Kiiruudis
Vastutamatusesäte. See on algselt inglise keeles avaldatud
dokumendi tõlke töövariant. Algdokument on ECHA veebilehel

ECHA/NA/12/27

Ohutuskaartide teabe levitamise ja
konfidentsiaalsuse teabedokument
Alates 2012. aasta sügisest hakatakse ECHA veebilehel avaldama kemikaalide
kohta rohkem teavet, mis tavaliselt pärineb ohutuskaartidelt. ECHA avaldab
teabedokumendi, mis selgitab sellise teabe levitamise ja
konfidentsiaalsustaotluste IUCLIDi versioonis 5.4 esitamise korda, ning
soovitab registreerijatel tutvuda tulevaste muudatustega.
Helsingi, 7. juuni 2012 – Uus ohutuskaartide avalikustatav teave on aine registreerija nimi,
registreerimisnumber, märge, kas kemikaaliohutust on hinnatud, ning PBT- (püsiv, bioakumuleeruv
ja toksiline) ja vPvB-omaduste (väga püsiva ja väga bioakumuleeruv) hindamise tulemused.
Teabedokumendis selgitatakse üksikasjalikult, mis uute valdkondade kohta teavet levitatakse,
kuidas teave avalikustatakse ning kuidas saab IUCLID 5.4 toimikus taotleda konfidentsiaalsust.
Teabedokument käsitleb ka konkreetseid küsimusi konfidentsiaalsustaotluse tasu, ajakava ning
registreerimistoimikute võimaliku ajakohastamise vajaduse kohta. Samuti selgitatakse, et koos
IUCLIDi uue versiooni kasutuselevõtuga hakatakse avalikustama aine kasutusalasid, aine
ebasoovitavaid kasutusalasid ja üldist kokkupuuteohtu.
Alates REACH-ITi uue versiooni kasutuselevõtust 2012. aasta juulis on ettevõtetel kolm kuud aega
ajakohastada registreerimistoimikud uute konfidentsiaalsustaotlustega. NB! Kui asjakohane, tuleb
REACH-konfidentsiaalsustaotluste eest tasuda ning neid hindab ECHA. IUCLIDi REACHpistikprogrammide uuendatud versioonid (tehnilise terviklikkuse kontrolli, avaldamise ja tasu
arvutamise pistikprogrammid) avaldatakse juulis koos REACH-ITi versiooniuuendusega.
Pistikprogrammide ja juhenditega saavad registreerijad kontrollida andmete terviklikkust, näha, mis
teave avalikustatakse, ning hinnata võimalike uute konfidentsiaalsustaotluste tasusid.
ECHA kavatseb hakata veebilehel avaldama IUCLID 5.4 vormingus esitatud toimikutest pärinevat
ohutuskaartide teavet alates 2012. aasta novembrist.
Andmete vabatahtlik esitamine

Tavaliselt avaldatakse kõigis registreerimistoimikutes olev ohutuskaardi mittekonfidentsiaalne
teave sellest olenemata, kas ainele on vaja ohutuskaarti või mitte. Kui ainele ohutuskaarti vaja ei

ole, eeldatakse, et registreerija lubab teabe avaldada vabatahtlikult, kui ta ei ole märkinud seda
konfidentsiaalseks.

Lisateave
Ohutuskaartide teabe levitamine ja konfidentsiaalsuse taotlemine IUCLIDi versioonis 5.4
(teabedokument)
http://echa.europa.eu/support/faqs

Avaldatud on IUCLID 5.4 (5. juuni 2012 kiiruudis)

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351

ECHA uuendab REACH-ITi ja IUCLID 5 (11. aprilli 2012 kiiruudis)

http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7

IUCLIDi veebileht
http://iuclid.eu/

ECHA kasutajatugi

http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | Tel: +358 9 686180 | Faks: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

