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Informaţii suplimentare privind substanţele
chimice care urmează să fie publicate
Începând cu luna noiembrie, pe site-ul ECHA se vor publica mai multe
informaţii din dosarele de înregistrare. Solicitanţii înregistrării pot solicita
păstrarea confidenţialităţii informaţiilor actualizându-şi dosarele până la
sfârşitul lunii octombrie.
Helsinki, 24 iulie 2012 Începând cu luna noiembrie, ECHA va publica pe site-ul său mai
multe informaţii din dosarele de înregistrare, punând astfel în aplicare o decizie adoptată de
ECHA în 2011, în conformitate cu articolul 119 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul REACH.
Cu aceste elemente noi, informaţiile puse la dispoziţie vor include numele solicitantului
înregistrării, numărul de înregistrare al substanţei, precum şi alte informaţii conţinute în mod
normal într-o fişă cu date de securitate (FDS). Companiile care doresc să solicite păstrarea
confidenţialită ii acestor informaţii trebuie să îşi actualizeze dosarele şi să îşi justifice cererile
de tratament confidenţial.
Toţi solicitanţii înregistrării sunt invitaţi să îşi revizuiască dosarele şi să utilizeze plug-in-ul de
diseminare IUCLID 5.4 actualizat, care va identifica informaţiile care urmează să fie publicate.
Plug-in-ul este disponibil gratuit pe site-ul IUCLID. Alte surse de asistenţă sunt documentul
„Întrebări şi răspunsuri privind diseminarea şi cererile de confidenţialitate privind informaţiile
din fişele cu date de securitate în IUCLID 5.4”, publicat în iunie, şi manualele actualizate
pentru transmiterea datelor nr. 15 (privind diseminarea) şi nr. 16 (privind cererile de
confidenţialitate) disponibile în prezent pe site-ul ECHA.
Dosarele care trebuie actualizate în ceea ce priveşte cererile de confidenţialitate trebuie să fie
retransmise până la 31 octombrie 2012. Începând cu luna noiembrie, ECHA va publica toate
informaţiile din FDS care nu au făcut obiectul unei cereri de confidenţialitate.
În acelaşi timp, solicitanţii înregistrării sunt invitaţi, de asemenea, să completeze secţiunea
nou introdusă privind evaluarea PBT şi vPvB a substanţei lor. Această informaţie va fi, la rândul
său, publicată.
De asemenea, pe site vor fi publicate informaţii disponibile în înregistrările substanţelor
notificate anterior (NONS). Documentul „Întrebări şi răspunsuri” privind NONS a fost, de
asemenea, actualizat cu detalii suplimentare.

Informaţii generale

Acronimul PBT se referă la substanţe chimice persistente, bioacumulative şi toxice. Acronimul
vPvP se referă la substanţe chimice foarte persistente şi foarte bioacumulative.

Cadrul legislativ al Regulamentului REACH solicită companiilor să evalueze caracteristicile PBT
şi vPvB ale substanţelor chimice pe care le produc sau pe care le importă în UE.

Informaţii suplimentare
Noua versiune a REACH-IT este online (Alertă informativă din11 iulie 2012)
http://echa.europa.eu/ro/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
ECHA urmează să publice mai multe informaţii cu privire la substanţele chimice (Comunicat de
presă din 11 mai 2011)
http://echa.europa.eu/ro/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Întrebări şi răspunsuri privind diseminarea şi cererile de confidenţialitate privind informaţiile
din fişele cu date de securitate în IUCLID 5.4 (Alertă informativă din 7 iunie 2012)
http://echa.europa.eu/ro/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Întrebări şi răspunsuri pentru solicitanţii înregistrării de substanţe notificate anterior (NONS)
http://echa.europa.eu/ro/support/faqs
Manuale pentru transmiterea datelor
http://echa.europa.eu/ro/support/dossier-submission-tools/
Manualele actualizate sunt disponibile iniţial numai în limba engleză.
Site-ul IUCLID
http://iuclid.eu/
Biroul de asistenţă tehnică al ECHA
http://echa.europa.eu/ro/support/helpdesks/echa-helpdesk
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