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ECHA ще публикува общата тонажна
група за регистрираните вещества
ECHA взе решение относно метода, с чиято помощ ще изчислява общите
тонажни групи за веществата в своята база данни за регистрирани
вещества. Общите тонажни групи за регистрираните вещества ще бъдат
публикувани на интернет страницата на ECHA през юни 2012 г.
Хелзинки, 18 април 2012 г. – Тонажните данни ще бъдат извличани от последното
разпространено досие на всяка пълна (немеждинна) регистрация, която е обобщена,
превърната в обща тонажна група и публикувана в базата данни за регистрирани
вещества на Агенцията.
Общите тонажни групи ще бъдат публикувани за съвместни и за индивидуални подавания.
Тонажните данни няма да бъдат извличани от досиетата за регистрации на междинни
продукти по член 17 или 18 на REACH. Те също така няма да бъдат извличани от
досиетата за пълни (немеждинни) регистрации, където се изисква поверителност на
тонажната група в съответствие с член 119, параграф 2, точка б) на REACH, освен ако
тонажната група не е обобщена от четири или повече регистранта в съвместно подаване.
Това е така, защото събирането на тонажите на четири или повече регистранта не може
да разкрие индивидуалния тонаж на конкретен регистрант и по този начин ще даде
възможност за публикуването на по-пълен набор от информация за тонажите, без да се
прави компромис с чувствителната търговска информация.
Регистрантите имат възможност да изискват поверителност за тяхната тонажна група в
съответствие с член 119, параграф 2, точка б) на REACH от юни 2008 г. Ако регистрантите
не са направили това, но желаят да изискат поверителност за своята тонажна група, те
следва да подадат актуализирано досие с искане за поверителност за тонажната група
възможно най-скоро. За искания за поверителност по REACH следва да се отбележи факта,
че искът трябва да бъде обоснован в съответствие с Ръководството за подаване на данни
16 и че той ще включва такса. Поверителност ще се предоставя само, когато искът е
приет като валиден от ECHA. Тонажните данни няма да бъдат извличани от досиетата в
случаите, когато се изисква поверителност за тонажна група, докато искането за
поверителност е в процес на оценка, освен ако тонажните данни не са обобщени от
четири или повече регистранта в съвместно подаване.
Общите тонажни групи ще бъдат показани за вещества в базата данни за регистрирани
вещества на ECHA от категориите, изброени в следната таблица:

Видове
досиета, които
се обобщават

Без искане (искания)
за поверителност

Искане (искания)
за поверителност и
< 4 пълни
регистрации

< 4 пълни
регистрации и
всички досиета
съдържат
искане за
поверителност

1 – 10 тона, или

1+ тона, или

Поверителни
тонажни данни

10 – 100 тона, или

10+ тона, или

100 – 1 000 тона, или

100+ тона, или

1000 – 10 000 тона, или

1 000+ тона, или

10 000 – 100 000 тона,
или

10 000+ тона, или

или > 4 пълни
регистрации

Пълна
(немеждинна)
регистрация(и) *

100 000+ тона, или
100 000 – 1 000 000
тона, или
1 000 000 – 10 000 000
тона, или

1 000 000+ тона, или
10 000 000+ тона
и други.

10 000 000 –
100 000 000 тона
и други.
Само междинна
регистрация(и)

Само междинни
употреби

Само междинни
употреби

Поверителни
тонажни данни

*
В случаите, когато има смесване на пълна и междинна регистрация(и) за дадено
вещество в съвместно подаване, обобщените тонажни данни ще се получат само от
досието(досиетата) на пълната регистрация.

Допълнителна информация
База данни за регистрирани вещества:
http://echa.europa.eu/bg/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Ръководство за подаване на данните 16: Искове за поверителност
http://echa.europa.eu/bg/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
Регламент за таксите
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:bg:PDF
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