Upozornenie
Odmietnutie zodpovednosti:
Odmietnutie zodpovednosti: Toto je pracovné znenie
dokumentu, ktorý bol pôvodne uverejnený v angličtine.
Dokument v pôvodnom znení je k dispozícii na webovej
stránke agentúry ECHA.
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Otázky a odpovede týkajúce sa šírenia
a dôvernosti informácií z kariet
bezpečnostných údajov
Podrobnejšie informácie o chemických látkach, ktoré sa obvykle uvádzajú
v karte bezpečnostných údajov (KBÚ), budú uverejňované na webových
stránkach agentúry ECHA od jesene 2012. Agentúra ECHA vydáva dokument
Otázky a odpovede, v ktorom v predstihu poskytuje informácie o šírení
a nových žiadostiach o zachovanie dôverného charakteru takýchto informácií
v aplikácii IUCLID 5.4, a odporúča registrujúcim, aby sa oboznámili
s nadchádzajúcimi zmenami.
Helsinki, 7. júna 2012 – Nové informácie z KBÚ, ktoré budú zverejnené, zahŕňajú identitu
registrujúcich látky, registračné čísla, informácie, či sa vykonalo hodnotenie chemickej
bezpečnosti (CSA) a výsledky hodnotenia chemických látok, ktoré sú PBT (perzistentné,
bioakumulatívne a toxické) a vPvB (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne).
Dokument Otázky a odpovede obsahuje podrobné informácie o nových oblastiach informácií,
ktoré sa budú šíriť, akým spôsobom sa budú tieto informácie uverejňovať a ako možno
požiadať o zachovanie dôverného charakteru v dokumentácii aplikácie IUCLID 5.4.
V dokumente Otázky a odpovede sa uvádzajú aj konkrétne otázky týkajúce sa poplatkov
za žiadosti o zachovanie dôverného charakteru, predpokladaného časového plánu a prípadnej
potreby aktualizovať registračné dokumentácie. Vysvetľuje sa v ňom tiež, že informácie
o použitiach látky, neodporúčaných použitiach a potenciáli generickej expozície sa budú šíriť
v súlade s novým formátom aplikácie IUCLID.
Od spustenia novej verzie systému REACH-IT, ktoré je naplánované na júl 2012, spoločnosti
budú mať tri mesiace na predloženie aktualizácie svojej registračnej dokumentácie s novými
žiadosťami o zachovanie dôverného charakteru. Upozorňujeme na to, kde je to vhodné, že
žiadosti o dôverný charakter údajov podľa nariadenia REACH sa spoplatňujú a agentúra ECHA
ich bude posudzovať. Aktualizované verzie zásuvných modulov IUCLID REACH (TCC, šírenie
informácií a zásuvný modul pre výpočet poplatku) a príslušné príručky budú k dispozícii v júli
spolu s aktualizáciou systému REACH-IT. Zásuvné moduly a príručky pomôžu registrujúcim
overiť úplnosť, prehľad šírených informácií a posúdiť poplatok za prípadné nové žiadosti
o dôverný charakter.
Agentúra ECHA plánuje začať so zverejňovaním informácií z KBÚ z dokumentácií predložených
vo formáte aplikácie IUCLID 5.4 na svojej webovej stránke od novembra 2012.

Dobrovoľné údaje

Informácie, ktoré sa bežne uvádzajú v KBÚ, sa budú šíriť zo všetkých registračných
dokumentácií bez ohľadu na to, či sa pre látku vyžaduje alebo nevyžaduje KBÚ, pokiaľ sa
nebude požadovať zachovanie dôverného charakteru týchto informácií. Ak sa pre látku
nevyžaduje KBÚ, predpokladá sa, že registrujúci dobrovoľne zverejní tieto informácie, ak nie
sú označené ako dôverné.

Ďalšie informácie
Otázky a odpovede o šírení a žiadostiach o dôverný charakter informácií z karty
bezpečnostných údajov v aplikácii IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
Aplikácia IUCLID 5.4 je už k dispozícii (Upozornenie z 5. júna 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
Agentúra ECHA aktualizuje REACH-IT a IUCLID 5 (Upozornenie z 11. júna 2012)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Webová stránka aplikácie IUCLID
http://iuclid.eu/
Asistenčné pracovisko agentúry ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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