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Въпроси и отговори относно
разпространението и поверителността на
информацията в информационния лист за
безопасност
От есента на 2012 г. на интернет страницата на ECHA ще може да се
намери повече информация за химичните вещества, каквато обикновено
се съдържа в информационните листове за безопасност (ИЛБ). ECHA
публикува въпроси и отговори, предоставящи предварително
подробности относно разпространението и новите искания за
поверителност по отношение на тази информация в IUCLID 5.4, и
насърчава регистрантите да се запознаят с предстоящите промени.
Хелзинки, 7 юни 2012 г. — Новата информация от ИЛБ, която ще бъде предоставена
публично, е свързана със самоличността на регистрантните на вещество, с
регистрационните номера, с информация дали е извършена оценка за безопасността на
химичното вещество (ОБХВ) и с резултатите от оценките за PBT (устойчиви,
биоакумулиращи и токсични вещества) и за vPvB (много устойчиви и много
биоакумулиращи).
Въпросите и отговорите предлагат подробна информация за новите полета в досието,
които ще се разпространяват, как ще се публикува информацията и как може да се изиска
поверителност за досие, изготвено чрез IUCLID 5.4. Въпросите и отговорите разглеждат
също конкретни въпроси, свързани с таксите за искане на поверителност, предвидените
срокове и потенциалната нужда от актуализиране на регистрационните досиета. Уточнява
се още, че видовете употреба на веществото, видовете употреба, които не се
препоръчват, и потенциалът за обща експозиция ще се разпространяват чрез новия
формат на IUCLID.
От момента на пускане на новата версия на REACH-IT, предвидено за юли 2012 г., на
дружествата ще бъде даден срок от три месеца, за да представят актуализации на
регистрационните си досиета с нови искания за поверителност. Трябва да се има предвид,
че когато е приложимо, исканията за поверителност съгласно REACH изискват плащане и
ще бъдат оценявани от ECHA. Актуализираните версии на модулите на IUCLID съгласно
REACH (техническа проверка за пълнота, модул за разпространение и за изчисляване на
таксата) и съответните ръководства ще бъдат достъпни през юли заедно с актуализацията
на REACH-IT. Модулите и ръководствата ще помогнат на регистрантите да проверят
завършеността, да преглеждат разпространената информация и да преценяват таксата за
потенциални нови искания за поверителност.

ECHA възнамерява да започне да публикува информацията в ИЛБ от досиетата, подадени
във формат IUCLID 5.4, на уебсайта си от ноември 2012 г. нататък.

Съгласие за предоставяне на данни

Информацията, която обикновено се съдържа в ИЛБ, ще се разпространява от всички
регистрационни досиета независимо дали за веществото се изисква ИЛБ, освен в
случаите, когато за информацията е подадено искане за поверителност. Ако за
веществото не се изисква ИЛБ, се приема, че регистрантът е съгласен тази информация да
се публикува, ако тя не е обозначена като поверителна.

Допълнителна информация
Въпроси и отговори относно разпространението и исканията за поверителност на
информацията в информационните листове за безопасност в IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 вече е на разположение (Известие за новина от 5 юни 2012 г.)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
ECHA ще актуализира REACH-IT и IUCLID 5 (Известие за новина от
11 април 2012 г.)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Уебсайт на IUCLID
http://iuclid.eu/
Информационно бюро на ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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