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Mer information om kemikalier kommer att
offentliggöras
Mer information från registreringsunderlaget kommer att offentliggöras på
Echas webbplats från och med november. Registranter kan begära att
informationen behandlas konfidentiellt genom att uppdatera sina
registreringsunderlag senast den sista oktober.
Helsingfors den 24 juli 2012 Från och med november kommer Echa att göra mer
information från registreringsunderlag tillgänglig på sin webbplats. Detta är följden av ett
beslut som Echa fattade 2011 i linje med artikel 119.2 d i Reach-förordningen. Beslutet
innebär att bland annat registrantens namn och ämnets registreringsnummer kommer att
finnas tillgängliga, tillsammans med andra uppgifter som normalt finns i ett säkerhetsdatablad.
Företag som vill att dessa uppgifter ska sekretessbeläggas måste uppdatera sina
registreringsunderlag och motivera sin begäran om konfidentiell behandling.
Alla registranter bör gå igenom sina underlag och använda det uppgraderade
insticksprogrammet i IUCLID 5.4 för spridning av information, som visar vilka uppgifter som
kommer att offentliggöras. Insticksprogrammet finns tillgängligt på IUCLID-webbplatsen utan
kostnad. Andra källor som kan vara till hjälp är det dokument som publicerades i juni med
frågor och svar om spridning och krav på konfidentiell behandling av informationen i
säkerhetsdatabladet i IUCLID 5.4 och de uppdaterade handböckerna för inlämning av data 15
(om informationsspridning) och 16 (om begäran om konfidentiell behandling), som nu finns på
Echas webbplats.
Registreringsunderlag som behöver uppdateras med begäran om konfidentiell behandling ska
lämnas in på nytt senast den 31 oktober 2012. Från och med november kommer Echa att
offentliggöra alla uppgifter i säkerhetsdatabladet för vilka konfidentiell behandling inte har
begärts.
Registranterna uppmanas att samtidigt fylla i det nya avsnittet om PBT- och vPvB-bedömning
av sitt ämne. Denna information kommer att offentliggöras.
Även information från registreringar av tidigare anmälda ämnen (NONS) kommer att
offentliggöras på webbplatsen. Dokumentet med frågor och svar om NONS har uppdaterats
med närmare information om detta.

Bakgrundsinformation

Förkortningen PBT står för Persistent, Bioaccumulative and Toxic och innebär att ett ämne är
långlivat, bioackumulerande och toxiskt. Förkortningen vPvB står för very Persistent, very
Bioaccumulative och innebär att ett ämne är mycket långlivat och mycket bioackumulerande.
Enligt Reach-förordningen måste företag bedöma PBT- och vPvB-egenskaperna hos kemikalier
de tillverkar i eller importerar till EU.

Mer information
Ny version av Reach-IT släpps (nyhetsbrev av den 11 juli 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
Echa offentliggör mer information om kemikalier (pressmeddelande av den 11 maj 2011)
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Frågor och svar om spridning av information och begäran om konfidentiell behandling av
information i säkerhetsdatabladet i IUCLID 5.4 (nyhetsbrev av den 7 juni 2012)
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Frågor och svar för registranter av tidigare anmälda ämnen (NONS)
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
Handböcker för inlämning av data
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/
Till en början finns endast de engelska versionerna av de uppdaterade handböckerna
tillgängliga.
IUCLID-webbplatsen
http://iuclid.eu/
Echas stöd och informationspunkt
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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