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Kérdések és válaszok a biztonsági adatlapok
információinak terjesztéséről és bizalmas
kezeléséről
A vegyi anyagokkal kapcsolatos további információkat, amelyek a biztonsági
adatlapon (SDS) általában megtalálhatók, 2012 őszétől kezdve nyilvánosan
hozzáférhetővé teszik az ECHA weboldalán. Az ECHA közzétesz egy
kérdéseket és válaszokat tartalmazó dokumentumot az IUCLID 5.4
verziójában megtalálható ilyen jellegű információk terjesztésével és a
bizalmas kezelésre vonatkozó új igényekkel kapcsolatos részletek előzetes
közlése céljából, és arra bátorítja a regisztrálókat, hogy ismerkedjenek meg a
küszöbön álló változásokkal.
Helsinki, 2012. június 7. – Az új SDS-információk, amelyeket nyilvánosan hozzáférhetővé
tesznek, a következőkre vonatkoznak majd: az anyagok regisztrálóinak személyazonossága, a
regisztrációs számok, annak feltüntetése, hogy végrehajtottak-e kémiai biztonsági értékelést
(CSA), valamint a PBT (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vegyszerek) és vPvB (nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok) értékelésének eredményei.
A kérdéseket és válaszokat tartalmazó dokumentum részletes információkat közöl az új
terjesztésre kerülő területekről, az információk közzétételének módjáról és arról, hogyan lehet
igényelni a bizalmas kezelést az IUCLID 5.4 dokumentációban. A kérdéseket és válaszokat
tartalmazó dokumentum emellett a bizalmas kezelésre vonatkozó igény díjaival, a tervezett
menetrenddel, valamint a regisztrációs dokumentációk frissítésének lehetséges
szükségességével kapcsolatos speciális kérdésekkel is foglalkozik. Azt is tisztázza, hogy az
anyagok használatát, ellenjavallt felhasználását és általános expozíciós potenciálját is új
IUCLID-formátumnak megfelelően fogják terjeszteni.
A REACH-IT új verziójának 2012 júliusára beütemezett elindításától kezdve három hónap áll
majd a társaságok rendelkezésére regisztrálási dokumentációjuk új, a bizalmas kezelési
igényeknek megfelelően végrehajtott frissítésének benyújtására. Felhívjuk figyelmét, hogy
adott esetben, a REACH hatálya alá tartozó bizalmas kezelésre vonatkozó igényekért fizetni
kell, és ezt az ECHA fogja elbírálni. Az IUCLID REACH plug-inok (TCC, terjesztési és
díjkalkulációs plug-inok) és a vonatkozó kézikönyvek júliustól lesznek elérhetők, a REACH-IT
frissítésével együtt. A plug-inok és a kézikönyvek segítséget nyújtanak a regisztrálóknak a
dokumentumok hiánytalanságának ellenőrzéséhez, a terjesztett információk előzetes
megjelenítéséhez, valamint a lehetséges új bizalmas kezelési igények díjainak felméréséhez.
Az ECHA azt tervezi, hogy 2012 novemberében kezdi meg az IUCLID 5.4 formátumban
benyújtott dokumentációkból nyert SDS-információk közzétételét a weboldalán.

Önkéntes adatszolgáltatás

A biztonsági adatlapokon általában megtalálható információkat az összes regisztrálási
dokumentációból terjeszteni fogják, függetlenül attól, hogy az adott anyaghoz szükség van-e
biztonsági adatlapra vagy sem, kivéve akkor, ha igénylik az információk bizalmas kezelését.
Ha az anyaghoz nincs szükség biztonsági adatlapra, akkor azt fogják feltételezni, hogy a
regisztráló önként hozzájárul ezeknek az információknak a közzétételéhez, amennyiben nincs
megjelölve bizalmas információként.

További információk
Kérdések és válaszok a biztonsági adatlapok információinak terjesztéséről és a
bizalmas kezelésre vonatkozó igényekről az IUCLID 5.4 verzióban
http://echa.europa.eu/support/faqs
Az IUCLID 5.4 már elérhető (Hírriadó, 2012. június 5.)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
Az ECHA frissíti a REACH-IT és IUCLID 5 online eszközt (Hírriadó, 2012. április 11.)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Az IUCLID weboldala
http://iuclid.eu/
ECHA információs szolgálat
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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