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Budou zveřejněny další informace
o chemických látkách
Na webových stránkách agentury ECHA budou od listopadu zveřejňovány
další informace z registračních dokumentací. Žadatelé o registraci mohou
požádat o zachování důvěrnosti těchto informací prostřednictvím aktualizace
svých dokumentací, kterou je nutné provést do konce října.
Helsinky 24. července 2012 Od listopadu bude agentura ECHA nabízet na svých webových
stránkách více informací z registračních dokumentací. Tímto krokem agentura ECHA provádí
své rozhodnutí z roku 2011, které je v souladu s článkem 119 odst. 2 písm. d) nařízení REACH.
S těmito novými prvky budou zveřejňované informace zahrnovat název žadatele o registraci,
registrační číslo látky a rovněž další údaje běžně uváděné v bezpečnostním listu. Podniky,
které si přejí zachovat důvěrnost těchto údajů, musejí provést aktualizaci svých dokumentací
a zdůvodnit své požadavky na zachování důvěrnosti.
Všem žadatelům o registraci se doporučuje, aby provedli revizi svých dokumentací a použili
aktualizovaný zásuvný modul pro šíření informací IUCLID 5.4, který určí údaje, jež budou
zveřejněny. Tento zásuvný modul je zdarma dostupný na webových stránkách nástroje IUCLID.
Podrobnější informace nabízí dokument Otázky a odpovědi týkající se šíření informací
a požadavků na zachování důvěrnosti v souvislosti s informacemi z bezpečnostních listů v
nástroji IUCLID 5.4, který byl vydán v červnu, a aktualizované příručky pro předkládání údajů
15 (o šíření informací) a 16 (o požadavcích na zachování důvěrnosti). Tyto dokumenty jsou
nyní k dispozici na webových stránkách agentury ECHA.
Dokumentace, které vyžadují aktualizaci týkající se požadavků na zachování důvěrnosti, je
třeba opětovně předložit do 31. října 2012. Od listopadu již bude agentura ECHA zveřejňovat
veškeré údaje z bezpečnostních listů, které se nestaly předmětem požadavku na zachování
důvěrnosti.
Žadatelům o registraci se rovněž doporučuje, aby zároveň vyplnili nově vložený oddíl týkající
se posouzení PBT a vPvB jejich látek. Tyto údaje budou také zveřejněny.
Na webových stránkách agentury budou dále zpřístupněny údaje z registrací dříve oznámených
látek (NONS). Související bližší informace byly doplněny do dokumentu otázek a odpovědí
týkajících se oznámení nových látek.

Základní informace

Zkratka PBT označuje perzistentní, bioakumulativní a toxickou chemickou látku. Zkratka vPvB
označuje vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní chemickou látku.

Podle právních předpisů týkajících se REACH jsou podniky povinny u chemických látek, které
vyrábějí nebo dovážejí do EU, provést posouzení PBT a vPvB.

Další informace
Uvolnění nové verze REACH-IT (upozornění ze dne 11. července 2012)
http://echa.europa.eu/cs/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
Agentura ECHA se chystá zveřejnit více informací o chemických látkách (tisková zpráva
z 11. května 2011)
http://echa.europa.eu/cs/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Otázky a odpovědi týkající se šíření informací a požadavků na zachování důvěrnosti
v souvislosti s informacemi z bezpečnostních listů v nástroji IUCLID 5.4 (upozornění ze dne
7. června 2012))
http://echa.europa.eu/cs/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Otázky a odpovědi pro žadatele o registraci dříve oznámených látek
http://echa.europa.eu/cs/support/faqs
Příručky pro předkládání údajů
http://echa.europa.eu/cs/support/dossier-submission-tools
Aktualizované příručky jsou zpočátku k dispozici pouze v anglické verzi.
Webové stránky nástroje IUCLID
http://iuclid.eu/
Kontaktní místo agentury ECHA
http://echa.europa.eu/cs/support/helpdesks/echa-helpdesk
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