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Kemiallisista aineista julkistetaan lisää tietoa
Marraskuusta alkaen kemikaaliviraston verkkosivuilla julkistetaan lisää
rekisteröintiaineistoista peräisin olevia tietoja. Rekisteröijät voivat pyytää
tietoja pidettäväksi salassa päivittämällä aineistonsa lokakuun loppuun
mennessä.
Helsinki, 24. heinäkuuta 2012 Marraskuusta alkaen kemikaalivirasto tuo lisää
rekisteröintiaineistosta peräisin olevia tietoja saataville verkkosivuilleen. Täten
kemikaaliviraston vuonna 2011 tekemä päätös pannaan täytäntöön, ja tietojen julkistaminen
on myös REACH-asetuksen 119 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaista. Uusia saataville
tulevia tietoja ovat esimerkiksi rekisteröijän nimi, aineen rekisteröintinumero sekä muut tiedot,
jotka yleensä sisältyvät käyttöturvallisuustiedotteeseen. Yritysten, jotka haluavat pitää nämä
tiedot salassa, on päivitettävä aineistonsa ja perusteltava tietojen salassa pitämistä koskevat
pyyntönsä asianmukaisesti.
Kaikkia rekisteröijiä kehotetaan arvioimaan aineistonsa ja käyttämään IUCLID 5.4:n päivitettyä
tietojen jakamisen lisäosaa, jonka avulla julkistettavat tiedot voidaan määrittää. Tämä lisäosa
on saatavana maksutta IUCLID-verkkosivustolla. Muita hyödyllisiä tiedonlähteitä ovat
kesäkuussa julkaistu IUCLID 5.4:ssä olevien käyttöturvallisuustiedotteen sisältämien tietojen
jakamista ja salassapitoa koskeva kysymyksiä ja vastauksia -asiakirja sekä päivitetyt tietojen
toimittamista koskevat oppaat 15 (tietojen jakaminen) ja 16 (salassapitopyynnöt). Nämä
kaikki ovat nyt saatavana kemikaaliviraston verkkosivustolla.
Aineistot, jotka on määrä päivittää salassapitopyynnöillä, on toimitettava uudestaan
viimeistään 31. lokakuuta 2012. Marraskuusta lähtien kemikaalivirasto julkistaa kaikki
käyttöturvallisuustiedotteiden tiedot, joita ei ole pyydetty pitämään salassa.
Samalla rekisteröijiä kehotetaan myös täyttämään hiljattain käyttöönotettu osio, joka koskee
niiden aineen PBT- ja vPvB-arviointia. Nämäkin tiedot julkistetaan.
Verkkosivuille tulee tietoja myös aiemmin ilmoitettujen aineiden (NONS-aineiden)
rekisteröinneistä. Myös NONS-aineita koskeva kysymyksiä ja vastauksia -asiakirja on päivitetty
lisäämällä siihen tarkempia tietoja.

Taustatietoja

Kirjainlyhenne PBT tulee englanninkielisistä sanoista ”persistent, bioaccumulative and toxic
chemical”, ja se tarkoittaa hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä kemikaaleja.
Kirjainlyhenne vPvB taas tulee englanninkielisistä sanoista ”very persistent, very
bioaccumulative chemical”, ja se tarkoittaa erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti
biokertyviä kemikaaleja.

REACH-asetus edellyttää, että yritykset arvioivat niiden kemikaalien PBT- ja vPvBominaisuudet, joita ne valmistavat EU:ssa tai tuovat EU:n alueelle.
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http://echa.europa.eu/fi/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
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