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ECHA zveřejní celková množstevní rozmezí
pro registrované látky
Agentura ECHA přijala rozhodnutí týkající se metody, která se použije pro
výpočet celkových množstevních rozmezí látek, které jsou uvedeny v databázi
registrovaných látek agentury ECHA. Celková množstevní rozmezí
registrovaných látek budou zveřejněna na webových stránkách agentury
ECHA během června 2012.
Helsinky 18. dubna 2012 – Údaje o množství se budou přebírat z posledních distribuovaných
dokumentací ke každé úplné (netýkající se meziproduktů) registraci, pak budou sečteny,
převedeny na celkové množstevní rozmezí a zveřejněny v databázi registrovaných látek
agentury ECHA.
Celková množstevní rozmezí budou zveřejněna jak pro společná předložení, tak pro předložení
individuální. Údaje o množství se nebudou přebírat z dokumentací registrací meziproduktů
podle článků 17 a 18 nařízení REACH. Rovněž se nebudou získávat z úplných registrací (nikoli
meziproduktů), kde jsou množstevní rozmezí deklarována jako důvěrná v souladu s čl. 119
odst. 2 písm. b) nařízení REACH, s výjimkou údajů o množství, které jsou sečteny v rámci
společného předložení od čtyř nebo více žadatelů. Důvodem je, že sečtení množství u čtyř a
vice žadatelů o registraci neumožňuje odhalit, jaké dílčí množství se týká kterého ze žadatelů,
a proto je možné zveřejnit úplnější soubor informací o množství, aniž by byly zveřejněny
obchodně citlivé údaje.
Žadatelé o registraci mají od června 2008 možnost prohlásit množstevní rozmezí své látky za
důvěrné podle čl. 119 odst. 2 písm. b) nařízení REACH. Pokud žadatelé o registraci ještě
množstevní rozmezí své látky neprohlásili za důvěrný údaj, ale přejí si tak učinit, měli by co
nejdříve předložit aktualizovanou dokumentaci, v níž uplatní požadavek na důvěrnost údaje o
množstevním rozmezí. Pro uplatnění požadavku na důvěrnost podle nařízení REACH musí být
tento požadavek v souladu s Příručkou pro předkládání údajů 16 a podléhá poplatku.
Důvěrnost bude zaručena pouze v případě, že agentura ECHA uzná tento požadavek za
oprávněný. Údaje o množství se nebudou přebírat z dokumentací, v nichž je množstevní
rozmezí deklarováno jako důvěrné, i v případě, že požadavek důvěrnosti teprve prochází
posouzením. Výjimku tvoří pouze případ, kdy údaje o množství jsou součtem údajů od čtyř a
vice žadatelů o registraci v rámci společného předložení.
Celková množstevní rozmezí budou uváděna pro látky z databáze registrovaných látek
agentury ECHA podle vzoru v této tabulce:

Typy
dokumentací,
které mají být
sloučeny

Bez požadavku na
důvěrnost

Požadavek na
důvěrnost nebo < 4
úplné registrace

< 4 úplné
registrace a
všechny
dokumentace
obsahují
požadavek
důvěrnosti

Úplné registrace
(netýkající se
meziproduktů)

1 – 10 tun, nebo

nad 1 tunu, nebo

Důvěrné údaje o
množství

10 – 100 tun, nebo

nad 10 tun, nebo

100 – 1 000 tun, nebo

nad 100 tun, nebo

1 000 – 10 000 tun, nebo

nad 1 000 tun, nebo

10 000 – 100 000 tun,
nebo

nad 10 000 tun, nebo

nebo > 4 úplné
registrace

nad 100 000 tun, nebo
100 000 – 1 000 000 tun,
nebo
1 000 000 – 10 000 000
tun, nebo
10 000 000 –
100 000 000 tun

nad 1 000 000 tun,
nebo
nad 10 000 000 tun
atd.

atd.
Pouze registrace
meziproduktů

Pouze pro meziprodukty

Pouze pro
meziprodukty

Důvěrné údaje o
množství

*
V případech, kde jde o spojení úplné registraci a registrace meziproduktů u společného
předložení, se vezmou sečtené údaje o množství pouze z dokumentace k úplné registraci.

Další informace
Databáze registrovaných látek:
http://echa.europa.eu/cs/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Příručka pro předkládání údajů 16: Žádosti o zachování důvěrnosti:
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Nařízení o poplatcích:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:cs:PDF
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