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Întrebări şi răspunsuri privind diseminarea
şi confidenţialitatea informaţiilor din fişele
cu date de securitate
Începând din toamna anului 2012, pe site-ul ECHA vor fi puse la dispoziţia
publicului mai multe informaţii privind substanţele chimice, care se găsesc de
obicei în fişele cu date de securitate (FDS). ECHA publică un document de
întrebări şi răspunsuri pentru a furniza în avans detalii privind diseminarea şi
noile cereri de confidenţialitate pentru aceste informaţii în IUCLID 5.4 şi îi
încurajează pe solicitanţii înregistrărilor să se pună la curent cu viitoarele
schimbări.
Helsinki, 7 iunie 2012 – Noile informaţii din FDS care vor fi puse la dispoziţia publicului se
referă la identitatea solicitanţilor înregistrării unei substanţe, numerele de înregistrare, indicaţii
privind efectuarea evaluării securităţii chimice (ESC) şi rezultatele evaluărilor PBT (substanţe
chimice persistente, bioacumulative şi toxice) şi vPvB (substanţe chimice foarte persistente şi
foarte bioacumulative).
Documentul de întrebări şi răspunsuri oferă informaţii detaliate despre noile câmpuri care vor fi
diseminate, modul în care vor fi publicate informaţiile şi modul în care se poate solicita
confidenţialitatea într-un dosar IUCLID 5.4. Documentul de întrebări şi răspunsuri abordează,
de asemenea, întrebări specifice de exemplu, taxele pentru cererile de confidenţialitate,
programul prevăzut şi eventuala necesitate de actualizare a dosarului de înregistrare. Se
clarifică, de asemenea, că utilizările substanţei, utilizările nerecomandate şi potenţialul de
expunere generică vor fi diseminate în conformitate cu noul format IUCLID.
După lansarea noii versiuni REACH-IT, programată pentru iulie 2012, întreprinderile vor avea
la dispoziţie trei luni pentru a transmite o versiune actualizată a dosarelor lor de înregistrare cu
noi cereri de confidenţialitate. Trebuie reţinut că, dacă este cazul, cererile de confidenţialitate
în cadrul REACH fac obiectul unei plăţi şi vor fi evaluate de către ECHA. Versiunile actualizate
ale modulelor integrate IUCLID REACH (TCC, modulul integrat Diseminare şi modulul integrat
Calcularea taxei) şi manualele de utilizare aferente vor fi disponibile în luna iulie, împreună cu
actualizarea REACH-IT. Modulele integrate şi manualele vor ajuta solicitanţii înregistrărilor să
verifice caracterul complet, să previzualizeze informaţiile diseminate şi să estimeze taxa pentru
eventualele noi cereri de confidenţialitate.
ECHA intenţionează să înceapă publicarea pe site-ul său a datelor din dosarele transmise în
formatul IUCLID 5.4 începând din noiembrie 2012.

Furnizarea voluntară a datelor

Informaţiile care se găsesc în mod normal într-o fişă cu date de securitate vor fi diseminate din
toate dosarele de înregistrare, indiferent dacă substanţa necesită o fişă cu date de securitate
sau nu, în afara cazului în care se solicită confidenţialitatea informaţiilor respective. Dacă
substanţa nu necesită o fişă cu date de securitate, se presupune că solicitantul înregistrării se
oferă să publice voluntar aceste informaţii, dacă nu sunt marcate drept confidenţiale.

Informaţii suplimentare
Întrebări privind diseminarea şi cererile de confidenţialitate privind informaţiile din
fişele cu date de securitate în IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 este acum disponibil (Alertă informativă 5 iunie 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
ECHA va actualiza REACH-IT şi IUCLID 5 (Alertă informativă 11 aprilie 2012)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Site-ul IUCLID
http://iuclid.eu/
Biroul de asistenţă tehnică ECHA
http://echa.europa.eu/ro/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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