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Meer informatie over chemische stoffen
gepubliceerd
Vanaf november zal meer informatie uit registratiedossiers worden
gepubliceerd op de ECHA-website. Registranten kunnen vragen de informatie
vertrouwelijk te houden door hun dossiers vóór eind oktober bij te werken.
Helsinki, 24 juli 2012 Vanaf begin november zal ECHA op zijn website meer informatie uit de
registratiedossiers beschikbaar stellen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een in 2011
door ECHA genomen besluit, dat in overeenstemming is met artikel 119, lid 2, onder d) van
REACH. Met deze nieuwe elementen omvat de beschikbare informatie de naam van de
registrant, het registratienummer van de stof en andere gegevens die gewoonlijk in een
veiligheidsinformatieblad (SDS) aanwezig zijn. Bedrijven die om vertrouwelijkheid met
betrekking tot deze onderdelen willen vragen, moeten hun dossiers bijwerken en hun
verzoeken betreffende vertrouwelijke behandeling rechtvaardigen.
Alle registranten worden gestimuleerd hun dossiers te herzien en de bijgewerkte IUCLID 5.4
verspreidingsplug-in te gebruiken, die de te publiceren gegevens zal identificeren. De plug-in is
gratis beschikbaar op de IUCLID-website. Andere hulpbronnen zijn de vraagbaak inzake
verspreiding en vertrouwelijkheid van veiligheidsinformatiebladen in IUCLID 5.4, gepubliceerd
in juni, en de bijgewerkte handleidingen voor het indienen van dossiers nr. 15 (over
verspreiding) en nr. 16 (over vertrouwelijkheidsclaims), die nu op de ECHA-website
beschikbaar zijn.
Dossiers die met vertrouwelijkheidsverzoeken moeten worden bijgewerkt, dienen uiterlijk
31 oktober 2012 opnieuw te worden ingediend. Vanaf november zal ECHA alle SDS-informatie
publiceren die niet als vertrouwelijk is geclaimd.
Tegelijkertijd worden registranten gestimuleerd om de onlangs geïntroduceerde paragraaf met
betrekking tot de PBT- en zPzB-beoordeling van hun stof te voltooien. Deze informatie zal ook
openbaar gemaakt worden.
Informatie uit de registraties van eerder aangemelde stoffen (NONS) wordt op dezelfde manier
op de website beschikbaar gesteld. De vraagbaak over NONS is ook met aanvullende
bijzonderheden bijgewerkt.

Achtergrondinformatie

Het acroniem PBT betekent persistent, bioaccumulerend en toxisch. Het acroniem zPzB
betekent zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

Volgens de regelgeving van de REACH-verordening moeten bedrijven PBT- en zPzBkarakteristieken beoordelen van de chemische stoffen die zij vervaardigen of in de EU
invoeren.

Meer informatie
Nieuwe versie van REACH-IT nu online (nieuwsflash 11 juli 2012)
http://echa.europa.eu/nl/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
ECHA publiceert meer informatie over chemische stoffen (persbericht 11 mei 2011)
http://echa.europa.eu/nl/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Vraagbaak inzake verspreiding en vertrouwelijkheid van veiligheidsinformatiebladen in IUCLID
5.4 (nieuwsflash 7 juni 2012)
http://echa.europa.eu/nl/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Vragen en antwoorden voor de registranten van eerder aangemelde stoffen (NONS)
http://echa.europa.eu/nl/support/faqs
Handleidingen voor het indienen van gegevens
http://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/
De bijgewerkte handleidingen zijn aanvankelijk alleen in de Engelse versie beschikbaar.
IUCLID-website
http://iuclid.eu/
ECHA-helpdesk
http://echa.europa.eu/nl/support/helpdesks/echa-helpdesk
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