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Yderligere oplysninger om kemiske stoffer vil
blive offentliggjort
Fra november offentliggøres der flere oplysninger fra registreringsdossierer
på ECHA's websted. Registranter kan anmode om, at oplysningerne
behandles fortroligt ved at ajourføre deres dossierer inden udgangen af
oktober.
Helsingfors, den 24. juli 2012 Fra og med november gør ECHA flere oplysninger fra
registreringsdossierer tilgængelige på sit websted. Herved gennemføres en afgørelse truffet af
ECHA i 2011, og det sker i overensstemmelse med artikel 119, stk. 2, litra d), i REACH. Med
disse nye elementer vil tilgængeliggjorte oplysninger omfatte registrantens navn, stoffets
registreringsnummer samt andre punkter, der normalt indgår i et sikkerhedsdatablad (SDS).
Virksomheder, der ønsker at anmode om fortrolighed for disse punkter, skal ajourføre deres
dossierer og begrunde deres anmodninger om fortrolig behandling.
Alle registranter opfordres til at gennemgå deres dossierer og benytte den opdaterede IUCLID
5.4-videreformidlings-plug-in, som vil identificere de data, der vil blive offentliggjort. Plug-inværktøjet findes gratis på IUCLID-webstedet. Andre kilder til hjælp er dokumentet med
spørgsmål og svar om formidling og fortrolig behandling af oplysninger i sikkerhedsdatabladet i
IUCLID 5.4, som blev offentliggjort i juni, samt de ajourførte vejledninger i dataindsendelse 15
(om videreformidling) og 16 (om anmodninger om fortrolig behandling), som nu er
tilgængelige på ECHA's websted.
Dossierer, der skal ajourføres med anmodninger om fortrolig behandling, skal genindsendes
senest den 31. oktober 2012. Fra og med november offentliggør ECHA alle oplysninger i
sikkerhedsdatabladet, for hvilke der ikke er anmodet om fortrolig behandling.
Samtidig opfordres registranter også til at udfylde det nyligt indførte afsnit om PBT- og vPvBvurderingen af deres stof. Disse oplysninger offentliggøres også.
Oplysninger fra registreringer af tidligere anmeldte stoffer (NONS) gøres ligeledes tilgængelige
på webstedet. Dokumentet med spørgsmål og svar om NONS er ligeledes ajourført med
yderligere oplysninger.

Baggrundsoplysninger

Akronymet PBT står for "persistent, bioakkumulerende og toksisk" kemikalie. Akronymet vPvB
står for "meget persistent og meget bioakkumulerende" kemikalie.

I henhold til lovgivningen i REACH-forordningen kræves det, at virksomheder vurderer PBT- og
vPvB-egenskaber for de kemikalier, de fremstiller eller importerer til EU.

Yderligere oplysninger
Ny version af REACH-IT frigivet (Nyhedsalert af 11. juli 2012)
http://echa.europa.eu/da/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
ECHA agter at offentliggøre flere oplysninger om kemiske stoffer (Pressemeddelelse af 11. maj
2011)
http://echa.europa.eu/da/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Spørgsmål og svar om formidling og fortrolig behandling af oplysninger i sikkerhedsdatabladet
i IUCLID 5.4 (Nyhedsalert af 7. juni 2012)
http://echa.europa.eu/da/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Spørgsmål og svar til registranter af tidligere anmeldte stoffer (NONS)
http://echa.europa.eu/da/support/faqs
Vejledninger i dataindsendelse
http://echa.europa.eu/da/support/dossier-submission-tools/
De ajourførte vejledninger findes indledningsvist kun på engelsk.
IUCLID-webstedet
http://iuclid.eu/
ECHA’s helpdesk
http://echa.europa.eu/da/support/helpdesks/echa-helpdesk
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