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Spørgsmål og svar om formidling og fortrolig
behandling af oplysninger i
sikkerhedsdatabladet
Flere oplysninger om kemiske stoffer, der normalt findes i
sikkerhedsdatabladet (SDS), vil blive gjort offentligt tilgængelige på ECHA's
websted fra efteråret 2012. ECHA offentliggør et dokument med spørgsmål og
svar (Q&A) for på forhånd at give nærmere oplysninger om formidlingen og
nye anmodninger om fortrolig behandling af sådanne oplysninger i IUCLID
5.4, og opfordrer registranterne til at sætte sig ind i de kommende ændringer.
Helsingfors, den 7. juni 2012 – De nye SDS-oplysninger, der vil blive gjort offentligt
tilgængelige, vedrører identiteten af registranterne af et stof, registreringsnumrene, en
angivelse af, om der blev udført en kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA), og resultaterne af
PBT-vurderingen (persistente, bioakkumulerende og toksiske kemikalier) og vPvB-vurderingen
(meget persistent og meget bioakkumulerende).
Q&A-dokumentet indeholder detaljerede oplysninger om de nye områder, der vil blive
videreformidlet, hvordan oplysningerne vil blive offentliggjort, og hvordan der kan anmodes
om fortrolig behandling i et IUCLID 5.4-dossier. I Q&A-dokumentet behandles også specifikke
spørgsmål vedrørende gebyrer for fortrolighedsanmodninger, den forventede tidsplan og det
eventuelle behov for at opdatere registreringsdossierer. Det præciseres også, at anvendelser
af stoffet, anvendelser, der frarådes, og det generiske eksponeringspotentiale vil blive
videreformidlet i henhold til det nye IUCLID-format.
Fra lanceringen af den nye version af REACH-IT, der er planlagt til juli 2012, har
virksomhederne en tidsramme på tre måneder til at indsende en opdatering af deres
registreringsdossier med nye fortrolighedsanmodninger. Bemærk, at fortrolighedsanmodninger
under REACH i givet fald kræver betaling og vil blive vurderet af ECHA. Opdaterede versioner
af de forskellige IUCLID REACH-plug-ins (plug-ins til kontrol af teknisk fuldstændighed (TCC),
vidensformidling og gebyrberegning) og relevante manualer bliver gjort tilgængelige i juli
sammen med opdateringen af REACH-IT. De pågældende plug-ins og manualer vil gøre det
lettere for registranterne at kontrollere fuldstændigheden, previewe de videreformidlede
oplysninger og beregne gebyret for eventuelle nye fortrolighedsanmodninger.
ECHA planlægger at begynde at offentliggøre SDS-oplysningerne fra dossierer, der er indsendt
i IUCLID 5.4-formatet, på sit websted fra november 2012.

Frivillig offentliggørelse af data

De oplysninger, der normalt findes i et SDS, vil blive videreformidlet fra alle
registreringsdossierer, uanset om stoffet kræver et SDS eller ej, medmindre der er anmodet
om fortrolig behandling af oplysningerne. Hvis stoffet ikke kræver et SDS, antages det, at
registranten frivilligt går med til at offentliggøre disse oplysninger, hvis de ikke er betegnet
som fortrolige.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål og svar om formidling og anmodninger om fortrolig behandling af
oplysninger i sikkerhedsdatabladet i IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 er nu tilgængelig (Nyhedsalert af 5. juni 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
ECHA opdaterer REACH-IT og IUCLID 5 (Nyhedsalert af 11. april 2012)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
IUCLID's websted
http://iuclid.eu/
ECHA-helpdesken
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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