RIP 3.4
Zdieľanie údajov, zdieľanie
nákladov, SIEF

RIP - skupiny
• RIP 1: Implementačná príručka
• RIP 2: REACH – IT
• RIP 3: Technické príručky pre priemysel
• RIP 4: Technické príručky pre autority
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RIP 3 – pre priemysel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1 Príprava technického dosieru pre registráciu
3.2 Príprava správy o chemickej bezpečnosti (CSR)
3.3 Požiadavky na informácie
3.4 Príručka ako zdieľať údaje, pred-registrácia, SIEF
3.5 Požiadavky pre DU -následných užívateľov
3.6 Príručka pre klasifikáciu a označovanie podľa GHS –
globálny harmonizovaný systém
3.7 Žiadosť o autorizáciu
3.8 Splnenie požiadaviek na výrobky (articles)
3.9 Sociálno-ekonomická analýza (SEA)
3.10 Identifikácia látky

RIP 4 – pre autority
•
•
•
•
•

4.1 Príručka na hodnotenie dosieru
4.2 Príručka na hodnotenie látky
4.3 Príručka ako včleniť látky do Anexu XIII
4.4 Príručka o príprave dosieru podľa Anexu XIV
4.4 Príručka – dokument o prioritných
ustanoveniach pre hodnotenie
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RIP 3.4 - právne pozadie
Hlava III:
Spoločné zdieľanie údajov a zabránenie
zbytočnému testovaniu
§25: ciele a pravidlá zdieľania údajov
§26: pravidlá pre non-phase in látky a
ne-pred-registrované látky
§27: organizácia procesu zdieľania údajov
§29: fórum výmeny informácií
§30: zdieľanie údajov z testovania

Pred-registrácia
.
Publikácia zoznamu
pred-registrovaných látok
.
Formácia SIEF
.
REGISTRÁCIA
(spoločné poskytovanie údajov,
konzorciá)
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18.12.2006 prijatie Nariadenia EP a RADY
REACH

1.6.2007

začiatok prechodného obdobia
pred-registrácie

1.6.2008 – 1.12.2008
obdobie pred-registrácie

1.1.2009

Agentúra bude publikovať zoznam
pred-registrovaných látok

Phase in látky
Potenciálny
registrujúci

Preverenie
zhodnosti CHL
(RIP 3.10)

Pred- registrácia

Publikácia zoznamu predregistrovaných CHL

SIEF

Potenciálny registrujúci
tej istej látky (RIP 3.10)

SIEF facilitator

Vlastníci
údajov
Dohoda na C&L
počas delenia údajov

Ustanovenie vedúceho
(lead) registranta

opt-out

Príprava na spoločné
predloženie údajov
(JOINT SUBMISSION)

REGISTRÁCIA
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Vznik SIEF
§29: potenciálni registrujúci a vlastníci údajov pre tú istú – "same" phase-in l
látku sa majú stať účastníkmi SIEF.






REACH – nedefinuje „sameness“ - totožnosť
záleží na dohode účastníkov – zodpovednosť za definovanie
EC, CAS, zloženie
po dosiahnutí dohody - pre-SIEF diskusie – bez účasti „data holders“
Agentúra neparticipuje na diskusiách, ani nepotvrdzuje ani neruší ich rozhodnutia

SIEF je utvorený, keď sa potenciálni registrujúci látky
uvedenej v zozname pred-registrácií dohodnú, že
vyrábajú alebo dovážajú látku, ktorá je dostatočne
podobná na to, aby mohlo dôjsť k platnému spoločnému
predloženiu údajov
Odporú
Odporúčanie: nestrá
nestrácať
cať čas
1. termí
termín registrá
registrácie:30.11.2010

SIEF
• Podpora a urýchlenie zdieľania údajov
• Dohoda na klasifikácii a označení CHL
(najmä v prípade rozdielov)
• Poskytuje platformu na zorganizovanie
povinného spoločného predkladanie
údajov ako to vyžaduje REACH
Nie je to právny subjekt, len fórum na
výmenu údajov a informácií
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Kolektívna cesta
Individuálne zbieranie
dostupných informácií
(potenciálnym
registrujúcim)

Potenciálny
registrujúci

Dohoda na spôsobe
spolupráce/mechanizme
zdieľania nákladov
Zbieranie dostupných
informáciíi a
spracovanie zoznamu

REGISTRÁCIA
Vyhodnotenie dostupných informácií

„Joint submission
of data“
(spoločné

Zvažovanie potreby
ďalších informácií
data holders

predkladanie údajov)

literatúra

Delenie údajov a nákladov

Identifikácia chýbajúcich
údajov a zber ostatných
dostupných informácií

Vytvorenie nového návrhu
na informácie/testovanie

Ďalšie informácie RIP 3.4
• SIEF – inter - SIEF pravidlá
• JOINT SUBMISSION
– lead registrant
- opt-out pravidlá
- formy spolupráce
• CBI
• príklady
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Ďakujem za pozornosť
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