Upozornění
Prohlášení o vyloučení
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk: Toto je pracovní
překlad dokumentu, který byl původně zveřejněn v anglickém
jazyce. Originální dokument je k dispozici na internetových
stránkách agentury ECHA.
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Otázky a odpovědi týkající se šíření a
důvěrnosti informací z bezpečnostních listů
Na internetových stránkách agentury ECHA budou od podzimu 2012
zveřejněny bližší informace o chemických látkách, které jsou obvykle uvedeny
v bezpečnostních listech. Agentura ECHA vydává dokument otázek a
odpovědí s cílem předem poskytnout podrobnosti o podmínkách dalšího
šíření takových informací a nových požadavcích na zachování jejich
důvěrnosti v nástroji IUCLID 5.4 a vyzývá žadatele o registraci, aby se
s nadcházejícími změnami obeznámili.
Helsinky 7. června 2012 – Mezi nové informace, jež jsou součástí bezpečnostních listů a
budou veřejně zpřístupněny, patří totožnost žadatelů o registraci určité látky, registrační čísla,
údaje o tom, zda bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti, a výsledky posouzení PBT
(perzistentní, bioakumulativní a toxické látky) a vPvB (vysoce perzistentní a vysoce
bioakumulativní látky).
Dokument otázek a odpovědí poskytuje podrobné informace o nově oznamovaných údajích, o
způsobu zveřejnění těchto informací a o tom, jak lze požadovat zachování důvěrnosti
v dokumentaci IUCLID 5.4. Tento dokument se také zabývá specifickými otázkami, které
souvisejí s poplatky za požadavek na zachování důvěrnosti, s předpokládaným
harmonogramem a případnou potřebou aktualizovat registrační dokumentace. Vyjasňuje též,
že informace o použití určité látky, nedoporučených použitích a potenciálu obecné expozice se
budou šířit podle nového formátu nástroje IUCLID.
Po spuštění nové verze REACH-IT, které je naplánováno na červenec 2012, budou mít podniky
tři měsíce na to, aby předložily aktualizaci své registrační dokumentace s novými požadavky
na zachování důvěrnosti. Upozorňujeme, že v relevantních případech bude nutné za vznesení
požadavků na zachování důvěrnosti podle nařízení REACH uhradit příslušný poplatek a že tyto
požadavky bude agentura ECHA posuzovat. Aktualizované verze zásuvných modulů nástroje
IUCLID REACH (zásuvný modul pro TCC, šíření informací a výpočet poplatku) a příslušné
příručky budou zpřístupněny v červenci společně s aktualizací aplikace REACH-IT. S pomocí
zásuvných modulů a příruček budou žadatelé o registraci moci ověřit úplnost, předem
nahlédnout do šířených informací a posoudit poplatek za případné nové požadavky na
zachování důvěrnosti.
Agentura ECHA plánuje, že informace uváděné v bezpečnostních listech začne z dokumentací
předložených ve formátu IUCLID 5.4 zveřejňovat na svých internetových stránkách od
listopadu 2012.

Dobrovolné údaje

Informace, které se obvykle nacházejí v bezpečnostních listech, budou zveřejněny ze všech
registračních dokumentací bez ohledu na to, zda látka vyžaduje bezpečnostní list či nikoli,
pokud takové informace nebudou uvedeny jako důvěrné. Pokud látka nevyžaduje bezpečnostní
list, předpokládá se, že žadatel o registraci tyto informace zveřejní dobrovolně, nebudou-li
označeny za důvěrné.

Další informace
Otázky a odpovědi o šíření informací a požadavcích na zachování důvěrnosti
v souvislosti s údaji z bezpečnostních listů v nástroji IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 je již k dispozici (upozornění ze dne 5. června 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
Agentura ECHA aktualizuje REACH-IT a IUCLID 5 (upozornění ze dne 11. dubna
2012)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Internetové stránky IUCLID
http://iuclid.eu/
Kontaktní místo agentury ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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