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REACH 2018: Együttműködés az adatok és
azok költségeinek megosztása érdekében
Az ugyanazon anyagot regisztráló vállatok közötti adatmegosztási kötelezettség
a REACH-rendelet egyik alapvető rendelkezése. A megosztás révén a
regisztrálók csökkenthetik a regisztrálási költségeiket, valamint elkerülhetik,
különösen a gerinces állatokon végzett, szükségtelen kísérleteket.
Helsinki, 2016. március 1. – A REACH szerinti sikeres regisztrálás felé vezető egyik fontos
lépést a társregisztrálókkal való együttműködés kialakítása jelenti. A megvalósítás módja attól
függ, hogy az anyagot regisztrálták-e már vagy sem. Az együttműködés kialakítása a REACH
2018 ütemterv harmadik szakaszát képezi.
Ha az anyagot még nem regisztrálták, a társregisztrálóknak új anyaginformációs
cserefórumot (SIEF) kell létrehozni.* Ez többek között magában foglalja az együttműködés
gyakorlati módszereiről való megállapodást, a rendelkezésre álló tudományos adatok
megosztását és a közös regisztrálási dokumentáció elkészítését és benyújtását megelőzően a
hiányzó adatok megszerzésének módjáról való döntést. A vállalatoknak méltányos, átlátható és
megkülönböztetéstől mentes módon kell megosztani a költségeket a SIEF tagjai között.
Ha az anyagot már regisztrálták, valószínűleg az előkészítő tevékenységet is elvégezték, és
az új regisztrálók felvehetik a kapcsolatot a SIEF-fel, hogy a közös adatbenyújtás résztvevőivé
válhassanak. Tárgyalásokat kell folytatniuk a számukra szükséges adatokhoz való hozzáférésről,
és hozzá kell járulniuk a költségekhez.
A regisztrálóknak el kell kerülni az új kísérleteket, teljes mértékben kihasználva az
állatkísérletek alternatíváit. Azt is figyelembe kell venni, hogy az ECHA nem fogja elfogadni
azokat a regisztrálásokat, amelyek esetében az adatokat nyilvánvalóan nem osztottak meg. A
SIEF-en kívül rendelkezésre álló adatokat illetően az adatfelelősök jogait tiszteletben kell tartani
és ellentételezést kell nyújtani.
Már elérhetők az ECHA honlapján az új SIEF-ekkel, valamint a meglévő regisztrálókkal való
tárgyalásokkal kapcsolatos gyakorlati tanácsok.
Március 2-án (szerdán) (Helsinki idő szerint) 11 órakor a REACH 2018 regisztrálási ütemterv
harmadik szakaszával kapcsolatos webináriumot tartunk. A webinárium segíteni fog a
vállalatoknak megérteni a közös regisztrálási dokumentáció elkészítéséhez szükséges SIEFfeladatokat. Ismertetni fogják továbbá, hogy mit jelent az adatok és költségek méltányos,
átlátható és megkülönböztetéstől mentes megosztása a REACH, valamint az adatok közös
benyújtásáról és megosztásáról szóló új végrehajtási rendelet értelmében. A résztvevőknek
lehetőségük nyílik arra, hogy kérdéseket tegyenek fel az ECHA szakértői számára.
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*A SIEF az ugyanazon anyagot regisztrálók és előzetesen regisztrálók csoportja. A SIEF-ben a REACH szerinti
regisztrálás érdekében adatokat osztanak meg.

Háttér
A REACH szerinti utolsó regisztrálási határidő 2018. május 31. Ez a határidő azon vállalatokat
érinti, amelyek kis mennyiségben, évi 1 és 100 tonna között gyártanak vagy importálnak vegyi
anyagokat.
Az ECHA REACH 2018 ütemterve a regisztrálást hét szakaszra bontja, és ismerteti az egyes
szakaszok mérföldköveit, valamint azokat a támogatási tevékenységeket, amelyeket az
Ügynökség biztosítani kíván a regisztrálók számára.
A vállatoknak elég korán meg kell kezdeniük a felkészülést. Az ECHA honlapján a REACH 2018
weboldalakon egy helyen megtalálható minden anyag a vállalatok felkészülésének támogatása
érdekében.

További információk
Regisztráljon most: REACH 2018 webinárium március 2-án: A munka megszervezése a
társregisztrálókkal - a SIEF kezelése és az adatmegosztás
http://www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-managementandhttp://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and-data-sharing
REACH 2018 weboldalak, infografika és tájékoztató
http://echa.europa.eu/hu/reach-2018
Támogatás – regisztrálás
http://echa.europa.eu/hu/support/registration
Az adatok közös benyújtásáról és megosztásáról szóló, 2016. január 5-i 2016/9/EU bizottsági
végrehajtási rendelet (EurLex)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0009
Regisztrált anyagok keresése
http://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/registered-substances
Bevezetés az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozásába
http://echa.europa.eu/hu/support/getting-started
Információs szolgálatok
http://echa.europa.eu/hu/support/helpdesks/
Az ECHA hírlevele – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/hu/home/-/newsletter/tag/reach
Háttéranyagok a média számára
http://echa.europa.eu/hu/press/press-material/pr-for-reach-2018
REACH 2018 a LinkedInen
https://www.linkedin.com/company/reach-2018
Twitter #REACH2018
https://twitter.com/hashtag/reach2018

