Upozornenie
Odmietnutie zodpovednosti: Toto je pracovné znenie
dokumentu, ktorý bol pôvodne uverejnený v angličtine.
Dokument v pôvodnom znení je k dispozícii na webovej
stránke agentúry ECHA.
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Ďalšie informácie o chemických látkach,
ktoré sa budú zverejňovať
Od novembra sa bude na webových stránkach agentúry ECHA zverejňovať
viac informácií z registračných dokumentácií. Registrujúci môžu požiadať
o zachovanie dôvernosti informácií prostredníctvom aktualizácie svojej
dokumentácie do konca októbra.
V Helsinkách 24. júla 2012 Začiatkom novembra agentúra ECHA začne zverejňovať na
svojej webovej stránke viac informácií z registračných dokumentácií. Bude tak konať na
základe rozhodnutia, ktoré prijala v roku 2011, a v súlade s článkom 119 ods. 2 písm. d)
nariadenia REACH. S týmito novými prvkami sa sprístupní meno registrujúceho, registračné
číslo látky, ako aj ďalšie údaje ktoré sa bežne uvádzajú v karte bezpečnostných údajov (KBÚ).
Spoločnosti, ktoré chcú požiadať o zachovanie dôvernosti týchto údajov, musia svoje
dokumentácie aktualizovať a zdôvodniť svoju žiadosť o zachovanie dôvernosti.
Všetkým registrujúcim sa odporúča, aby preskúmali svoju dokumentáciu a použili
aktualizovaný zásuvný modul (plugin) aplikácie IUCLID 5 na šírenie informácií, ktorým sa budú
vyhľadávať údaje, ktoré budú zverejnené. Zásuvný modul je bezplatne k dispozícii na webovej
stránke aplikácie IUCLID. Na pomoc slúžia ďalšie zdroje: dokument Otázky a odpovede
týkajúce sa šírenia a dôvernosti informácií z kariet bezpečnostných údajov v aplikácii IUCLID
5.4 uverejnený v júni a aktualizované príručky na predkladanie údajov 15 (o šírení informácií)
a 16 (o žiadostiach na zachovanie dôvernosti), ktoré sú teraz k dispozícii na webovej stránke
agentúry ECHA.
Dokumentácie, ktoré je potrebné aktualizovať na základe žiadostí o zachovanie dôvernosti, by
sa mali opätovne predložiť do 31. októbra 2012. Od novembra začne agentúra ECHA
zverejňovať všetky informácie z KBÚ, v prípade ktorých sa nepožadovalo zachovanie
dôvernosti.
Zároveň sa odporúča, aby registrujúci vyplnili novozavedený oddiel o posúdení PBT a vPvB
charakteristík ich látky. Tieto informácie sa tiež zverejnia.
Informácie z registrácií predtým oznámených látok (NONS), budú tiež k dispozícii na webovej
stránke. Dokument Otázky a odpovede o NONS bol tiež aktualizovaný ďalšími údajmi.

Základné informácie

Skratka PBT znamená perzistentná, bioakumulatívna a toxická chemická látka. Skratka vPvB
znamená veľmi perzistentná, veľmi bioakumulatívna chemická látka.

Podľa nariadenia REACH sa vyžaduje, aby spoločnosti posúdili PBT a vPvB charakteristiky
chemikálií, ktoré vyrábajú alebo dovážajú do EÚ.

Ďalšie informácie
Vydanie novej verzie REACH-IT (upozornenie, 11. júla 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
Agentúra ECHA bude uverejňovať viac informácií o chemických látkach (tlačová správa,
11. mája 2011)
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Otázky a odpovede týkajúce sa šírenia a dôvernosti informácií z kariet bezpečnostných údajov
(upozornenie, 7. júna 2012)
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Otázky a odpovede pre registrujúcich predtým oznámených látok (NONS).
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
Príručky na predkladanie údajov
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/
Aktualizované príručky sú spočiatku k dispozícii len v anglickej verzii.
Webová stránka aplikácie IUCLID
http://iuclid.eu/
Asistenčné pracovisko agentúry ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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