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Bus skelbiama daugiau informacijos apie
chemines medžiagas
Nuo lapkričio mėn. ECHA svetainėje bus skelbiama daugiau registracijos
dokumentacijų informacijos. Registruotojai gali paprašyti informaciją laikyti
konfidencialia iki spalio mėn. pabaigos atnaujindami savo dokumentaciją.
2012 m. liepos 24 d., Helsinkis. Nuo lapkričio mėn. ECHA savo svetainėje ims teikti daugiau
informacijos iš registracijos dokumentacijų. Tuo bus įgyvendinamas ECHA 2011 m. priimtas
sprendimas pagal REACH reglamento 119 straipsnio 2 dalį. Papildžius skelbiamą informaciją
naujais elementais svetainėje bus galima matyti registruotojo pavadinimą, cheminės
medžiagos registracijos numerį ir kitus įrašus, kurie paprastai pateikiami saugos duomenų lape
(SDS). Įmonės, kurios pageidauja, kad tokia informacija nebūtų skelbiama, turi atnaujinti savo
dokumentacijas ir pagrįsti prašymus informaciją laikyti konfidencialia.
Visi registruotojai raginami peržiūrėti savo dokumentacijas ir naudojantis atnaujintu
IUCLID 5.4 informacijos platinimo papildiniu pasitikrinti, kokia informacija bus skelbiama.
Papildinį galima nemokamai parsisiųsti iš IUCLID svetainės. Kiti pagalbiniai šaltiniai – tai
birželio mėn. paskelbtas dokumentas su klausimais ir atsakymais apie saugos duomenų lapo
informacijos platinimą ir konfidencialumo prašymus IUCLID 5.4 ir atnaujinti duomenų
pateikimo vadovai: 15 apie informacijos skelbimą ir 16 apie konfidencialumo prašymus. Juos
jau galima rasti ECHA svetainėje.
Dokumentacijos, kurias reikia papildyti konfidencialumo pašymais, turi būti pateiktos iš naujo
iki 2012 m. spalio 31 d. Nuo lapkričio mėn. ECHA skelbs visą SDS informaciją, kurios
neprašoma laikyti konfidencialia.
Registruotojai taip pat skatinami užpildyti naują skirsnį apie savo cheminių medžiagų PBT ir
vPvB vertinimą. Ši informacija taip pat bus vieša.
Svetainėje taip pat bus pateikta cheminių medžiagų, apie kurias jau pranešta (NONS),
registracijos dokumentacijų informacija. Klausimų ir atsakymų apie NONS dokumentas taip pat
papildytas atitinkama informacija.

Bendra informacija

PBT – tai patvari, bioakumuliacinė ir toksiška cheminė medžiaga. vPvB – tai labai patvari ir
didelės bioakumuliacijos cheminė medžiaga.
REACH reglamente reikalaujama, kad įmonės atliktų savo cheminių medžiagų, kurias gamina
arba importuoja į ES, PBT ir vPvB savybių vertinimą.

Papildoma informacija
Išleista nauja REACH-IT versija (2012 m. liepos mėn. 11 d. naujienų pranešimas)
http://echa.europa.eu/lt/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
ECHA skelbs daugiau informacijos apie chemines medžiagas (2011 m. gegužės 11 d.
pranešimas spaudai)
http://echa.europa.eu/lt/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Klausimai ir atsakymai saugumo duomenų lapo informacijos platinimą ir konfidencialumo
prašymus IUCLID 5.4 (2012 m. birželio 7 d. naujienų pranešimas)
http://echa.europa.eu/lt/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Klausimai ir atsakymai cheminių medžiagų, apie kurias jau pranešta, registruotojams (NONS).
http://echa.europa.eu/lt/support/faqs
Duomenų pateikimo vadovai
http://echa.europa.eu/lt/support/dossier-submission-tools/
Atnaujinti vadovai pirmiausiai pateikiami tik anglų kalba.
IUCLID svetainė
http://iuclid.eu/
ECHA pagalbos tarnyba
http://echa.europa.eu/lt/support/helpdesks/echa-helpdesk
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