Komunikat
Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Niniejszy dokument
jest tłumaczeniem. Wersja oryginalna jest dostępna w języku
angielskim na stronie internetowej ECHA.
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Podlegające publikacji informacje dodatkowe
dotyczące substancji chemicznych
Od listopada wzrośnie ilość publikowanych na stronie internetowej ECHA
informacji pochodzących z dokumentacji rejestracyjnych. Rejestrujący mogą
składać wnioski o zachowanie tych informacji w poufności; w tym celu muszą
zaktualizować swoje dokumentacje przed końcem października.
Helsinki, 24 lipca 2012 r. Począwszy od listopada, ECHA będzie udostępniać na swojej
stronie internetowej więcej informacji pochodzących z dokumentacji rejestracyjnych. Działanie
to stanowi wykonanie decyzji podjętej przez ECHA w 2011 r. i jest zgodne z art. 119 ust. 2
lit. d) rozporządzenia REACH. Po dodaniu nowych elementów udostępnione informacje będą
zawierały nazwę rejestrującego, numer rejestracji substancji oraz inne pozycje zazwyczaj
zawarte w karcie charakterystyki. Przedsiębiorstwa, które zamierzają złożyć wniosek
o nieujawnianie tych informacji, muszą zaktualizować swoje dokumentacje i uzasadnić wniosek
o zastrzeżenie poufności.
Wszystkich rejestrujących zachęca się do przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji i do
korzystania z nowej wersji wtyczki do programu IUCLID 5.4, która wskazuje dane podlegające
opublikowaniu. Wtyczkę można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej IUCLID. Inne
materiały pomocnicze to dokument zawierający pytania i odpowiedzi na temat publikowania i
zastrzeżeń poufności informacji zawartych w kartach charakterystyki w opublikowanym w
czerwcu programie IUCLID 5.4, a także zaktualizowane podręczniki przedkładania danych:
część 15 (dotycząca publikacji danych) i część 16 (dotycząca zastrzeżeń poufności), dostępne
na stronie internetowej ECHA.
Dokumentacje, które należy zaktualizować przez złożenie wniosków o zastrzeżenie poufności,
muszą być ponownie przedłożone do dnia 31 października 2012 r. Począwszy od listopada,
ECHA będzie publikować wszystkie zawarte w kartach charakterystyki informacje, które nie
zostały zastrzeżone jako poufne.
Jednocześnie zachęca się rejestrujących do wypełnienia nowo wprowadzonej sekcji dotyczącej
oceny substancji PBT i vPvB. Te informacje również zostaną upublicznione.
Ponadto na stronie internetowej udostępnione zostaną dane dotyczące uprzednio zgłoszonych
substancji, zamieszczone w dokumentacjach rejestracyjnych. Dokument zawierający pytania
i odpowiedzi na temat uprzednio zgłoszonych substancji został zaktualizowany poprzez dodanie
dalszych szczegółowych informacji.

Informacje ogólne

Skrót PBT oznacza trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną substancję
chemiczną. Skrót vPvB oznacza bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do
bioakumulacji substancję chemiczną.
Przepisy rozporządzenia REACH nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek oceny właściwości
PBT i vPvB substancji chemicznych, które są przez nie wytwarzane lub importowane do UE.

Dodatkowe informacje
Wprowadzono nową wersję REACH-IT (powiadomienie o nowościach z dnia 11 lipca 2012 r.)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
ECHA będzie publikować więcej informacji dotyczących substancji chemicznych (komunikat
prasowy z dnia 11 maja 2011 r.)
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Pytania i odpowiedzi na temat publikowania i zastrzeżeń poufności informacji zawartych w
kartach charakterystyki w programie IUCLID 5.4 (powiadomienie o nowościach z dnia
7 czerwca 2012 r.)
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Pytania i odpowiedzi dla rejestrujących uprzednio zgłoszone substancje
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
Podręczniki przedkładania danych
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/
Zaktualizowane podręczniki są dostępne tylko w angielskiej wersji językowej.
Strona internetowa IUCLID
http://iuclid.eu/
Centrum informacyjne ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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