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Vprašanja in odgovori o razširjanju in
zaupnosti informacij iz varnostnega lista
Več informacij o kemičnih snoveh, ki so običajno navedene na varnostnem
listu, bo od jeseni 2012 javno dostopnih na spletni strani Evropske agencije za
kemikalije (ECHA). Agencija je objavila dokument Vprašanja in odgovori, da
bi vnaprej zagotovila podrobnosti o razširjanju informacij in novih zahtevkih
po zaupnosti teh informacij v zbirki IUCLID 5.4, ter hkrati registracijske
zavezance poziva, da se seznanijo s temi spremembami.
Helsinki, 7. junija 2012 - Nove informacije iz varnostnega lista, ki bodo javno dostopne,
vsebujejo identiteto registracijskih zavezancev za snov, registracijske številke, navedbo, ali je
bila izvedena ocena kemijske varnosti, ter rezultate ocene lastnosti PBT (obstojno, se kopiči v
organizmih in strupeno) in ocene lastnosti vPvB (zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v
organizmih).
V dokumentu Vprašanja in odgovori so navedene podrobne informacije o novih poljih, ki bodo
objavljena, o tem, kako bodo informacije objavljene in kako bo v dokumentaciji IUCLID 5.4
mogoče zahtevati zaupnost. V tem dokumentu so obravnavana tudi posebna vprašanja glede
zaračunavanja zahtevkov po zaupnosti, predvidenega časovnega razporeda in morebitne
potrebe po posodobitvi registracijske dokumentacije. Pojasnjeno je še, da se bodo informacije
o uporabi snovi, odsvetovani uporabi in morebitni splošni izpostavljenosti razširjale v skladu z
novo obliko dokumentacije IUCLID.
Po uvedbi nove različice orodja REACH-IT, ki je predvidena za julij 2012, bodo podjetja lahko v
treh mesecih predložila posodobitev svoje registracijske dokumentacije z novimi zahtevki po
zaupnosti. Zahtevke po zaupnosti v okviru uredbe REACH je treba, kadar je to ustrezno,
plačati, ocenila pa jih bo agencija ECHA. Posodobljene različice vtičnikov IUCLID REACH
(vtičnik za preverjanje tehnične popolnosti, vtičnik za razširjanje in vtičnik za izračun
pristojbine) in ustrezni priročniki bodo hkrati s posodobljeno različico orodja REACH-IT na voljo
julija. Vtičniki in priročniki bodo registracijskim zavezancem v pomoč pri preverjanju popolnosti
dokumentacije, predhodnem pregledu objavljenih informacij in oceni višine pristojbine za
morebitne nove zahtevke po zaupnosti.
Agencija ECHA načrtuje, da bo od novembra 2012 na svoji spletni strani začela objavljati
informacije iz varnostnega lista iz dokumentacij, predloženih v različici orodja IUCLID 5.4.

Prostovoljna navedba podatkov

Informacije, ki so običajno navedene na varnostnem listu, se bodo posredovale iz vseh
registracijskih dokumentacij, ne glede na to, ali se za snov zahteva varnostni list ali ne, razen
kadar je vložen zahtevek po zaupnosti informacij. Če se varnostni list za zadevno snov ne

zahteva, se domneva, da se registracijski zavezanec strinja z objavo teh informacij, če niso
označene kot zaupne.

Dodatne informacije
Vprašanja in odgovori o razširjanju in zahtevkih po zaupnosti informacij iz
varnostnega lista v dokumentaciji IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 je zdaj na voljo (Novosti z dne 5. junija 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
ECHA posodablja REACH-IT in IUCLID 5 (Novosti z dne 11. aprila 2012)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Spletna stran dokumentacije IUCLID
http://iuclid.eu/
Služba agencije ECHA za pomoč uporabnikom
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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