Известие за новина
Отказ от отговорност: Текстът е превод от оригинала.
Оригиналният документ е наличен на английски език на
уебсайта на ECHA.
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Допълнителна информация за химичните
вещества, която трябва да бъде
публикувана
От месец ноември на уебсайта на ECHA ще бъде публикувана повече
информация от регистрационните досиета. Регистрантите могат да
поискат запазване на информацията като поверителна чрез
актуализиране на техните досиета преди края на месец октомври.
Хелзинки, 24 юли 2012 г. Като започне през ноември, ECHA ще предостави достъп до
повече информация от регистрационните досиета на уебсайта си. Това ще позволи
осъществяване на решение, взето от ECHA през 2011 г., и е в съответствие с член 119,
параграф 2, буква г) от REACH. С тези нови елементи достъпната информация ще включва
името на регистранта, регистрационния номер на веществото, както и други данни, които
обикновено се съдържат в информационния лист за безопасност (ИЛБ). Дружествата,
които желаят да поискат поверителност на тези данни, трябва да актуализират досиетата
си и да обосноват своите искания за поверително третиране.
Всички регистранти се насърчават да преразгледат своите досиета и да използват
обновената добавка (plug-in) за разпространение на данни на IUCLID 5.4, която ще
определя данните за публикуване. Добавката (plug-in) е достъпна безплатно на уебсайта
на IUCLID. Други помощни материали са документът „Въпроси и отговори” за
разпространение на информацията и исканията за поверителност на информацията в
информационния лист за безопасност в IUCLID 5.4, публикуван през юни, и
актуализираните ръководства за подаване на данни 15 (за разпространение) и 16 (за
исканията за поверителност), които сега са достъпни на уебсайта на ECHA.
Досиета, които трябва да бъдат актуализирани с исканията за поверителност, следва да
се подадат отново до 31 октомври 2012 г. ECHA ще публикува цялата информация на ИЛБ,
за която не е била поискана поверителност, от месец ноември нататък.
Едновременно с това регистрантите се насърчават също да попълнят нововъведения
раздел за оценката на тяхното вещество като PBT и vPvB. Тази информация също ще бъде
оповестена публично.
По същия начин на уебсайта ще бъде достъпна информация от регистрации на
предварително нотифицирани вещества (NONS). Документът „Въпроси и отговори” на
NONS също е обновен с повече подробности.

Обща информация

PBT е съкращение на устойчиво, биоакумулиращо и токсично химическо вещество. vPvB е
съкращение на много устойчиво и много биоакумулиращо химическо вещество.
Законодателството на Регламента REACH изисква от дружествата да оценят PBT и vPvB
характеристиките на химичните вещества, които произвеждат или внасят в ЕС.

Допълнителна информация
Публикувана е новата версия на REACH-IT (Известие за новина от 11 юли 2012 г.)
http://echa.europa.eu/bg/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
ECHA ще публикува повече информация за химичните вещества (Съобщение за пресата от
11 май 2011 г)
http://echa.europa.eu/bg/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Въпроси и отговори относно разпространението на информацията и исканията за
поверителност на информацията от Информационния лист за безопасност в IUCLID 5.4
(Известие за новина от 7 юни 2012 г.)
http://echa.europa.eu/bg/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Въпроси и отговори за регистрантите на предварително нотифицирани вещества (NONS)
http://echa.europa.eu/bg/support/faqs
Ръководства за подаване на данни
http://echa.europa.eu/bg/support/dossier-submission-tools/
Актуализираните ръководства първоначално са достъпни само във версия на английски
език.
Уебсайт на IUCLID
http://iuclid.eu/
Информационно бюро на ECHA
http://echa.europa.eu/bg/support/helpdesks/echa-helpdesk
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