REACH-IT
rejestrujący będą mogli zapoznać się ze wszystkimi nazwami podmiotów prawnych, które
otrzymały rejestrację lub numer zapytania w odniesieniu do tej samej substancji.
Na Stronie Współrejestrujących udostępniane będą w czasie rzeczywistym informacje
dotyczące tożsamości, dane kontaktowe innych rejestrujących (lub ich wyznaczonych
przedstawicieli będących stroną trzecią – TPR (ang. Third Party Representative)), jak również
ich roli w zakresie wspólnego przedkładania. Wyświetlany będzie także wykaz danych
wymaganych podczas przetwarzania zapytań lub po aktualizacji wielkości obrotu. Tożsamość
wyznaczonego TPR (potencjalnych) rejestrujących będzie automatycznie pozyskiwana z ich
dokumentacji IUCLID (sekcja 1.1).
ECHA zdecydowanie zaleca, aby istniejący i potencjalni rejestrujący, po skutecznym złożeniu
zapytania lub dokonaniu rejestracji, sprawdzili spójność informacji, które przedłożyli w swoich
dokumentacjach, tak by uniknąć niespodziewanego ujawnienia szczegółowych danych
dotyczących ich przedsiębiorstwa. W szczególnym przypadku zgłoszeń w ramach poprzedniej
dyrektywy 67/548/EWG (NONS) – bez względu na to, czy zostały zgłoszone zgodnie z REACH,
czy też nie – ECHA zaleca, aby ich właściciel ocenił, czy ich tożsamość wymaga ochrony.
Tym samym podmioty prawne, które pragną zmienić obecny status swojej dokumentacji, na
przykład wprowadzić zaktualizowane dane kontaktowe TPR, lub przyłączyć się do istniejących
wspólnych przedłożeń bądź je scalić, będą musieli przedłożyć dobrowolną aktualizację swojej
dokumentacji rejestracyjnej w terminie do końca listopada 2012 r.
Strona główna REACH-IT będzie regularnie aktualizowana w celu przekazywania większej ilości
szczegółowych danych dotyczących daty wydania najnowszej wersji REACH-IT, która zostanie
„zamrożona” do czasu kolejnego terminu rejestracji.

Dalsze informacje
 Komunikat z dnia 25 września 2012 r.: ECHA/NA/12/44
 Strona zawierająca podręczniki przedkładania danych i podręczniki REACH-IT dla
użytkowników
przemysłowych:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossiersubmission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
o Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych – Część 2: Rejestracja i
zarządzanie kontem (więcej szczegółowych informacji na temat TPR)
o Podręcznik przedkładania danych nr 4: Jak przygotować dokumentację zgodną z regułami
biznesowymi („Zastosowanie reguł biznesowych”)
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