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Jautājumi un atbildes par drošības datu lapu
informācijas izplatīšanu un konfidencialitāti
Plašāka informācija par ķīmiskajām vielām, kas parasti atrodama drošības
datu lapās (SDS), būs publiski pieejama ECHA tīmekļa vietnē 2012. gada
rudenī. ECHA publicē jautājumu un atbilžu dokumentu, lai jau iepriekš
sniegtu sīku aprakstu par šādas informācijas izplatīšanu un jauniem
konfidencialitātes pieprasījumiem IUCLID 5.4 dokumentācijā, un aicina
reģistrētājus iepazīties ar gaidāmajām pārmaiņām.
Helsinki, 2012. gada 7. jūnijs —Jaunā SDS informācija, kas nākotnē būs publiski pieejama,
attiecas uz vielu reģistrētāju identitāti, reģistrācijas numuriem, norādēm par to, vai ir veikts
ķīmiskās drošības novērtējums (CSA), un PBT (noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku vielu) un
vPvB (ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu vielu) novērtējumu rezultātiem.
Jautājumu un atbilžu dokumentā ir sīki aprakstītas jaunās jomas, par kurām tiks izplatīta
informācija, tas, kā informācija tiks publicēta un kā var pieprasīt konfidencialitāti IUCLID 5.4
dokumentācijā. Jautājumu un atbilžu dokumentā ir aprakstīti arī specifiski jautājumi, kas
saistīti ar konfidencialitātes pieprasījumu maksu, paredzamo grafiku un iespējamo vajadzību
atjaunināt reģistrācijas dokumentāciju. Tajā ir arī precizēts, ka informācija par vielas
lietošanas veidiem, neieteicamiem lietošanas veidiem un vispārējo iedarbības potenciālu tiks
izplatīta saskaņā ar jauno IUCLID formātu.
Pēc jaunās REACH–IT versijas ieviešanas, kas plānota 2012. gada jūlijā, uzņēmumiem būs trīs
mēneši laika, lai iesniegtu atjauninātu reģistrācijas dokumentāciju ar jauniem
konfidencialitātes pieprasījumiem. Ņemiet vērā, ka attiecīgā gadījumā par konfidencialitātes
pieprasījumiem atbilstoši REACH ir jāveic maksājums un ka konfidencialitātes pieprasījumus
novērtēs ECHA. IUCLID REACH spraudņu (TCC, izplatīšanas un maksas aprēķināšanas
spraudnis) un attiecīgo rokasgrāmatu atjauninātās versijas būs pieejamas jūlijā vienlaikus ar
atjaunināto REACH–IT. Spraudņi un rokasgrāmatas palīdzēs reģistrētājiem pārbaudīt satura
pilnīgumu, priekšskatīt izplatīto informāciju un novērtēt maksu par iespējamiem jauniem
konfidencialitātes pieprasījumiem.
ECHA plāno sākt publicēt SDS informāciju no dokumentācijas, kas iesniegta IUCLID 5.4
versijā, savā tīmekļa vietnē no 2012. gada novembra.

Dati par brīvprātīgumu

Informācija, kas parasti atrodama SDS, tiks izplatīta no visas reģistrācijas dokumentācijas
neatkarīgi no tā, vai par vielu ir vajadzīga SDS vai ne, ja vien attiecībā uz informāciju nav
pieprasīta konfidencialitāte. Ja par vielu ir vajadzīga SDS, tiek pieņemts, ka reģistrētājs
brīvprātīgi apņemas publicēt šādu informāciju, ja tā nav apzīmēta kā konfidenciāla.

Papildinformācija
Jautājumi un atbildes par drošības datu lapu informācijas izplatīšanu un
konfidencialitātes pieprasījumiem IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 ir pieejams jau tagad (2012. gada 5. jūnija jaunāko ziņu paziņojums)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
ECHA plāno atjaunināt REACH–IT un IUCLID 5 (2012. gada 11. aprīļa jaunāko ziņu
paziņojums)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
IUCLID tīmekļa vietne
http://iuclid.eu/
ECHA palīdzības dienests
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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