Ενηµερωτική ειδοποίηση
Παραίτηση από κάθε ευθύνη: Το παρόν κείµενο αποτελεί
µετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δηµοσιεύθηκε αρχικά
στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείµενο διατίθεται στον
δικτυακό τόπο του ECHA.
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Ο ECHA δηµοσιεύει τις συνολικές ποσοτικές
κατηγορίες για καταχωρισµένες ουσίες
Ο ECHA έχει καταλήξει στη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιεί για τον
υπολογισµό των συνολικών ποσοτικών κατηγοριών ουσιών που
περιλαµβάνονται στην βάση δεδοµένων του για τις καταχωρισµένες ουσίες.
Οι συνολικές ποσοτικές κατηγορίες για καταχωρισµένες ουσίες θα
δηµοσιευθούν στον δικτυακό τόπο του ECHA τον Ιούνιο του 2012.
Ελσίνκι, 18 Απριλίου 2012 – Τα δεδοµένα σχετικά µε τις ποσοτικές κατηγορίες θα εξάγονται
από τον τελευταίο κοινοποιηθέντα φάκελο για κάθε πλήρη καταχώριση(µη ενδιάµεσου
προϊόντος), θα συγκεντρώνονται, θα µετατρέπονται σε συνολική ποσοτική κατηγορία και θα
δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων του ECHA για τις καταχωρισµένες ουσίες.
Οι συνολικές ποσοτικές κατηγορίες θα δηµοσιεύονται τόσο για κοινές όσο και για µεµονωµένες
υποβολές. Τα δεδοµένα σχετικά µε τις ποσοτικές κατηγορίες δεν θα εξάγονται από φακέλους
καταχώρισης ενδιάµεσων προϊόντων σύµφωνα µε τα άρθρα 17 ή 18 του κανονισµού REACH,
ούτε από φακέλους πλήρους καταχώρισης (µη ενδιάµεσου προϊόντος) στους οποίους η ποσοτική
κατηγορία φέρεται ως εµπιστευτική, εκτός εάν τα δεδοµένα σχετικά µε την ποσοτική κατηγορία
συγκεντρώνονται από τέσσερις ή περισσότερους καταχωρίζοντες στο πλαίσιο κοινής υποβολής.
Η εξαίρεση αυτή είναι εφικτή διότι η συνάθροιση των ποσοτικών κατηγοριών τεσσάρων ή
περισσοτέρων καταχωριζόντων δεν αποκαλύπτει την επιµέρους ποσοτική κατηγορία των
µεµονωµένων καταχωριζόντων και, κατά συνέπεια, επιτρέπει τη δηµοσίευση περαιτέρω
πληροφοριών σχετικά µε τις ποσοτικές κατηγορίες χωρίς να θίγεται το εµπορικό απόρρητο.
Από τον Ιούνιο του 2008, οι καταχωρίζοντες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εµπιστευτική
µεταχείριση ως προς την ποσοτική τους κατηγορία, σύµφωνα µε το άρθρο 119 παράγραφος 2
στοιχείο β) του κανονισµού REACH. Εάν οι καταχωρίζοντες επιθυµούν εµπιστευτική µεταχείριση
ως προς την ποσοτική τους κατηγορία αλλά δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτηµα, πρέπει να
υποβάλλουν το συντοµότερο δυνατό επικαιροποιηµένο φάκελο στον οποίο περιέχεται αίτηµα
εµπιστευτικότητας. Τα αιτήµατα εµπιστευτικότητας δυνάµει του κανονισµού REACH
επιβαρύνονται µε την καταβολή τέλους και πρέπει να αιτιολογούνται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο
υποβολής δεδοµένων 16. Εµπιστευτικότητα τηρείται µόνο εφόσον γίνει δεκτό το αντίστοιχο
αίτηµα από τον ECHA. Για όσο διάστηµα τελεί υπό επεξεργασία το αίτηµα εµπιστευτικότητας,
δεν είναι εφικτή η εξαγωγή δεδοµένων σχετικά µε τις ποσοτικές κατηγορίες από φακέλους
στους οποίους η ποσοτική κατηγορία φέρεται ως εµπιστευτική, εκτός εάν τα δεδοµένα αυτά
συγκεντρώνονται από τέσσερις ή περισσότερους καταχωρίζοντες στο πλαίσιο κοινής υποβολής.

Οι συνολικές ποσοτικές κατηγορίες ουσιών που θα δηµοσιευτούν στη βάση δεδοµένων του
ECHA για τις καταχωρισµένες ουσίες αντιστοιχούν στις κατηγορίες που απαριθµούνται στον
ακόλουθο πίνακα:

Τύποι φακέλων
από τους οποίους
εξάγονται τα
συγκεντρωτικά
δεδοµένα

∆εν υποβλήθηκαν
αιτήµατα
εµπιστευτικότητας

Υποβλήθηκαν
αιτήµατα
εµπιστευτικότητας
και < 4 πλήρεις
καταχωρίσεις

< 4 πλήρεις
καταχωρίσεις και
όλοι οι φάκελοι
περιέχουν αίτηµα
εµπιστευτικότητας

Πλήρεις
καταχωρίσεις (µη
ενδιάµεσων
προϊόντων)*

1 – 10 τόνοι, ή

1+ τόνοι, ή

10 – 100 τόνοι, ή

10+ τόνοι, ή

Εµπιστευτικά
δεδοµένα σχετικά µε
την ποσοτική
κατηγορία

100 – 1.000 τόνοι, ή

100+ τόνοι, ή

1000 – 10.000 τόνοι, ή

1.000 + 10 τόνοι, ή

ή > 4 πλήρεις
καταχωρίσεις

10.000 – 100.000 τόνοι, ή 10.000 + τόνοι, ή
100.000 – 1.000.000
τόνοι, ή

100.000 + τόνοι, ή
1.000.000 + τόνοι, ή

1.000.000 – 10.000.000
τόνοι, ή

10.000.000+ τόνοι

10 000 000 – 100 000.000 κ.λπ.
τόνοι
κ.λπ.
Καταχωρίσεις µόνο
ενδιάµεσων
προϊόντων

Μόνο χρήση των ουσιών
ως ενδιάµεσων προϊόντων

Μόνο χρήση των
ουσιών ως
ενδιάµεσων
προϊόντων

Εµπιστευτικά
δεδοµένα σχετικά µε
την ποσοτική
κατηγορία

*
Στις περιπτώσεις όπου µια κοινή υποβολή περιλαµβάνει συνδυασµό πλήρων και
ενδιάµεσων καταχωρίσεων µιας ουσίας, τα συγκεντρωτικά δεδοµένα σχετικά µε την ποσοτική
κατηγορία προκύπτουν µόνο από τους φακέλους πλήρους καταχώρισης.

Περισσότερες πληροφορίες
Βάση δεδοµένων για τις καταχωρισµένες ουσίες
http://echa.europa.eu/el/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Εγχειρίδιο υποβολής δεδοµένων 16: Αιτήµατα εµπιστευτικότητας
http://echa.europa.eu/el/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
Κανονισµός περί τελών:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:el:PDF
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