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Papildu informācija par publicējamām
ķīmiskām vielām
Plašāka informācija no reģistrācijas dokumentācijām tiks publicēta ECHA
tīmekļa vietnē, sākot no novembra. Reģistrētāji var pieprasīt informācijas
konfidencialitātes ievērošanu, atjauninot savas dokumentācijas līdz oktobra
beigām.
Helsinki, 2012. gada 24. jūlijs. Sākot no novembra, ECHA tīmekļa vietnē būs pieejama
plašāka informācija no reģistrācijas dokumentācijām. Tā tiks izpildīts ECHA 2011. gadā
pieņemtais lēmums un ievērotas REACH regulas 119. panta 2. punkta d) apakšpunkta
prasības. Kopā ar šiem jaunajiem elementiem publiskotajā informācijā būs iekļauts reģistrētāja
nosaukums, vielas reģistrācijas numurs, kā arī citi dati, ko parasti norāda drošības datu lapā
(SDS). Uzņēmumiem, kas vēlas attiecībā uz šiem datiem pieprasīt konfidencialitātes
ievērošanu, ir jāatjaunina dokumentācijas un jāpamato konfidencialitātes ievērošanas
pieprasījumi.
Visi reģistrētāji tiek aicināti pārskatīt savas dokumentācijas un izmantot jaunināto IUCLID 5.4.
izplatīšanas spraudni, kas identificēs publicējamos datus. Šis spraudnis IUCLID tīmekļa vietnē
ir pieejams bez maksas. Palīdzību var meklēt arī jautājumu un atbilžu dokumentā par
izplatīšanas un konfidencialitātes pieprasījumiem attiecībā uz drošības datu lapas informāciju
IUCLID 5.4., kas publicēta jūnijā, un atjauninātajā 15. (par izplatīšanu) un 16. (par
konfidencialitātes pieprasījumiem) datu iesniegšanas rokasgrāmatā – tās jau ir pieejamas
ECHA tīmekļa vietnē.
Dokumentācijas, kas jāatjaunina ar konfidencialitātes pieprasījumiem, ir jāiesniedz atkārtoti
līdz 2012. gada 31. oktobrim. Sākot no novembra, ECHA publicēs visu drošības datu lapas
informāciju, ja par to nebūs pieprasīts ievērot konfidencialitāti.
Reģistrētāji tiek aicināti arī aizpildīt jaunizveidoto sadaļu savas vielas PBT un vPvB
novērtējumā. Arī šī informācija tiks publiskota.
Tāpat tīmekļa vietnē būs publicēta arī informācija par iepriekš paziņoto vielu (NONS)
reģistrācijas datiem. Jautājumu un atbilžu dokuments par NONS arī ir atjaunināts ar jaunu
informāciju.

Pamatinformācija

Saīsinājums PBT apzīmē noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku ķīmisku vielu. Saīsinājums vPvB
apzīmē ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu ķīmisku vielu.

REACH regula paredz, ka uzņēmumiem ir jānovērtē savu saražoto vai ES importēto ķīmisko
vielu PBT un vPvB īpašības.

Papildu informācija
Jaunā REACH-IT versija pieejama tiešsaistē (2012. gada 11. jūlija informācija plašsaziņas
līdzekļiem)
http://echa.europa.eu/lv/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
ECHA publicēs plašāku informāciju par ķīmiskām vielām (2011. gada 11. maija paziņojums
presei)
http://echa.europa.eu/lv/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Jautājumi un atbildes par drošības datu lapu informācijas izplatīšanu un konfidencialitāti
IUCLID 5.4. (2012. gada 7. jūnija jaunumi)
http://echa.europa.eu/lv/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Jautājumi un atbildes iepriekš paziņotu vielu (NONS) reģistrētājiem
http://echa.europa.eu/lv/support/faqs
Datu iesniegšanas rokasgrāmatas
http://echa.europa.eu/lv/support/dossier-submission-tools/
Atjauninātās rokasgrāmatas sākumā ir pieejamas tikai angļu valodā.
IUCLID tīmekļa vietne
http://iuclid.eu/
ECHA palīdzības dienests
http://echa.europa.eu/lv/support/helpdesks/echa-helpdesk

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

