Novosti
Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokument je prevod.
Izvirnik, ki je bil objavljen v angleščini, je na voljo na spletni
strani ECHA.
ECHA/NA/12/46

ECHA svetuje registracijskim zavezancem, naj
v sistemu REACH-IT preverijo informacije o
svojem podjetju
Po novembrski posodobitvi sistema REACH-IT bodo lahko obstoječi
registracijski zavezanci videli, kdo drug je še registriral njihovo snov ali
uspešno poslal poizvedbo. Agencija ECHA vsem registracijskim zavezancem
svetuje, naj do konca novembra preverijo informacije, ki so jih predložili v
svoji dokumentaciji, in se izognejo njihovemu nepričakovanemu razkritju.
Helsinki, 17. oktobra 2012 – Nova funkcija v sistemu REACH-IT bo ponudila popolno
preglednost vsem registracijskim zavezancem, ki so za svojo snov v dokumentaciji uporabili
isti numerični identifikator. Agencija ECHA želi obstoječim in potencialnim registracijskim
zavezancem pomagati bolje izpolniti obveznosti, ki jih imajo glede souporabe in skupne
predložitve podatkov. Z novo različico sistema REACH-IT bodo lahko registracijski zavezanci
videli vsa imena pravnih oseb, ki so dobile registracijsko številko ali številko poizvedbe za isto
snov.
Stran s sodelujočimi registracijskimi zavezanci bo ponudila informacije v realnem času o
identiteti, kontaktne podatke drugih registracijskih zavezancev (ali njihovih imenovanih
zastopnikov tretje strani), in podatke o njihovi vlogi pri skupni predložitvi. Prikazan bo tudi
seznam podatkov, zahtevanih v postopku poizvedbe ali po posodobitvi tonaže. Identiteta
imenovanih zastopnikov tretje strani, (potencialnih) registracijskih zavezancev bo samodejno
pridobljena iz njihove dokumentacije IUCLID (oddelek 1.1).
Agencija ECHA močno priporoča, naj obstoječi in potencialni registracijski zavezanci, ki so
uspešno poslali poizvedbo in/ali registrirali snov, preverijo skladnost informacij, ki so jih
predložili v svoji dokumentaciji, in se izognejo nepričakovanemu razkritju podatkov svojega
podjetja. V posebnem primeru prijav po nekdanji Direktivi 67/548/EGS (NONS), naj so bile
zahtevane na podlagi uredbe REACH ali ne, agencija ECHA svetuje lastnikom prijav, naj
presodijo, ali je treba njihovo identiteto zaščititi.
Pravne osebe, ki želijo spremeniti trenutni status svoje dokumentacije, na primer posodobiti
kontaktne podatke zastopnikov tretje strani, se pridružiti obstoječim skupnim predložitvam ali
jih združiti, bodo zato morale pred koncem novembra 2012 na lastno pobudo predložiti
posodobitev svoje registracijske dokumentacije.
Domača stran sistema REACH-IT bo redno posodobljena, da bo uporabnikom zagotovljeno več
informacij o datumu začetka delovanja zadnje različice sistema REACH-IT, ki bo do
naslednjega roka za registracijo zamrznjen.

Dodatne informacije
 Sporočilo za javnost z dne 25. septembra 2012: ECHA/NA/12/44
 Stran s priročniki za predložitev podatkov in priročniki REACH-IT za uporabnike iz industrije:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o Priročnik REACH-IT za uporabnike iz industrije – Del 2: Vpis in upravljanje
računa (več podrobnosti o zastopnikih tretjih strani)
o Priročnik za predložitev podatkov 4: Kako se opravi preveritev poslovnih pravil
(„uveljavitev pravil“)
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