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Frågor och svar om spridning av och
sekretess för information som lämnas på
säkerhetsdatablad
Från och med hösten 2012 kommer mer information om kemiska ämnen som
vanligen återfinns på säkerhetsdatablad att offentliggöras på Echas
webbplats. Echa ger ut ett dokument med frågor och svar för att i förväg
informera om spridningen av och nya sekretesskrav för sådan information i
IUCLID 5.4, och rekommenderar att registranterna informerar sig om de
kommande förändringarna.
Helsingfors den 7 juni 2012 – Den nya information på säkerhetsdatabladen som kommer
att offentliggöras avser registranternas identitet, registreringsnummer, uppgift om huruvida en
kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts och resultaten av PBT-bedömningen (för
långlivade, bioackumulerande och toxiska kemikalier) respektive vPvB-bedömningen (för
mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen).
Dokumentet med frågor och svar innehåller detaljerad information om de nya fält som kommer
att spridas, på vilket sätt informationen kommer att offentliggöras och hur man kan göra
anspråk på sekretess i ett registreringsunderlag i IUCLID 5.4. I dokumentet behandlas även
särskilda frågor som har med avgifter för sekretesskrav, tidplan och eventuella behov av att
uppdatera registreringsunderlag. Det klargörs också att uppgifter om användning av ett ämne,
användning som det avråds från samt generisk exponeringspotential kommer att spridas i
enlighet med det nya IUCLID-formatet.
Efter lanseringen av den nya versionen av Reach-IT i juli 2012 kommer företagen att ha
tre månader på sig att lämna in uppdaterade registreringsunderlag med nya sekretesskrav.
Märk att sekretesskrav i enlighet med Reach är avgiftsbelagda och kommer att bedömas av
Echa. Uppdaterade versioner av IUCLID Reach-insticksprogrammen (TCC,
Informationsspridning och Avgiftsberäkning) med handböcker kommer att vara tillgängliga i
juli, tillsammans med Reach-IT-uppdateringen. Med hjälp av insticksprogrammen och
handböckerna kan registranterna kontrollera att underlagen är fullständiga, förhandsgranska
den information som sprids och beräkna avgifterna för eventuella nya krav på sekretess.
Echa planerar att påbörja publiceringen av information på säkerhetsdatablad som härrör från
registreringsunderlag som har inlämnats i IUCLID 5.4-format på sin webbplats i november
2012.

Frivilliga uppgifter

De uppgifter som normalt återfinns på säkerhetsdatablad kommer att spridas från alla
registreringsunderlag, oavsett om det krävs ett säkerhetsdatablad för ämnet eller inte, om inte

uppgifterna är sekretessbelagda. Om det inte krävs något säkerhetsdatablad för ett ämne
antas registranten lämna denna information frivilligt om den inte anges som sekretessbelagd.

Mer information
Frågor och svar om spridning av och sekretess för information som lämnas på
säkerhetsdatablad i IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 är nu tillgängligt (nyhetsbrev den 5 juni 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
Echa uppdaterar Reach-IT och IUCLID 5 (nyhetsbbrev den 11 april 2012)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
IUCLID:s webbplats
http://iuclid.eu/
Echas stöd- och informationspunkt
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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