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Kysymyksiä ja vastauksia
käyttöturvallisuustiedotteen sisältämien
tietojen julkistamisesta ja
luottamuksellisuudesta
Kemikaaliviraston verkkosivustolle tulee syksyllä 2012 lisätietoja
käyttöturvallisuustiedotteiden yleensä sisältämistä kemiallisista aineista.
Kemikaaliviraston kysymyksiä ja vastauksia sisältävän asiakirjan on tarkoitus
antaa etukäteen yksityiskohtaista tietoa kyseisten tietojen julkistamisesta
sekä näitä tietoja koskevista uusista salassapitopyynnöistä IUCLID 5.4 järjestelmässä. Virasto kehottaa rekisteröijiä tutustumaan tuleviin
muutoksiin.
Helsinki, 7. kesäkuuta 2012 – Uudet käyttöturvallisuustiedotteen tiedot, jotka tulevat
julkisesti saataville, ovat aineen rekisteröijien henkilöllisyys, rekisteröintinumerot, tieto siitä,
onko kemikaaliturvallisuusarviointi tehty sekä PBT- ja vPvB-arviointien tulokset (PBT tarkoittaa
hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä kemikaaleja; vPvB tarkoittaa hyvin hitaasti
hajoavia ja voimakkaasti biokertyviä kemikaaleja).
Kysymyksiä ja vastauksia -asiakirjassa on yksityiskohtaista tietoa niistä uusista aloista, joita
koskevia tietoja julkistetaan, sekä tietoa julkistamistavasta. Asiakirjassa on myös ohjeet
salassapitopyynnön tekemisestä IUCLID 5.4 -aineistossa. Lisäksi kysymyksiä ja vastauksia asiakirjassa käsitellään kysymyksiä, jotka liittyvät tietojen salaamisesta perittäviin maksuihin,
suunniteltuun aikatauluun sekä rekisteröintiaineistojen mahdolliseen ajantasaistamisen
tarpeeseen. Asiakirjassa myös selvennetään, että tiedot aineen käytöistä, ei-suositeltavista
käytöistä sekä yleisestä altistumismahdollisuudesta julkistetaan uuden IUCLID-muodon
mukaisesti.
REACH-IT-järjestelmän uusi versio on suunniteltu otettavaksi käyttöön heinäkuussa 2012. Sen
jälkeen yritykset voivat kolmen kuukauden ajan toimittaa päivitetyn version
rekisteröintiaineistostaan sekä uudet salassapitopyynnöt. On hyvä muistaa, että REACHasetuksen mukaiset salassapitopyynnöt ovat maksullisia ja kemikaalivirasto arvioi ne. IUCLIDjärjestelmän REACH-lisäosien (tekninen täydellisyystarkastus, tietojen julkistaminen ja
maksujen laskenta) päivitetyt versiot oppaineen tulevat saataville heinäkuussa REACH-ITjärjestelmän päivityksen yhteydessä. Lisäosista ja oppaista on rekisteröijälle apua aineiston
vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa, julkistettavien tietojen esikatselussa sekä
mahdollisten uusien salassapitopyyntöjen kulujen arvioinnissa.

Kemikaalivirasto alkaa julkaista IUCLID 5.4 -muodossa toimitetuissa aineistoissa olevien
käyttöturvallisuustiedotteiden tietoja verkkosivustollaan marraskuussa 2012.

Vapaaehtoiset tiedot

Ellei tietoja ole esitetty salaisiksi, kaikista rekisteröintiasiakirjoista annetaan
käyttöturvallisuustiedotteeseen normaalisti sisältyvät tiedot siihen katsomatta, edellytetäänkö
aineelta käyttöturvallisuustiedotetta vai ei. Jos aineelta ei vaadita käyttöturvallisuustiedotetta,
virasto olettaa rekisteröijän julkaisevan tiedot vapaaehtoisesti, ellei niitä ole merkitty
luottamuksellisiksi.
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