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Perguntas e respostas sobre divulgação e
confidencialidade das informações da Ficha
de Dados de Segurança
A partir do outono de 2012, serão disponibilizadas ao público no sítio Web da
ECHA mais informações sobre as substâncias químicas normalmente
encontradas na Ficha de Dados de Segurança (FDS). A ECHA publica um
documento de perguntas e respostas (P&R), que fornece antecipadamente
pormenores sobre a divulgação e os novos pedidos de confidencialidade
destas informações na IUCLID 5.4, e incentiva os registantes a
familiarizarem-se com as alterações a introduzir futuramente.
Helsínquia, 7 de junho de 2012 – As novas informações da FDS que serão disponibilizadas
ao público dizem respeito às identidades dos registantes de uma substância, aos números de
registo, à indicação sobre se foi ou não realizada uma avaliação da segurança química (CSA) e
aos resultados das avaliações PBT (substâncias químicas persistentes, bioacumuláveis e
tóxicas) e mPmB (muito persistentes e muito bioacumuláveis).
O documento P&R fornece explicações pormenorizadas sobre os novos domínios que serão
divulgados, a forma como as informações serão publicadas e a forma de apresentar um pedido
de confidencialidade num dossiê IUCLID 5.4. O documento P&R também aborda questões
específicas relativas aos custos do pedido de confidencialidade, o calendário previsto e a
eventual necessidade de atualizar os dossiês de registo. Esclarece igualmente que as
utilizações da substância, as suas utilizações desaconselhadas e o potencial de exposição
genérica serão divulgados de acordo com o novo formato IUCLID.
Após o lançamento da nova versão do REACH-IT, previsto para julho de 2012, as empresas
terão um prazo de três meses para apresentarem uma atualização do seu dossiê de registo
com os novos pedidos de confidencialidade. Deve notar-se que, nos casos pertinentes, os
pedidos de confidencialidade ao abrigo do REACH estão sujeitos a pagamento e serão
avaliados pela ECHA. As versões atualizadas dos plug-ins IUCLID REACH (plug-ins de
verificação da integralidade técnica (TCC), de divulgação e de cálculo de taxas) e os manuais
relevantes serão disponibilizados em julho, juntamente com a atualização do REACH-IT. Os
plug-ins e os manuais ajudarão os registantes a verificar a integralidade, a visualizar
previamente as informações divulgadas e a avaliar as taxas aplicáveis a potenciais novos
pedidos de confidencialidade.
A ECHA prevê dar início à publicação, no seu sítio Web, das informações das FDS procedentes
dos dossiês apresentados no formato IUCLID 5.4 a partir de novembro de 2012.

Publicação voluntária de dados

As informações normalmente encontradas numa FDS serão extraídas de todos os dossiês de
registo, independentemente de a substância requerer ou não uma FDS, salvo se as
informações forem objeto de um pedido de confidencialidade. Se a substância não exigir uma
FDS, presume-se que as informações serão publicadas por iniciativa do registante, caso não
sejam assinaladas como confidenciais.
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