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Vegyi anyagokkal kapcsolatos további
információk kerülnek közzétételre
Novembertől kezdődően az ECHA weboldalán több információ kerül
közzétételre a regisztrálási dokumentációkból. A regisztrálók dokumentációik
aktualizálása révén október végéig kérhetik az információk bizalmas kezelését.
Helsinki, 2012. július 24. Novembertől kezdődően az ECHA a regisztrálási dokumentációkból
több információt tesz hozzáférhetővé a weboldalán. Így végrehajtásra kerül az ECHA 2011-ben
hozott határozata. Ez a lépés összhangban van a REACH-rendelet 119. cikk (2) bekezdésének
d) pontjával. Ezekkel az új elemekkel a közzétett információk tartalmazni fogják a regisztráló
nevét, az anyag regisztrációs számát, valamint olyan egyéb elemeket, amelyeket a biztonsági
adatlap (SDS) szokott tartalmazni. Azoknak a vállalatoknak, amelyek ezen elemek bizalmas
kezelését szeretnék kérni, aktualizálniuk kell dokumentációikat, továbbá meg kell indokolniuk
a bizalmas kezelés iránti kérelmüket.
Minden regisztrálót arra bíztatunk, hogy vizsgálja felül dokumentációját, és alkalmazza a
frissített IUCLID 5.4 terjesztés plug-int, amely meghatározza a közzétételre kerülő adatokat. A
plug-in ingyenesen hozzáférhető az IUCLID weboldalán. Az alábbi, az ECHA weboldalán már
elérhető dokumentumok nyújthatnak további segítséget: a júniusban közzétett Kérdések és
válaszok az IUCLID 5.4-ben a biztonsági adatlapon szereplő információk közzétételéről és azok
bizalmas kezelése iránti kérelemről című dokumentum, valamint az aktualizált adatbenyújtási
kézikönyvek: a közzétételről szóló 15. rész és a bizalmas kezelés iránti kérelmekről szóló 16.
rész.
A bizalmas kezelés iránti kérelmekkel aktualizálandó dokumentációkat 2012. október 31-ig kell
újra benyújtani. Novembertől kezdődően az ECHA minden olyan SDS-információt közzétesz,
amellyel kapcsolatban nem érkezett bizalmas kezelés iránti kérelem.
A regisztrálókat ugyanakkor arra is bíztatjuk, hogy tegyék teljessé az anyagaik PBT és vPvB
értékelésével kapcsolatos, újonnan bevezetett adatmezőcsoportokat. Ezek az információk
szintén közzétételre kerülnek.
A korábban bejelentett anyagok (NONS) regisztrálásából származó információk úgyszintén
közzétételre kerülnek a weboldalon. További részletek hozzáadásával a NONS anyagokkal
kapcsolatos kérdések és válaszok című dokumentum is aktualizálásra került.

Háttérinformációk

A PBT betűszó a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagokat, a vPvB betűszó a nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagokat jelenti.

A REACH-rendelet előírja a vállalatok számára az általuk az EU-ban gyártott vagy az EU-ba
behozott anyagok PBT- és vPvB-tulajdonságainak az értékelését.

További információk
Elindult a REACH-IT új verziója (2012. július 11-i hírriadó)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
Az ECHA több információt tesz közzé a vegyi anyagokkal kapcsolatban (2011. május 11-i
sajtóközlemény)
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Kérdések és válaszok az IUCLID 5.4-ben a biztonsági adatlapon szereplő információk
közzétételéről és azok bizalmas kezelése iránti kérelemről (2012. június 7-i hírriadó)
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Kérdések és válaszok a korábban bejelentett anyagok (NONS) regisztrálói számára
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
Adatbenyújtási kézikönyvek
http://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/
Az aktualizált kézikönyvek kezdetben csak angol nyelven érhetők el.
IUCLID weboldal
http://iuclid.eu/
ECHA információs szolgálat
http://echa.europa.eu/hu/support/helpdesks/echa-helpdesk
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