Европейската Агенция по химикали публикува препоръки към водещите
вегистранти в помощ на подаването на водещите досиета в рамките на установения
съгласно REACH краен срок
Водещите регистранти и членовете на SIEF са взаимозависими и сътрудничеството им в
рамките на съответния Форум е от съществено значение за успешна регистрация.
Съвместната работа в SIEF е предизвикателство не само поради необходимостта голям
брой компании да постигнат съгласие помежду си по доста сложни въпроси. Поради това,
в помощ на навременното подаване на водещите досиета, Групата за контакт на
Директорите1 препоръчва на Водещите Регистранти:
1. Да съобщят на всички членове на SIEF датата, на която възнамеряват да подадат
водещото досие.
2. Да предоставят на всички членове на SIEF “вътрешен краен срок”, в рамките на
който да преустановят дейности по досието си, както и следните действия:
а) приемане на предишни пасивни членове на Форума;
б) дискусии относно идентичността на веществото;
в) обсъждане на правилата за работа на Форума;
г) определяне на пропуски в данните;
д) обмен на съществуващи данни;
е) съгласуваност относно класификацията и етикетирането на веществото;
ж) завършване на Доклада за безопасност, ако е изготвен колективно.
Водещите регистранти са отговорни за определянето на такъв “вътрешен краен срок”,
който да бъде определен в контекста на задължението им да гарантират, така че всички
членове на SIEF да имат достатъчно време да предоставят на другите участници
информация от изпитвания. Групата за контакт на Директорите препоръчва на Водещите
регистранти да определят краен срок от около два месеца преди планираната дата за
подаване на досието, за всяка една от горепосочените дейности.
Водещите регистранти са отговорни също за определяне на разходите за обмен на
информация и са задължени да ги определят по справедлив, прозрачен и
недискриминационен начин.
Всяка информация, генерирана след определения “краен срок” може да бъде включена в
актуализация на досието след регистрацията.
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Европейската Агенция по химикали, Европейската Комисия и шест индустриални
асоциации (CEFIC, Eurométaux, REACH Alliance, Concawe, FECC и UEAPME) създадоха
през януари 2010 г. Група за контакт на Директорите, за определяне и решаване на
въпроси относно регистрацията, за провеждане на проучване относно готовността на
индустрията и другите участници за регистрация и решаване на най-важните въпроси
относно гарантиране доставките на високо-тонажните вещества до потребителите надолу
по веригата.
Изпращането на фактури ще става само през REACHIT
От 25 март 2010 г. фактури ще бъдат изпращани само по електронен път през REACH IT,
преустановява се изпращането на хартиени фактури. Компаниите ще бъдат информирани
с автоматично генерирано съобщение до техния профил в REACH IT, че фактурата е на
разположение за изтегляне. Подобни автоматични съобщения ще уведомяват компаниите
за кредитни известия и ще напомнят за фактура. По-подробни указания как да отделите и
видите фактури в REACH IT може да намерите в Ръководство за потребители от
индустрията 8: “Фактуриране”.

