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Kemikaalide kohta avaldatakse rohkem
teavet
Alates novembrist avaldatakse ECHA veebilehel rohkem
registreerimistoimikutes sisalduvat teavet. Registreerijad saavad taotleda
teabe konfidentsiaalsust, kui ajakohastavad oma toimikud enne oktoobri
lõppu.
Helsingi, 24. juuli 2012 Alates novembrist teeb ECHA oma veebilehel kättesaadavaks
rohkem registreerimistoimikutes sisalduvat teavet. Sellega rakendatakse ECHA 2011. aasta
otsus ja järgitakse REACH-määruse artikli 119 lõike 2 punkti d. Uuena tehakse kättesaadavaks
registreerija nimi, aine registreerimisnumber ning muu üldjuhul ohutuskaardil sisalduv teave.
Ettevõtted, kes soovivad nende andmete konfidentsiaalsena hoidmist, peavad ajakohastama
oma toimikud ja konfidentsiaalsustaotlusi põhjendama.
Kõikidel registreerijatel on soovitatav oma toimikud üle vaadata ja kasutada ajakohastatud
teabeavaldamise pistikprogrammi IUCLID 5.4, millega saab määratleda avaldatavad andmed.
Pistikprogramm on IUCLIDi veebilehel ja see on tasuta. Abimaterjalidena on nüüd ECHA
veebilehel kättesaadavad ka juunis avaldatud teabedokument ohutuskaartide teabe levitamise
ja konfidentsiaalsuse taotlemise kohta IUCLIDi versioonis 5.4 ning ajakohastatud andmete
esitamise käsiraamatu 15. osa (teabe avaldamine) ja 16. osa (konfidentsiaalsustaotlused).
Konfidentsiaalsustaotlustega täiendatud toimikud tuleb uuesti esitada 31. oktoobriks 2012.
Alates novembrist avaldab ECHA kogu ohutuskaartidel oleva teabe, mille konfidentsiaalsust ei
ole taotletud.
Lisaks soovitatakse registreerijatel täita oma aine kohta ka uus PBT- ja vPvB-hindamise lahter.
Ka see teave avalikustatakse.
Varem teatatud ainete registreerimisandmed tehakse samuti veebilehel kättesaadavaks.
Täpsemat sellekohast teavet sisaldab varem teatatud ainete ajakohastatud teabedokument.

Taustteave

Lühend PBT tähistab püsivaid, bioakumuleeruvaid ja toksilisi aineid. Lühend vPvB tähistab väga
püsivaid ja väga bioakumuleeruvaid aineid.
REACH-määrusega on ette nähtud, et ettevõtted peavad hindama Euroopa Liidus toodetavate
ja Euroopa Liitu imporditavate ainete PBT- ja vPvB-omadusi.

Lisateave
REACH-ITi uus versioon on avaldatud (kiiruudis, 11. juuli 2012)
http://echa.europa.eu/documents/10162/3262631/na_35_12_reach-it_back_online_et.pdf
ECHA avaldab kemikaalide kohta rohkem teavet (pressiteade, 11. mai 2011)
http://echa.europa.eu/et/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Teabedokument ohutuskaartide teabe levitamise ja konfidentsiaalsuse taotlemise kohta
IUCLIDi versioonis 5.4 (kiiruudis, 7. juuni 2012)
http://echa.europa.eu/et/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Teabedokument varem teatatud ainete registreerijatele
http://echa.europa.eu/et/support/faqs
Andmete esitamise käsiraamatud
http://echa.europa.eu/et/support/dossier-submission-tools/
Ajakohastatud käsiraamatud on esialgu saadaval vaid ingliskeelsetena.
IUCLIDi veebileht
http://iuclid.eu/
ECHA kasutajatugi
http://echa.europa.eu/et/support/helpdesks/echa-helpdesk
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