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Vraagbaak inzake verspreiding en
vertrouwelijkheid van
veiligheidsinformatiebladen
Vanaf najaar 2012 zal op de website van ECHA meer informatie voor het
publiek beschikbaar komen over chemische stoffen die regelmatig voorkomen
op de veiligheidsinformatiebladen. ECHA publiceert een Vraagbaak die nu al
informatie verschaft over de verspreiding en nieuwe vertrouwelijkheidsclaims
in IUCLID 5.4, en moedigt registranten aan zich vertrouwd te maken met
deze veranderingen.
Helsinki, 7 juni 2012 – De nieuwe veiligheidsinformatie die voor het publiek beschikbaar
komt, betreft de identiteit van registranten van een stof, de registratienummers, een
vermelding of een chemischeveiligheidsbeoordeling heeft plaatsgevonden en de resultaten van
de PBT-beoordelingen (persistente, bioaccumulerende en toxische chemische stoffen) en vPvBbeoordelingen (zeer persistente en zeer bioaccumulerende chemische stoffen).
De Vraagbaak biedt uitvoerige informatie over de nieuwe gegevens die zullen worden
verspreid, de wijze waarop de informatie zal worden gepubliceerd en hoe een
vertrouwelijkheidsclaim in een IUCLID 5.4-dossier kan worden vastgelegd. De Vraagbaak
behandelt eveneens vragen over de kosten van vertrouwelijkheidsclaims, het geplande
tijdschema en de eventuele noodzaak om registratiedossiers bij te werken. Hierin wordt ook
uitgelegd dat gebruikswijzen van de stof, gebruikswijzen die worden ontraden en mogelijke
generieke blootstelling zullen worden verspreid conform het nieuwe IUCLID-formaat.
Vanaf het moment dat de nieuwe versie van REACH-IT wordt geïntroduceerd - volgens
planning juli 2012 – hebben bedrijven drie maanden de tijd om hun registratiedossier met
nieuwe vertrouwelijkheidsclaims bij te werken. Voor zover van toepassing worden voor
vertrouwelijkheidsclaims krachtens REACH kosten in rekening gebracht, die door ECHA worden
beoordeeld. Geactualiseerde versies van de IUCLID REACH-plug-ins (plug-ins voor TCC,
verspreiding en berekening van de vergoeding) met handleidingen komen in juli beschikbaar,
tegelijk met de update van REACH-IT. Met behulp van de plug-ins en handleidingen kunnen
registranten de volledigheid van hun dossiers verifiëren, de te verspreiden informatie vooraf
inzien en de vergoeding berekenen voor eventuele nieuwe vertrouwelijkheidsclaims.
ECHA verwacht de veiligheidsinformatie uit dossiers die in IUCLID 5.4-formaat zijn ingediend
vanaf november 2012 op zijn website te kunnen publiceren.

Vrijwillige verstrekking van gegevens

Uit alle registratiedossiers zal de informatie worden verspreid die doorgaans op een
veiligheidsinformatieblad staat, ongeacht of dit voor de stof is voorgeschreven, tenzij voor de
informatie een vertrouwelijkheidsclaim is ingediend. Indien voor een stof geen
veiligheidsinformatieblad noodzakelijk is, wordt aangenomen dat de registrant deze informatie
vrijwillig verstrekt, tenzij deze als vertrouwelijk is aangemerkt.

Overige informatie
Vragen en antwoorden inzake verspreiding van en vertrouwelijkheidsclaims inzake
veiligheidsinformatiebladen in IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 nu beschikbaar (nieuwsbericht 5 juni 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
ECHA actualiseert REACH-IT en IUCLID 5 (nieuwsbericht 11 april 2012)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
IUCLID-website
http://iuclid.eu/
ECHA-helpdesk:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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