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ECHA avaldab registreeritud ainete
kogusevahemikud
ECHA on välja valinud meetodi registreeritud ainete andmebaasis olevate
ainete kogusevahemike arvutamiseks. Registreeritud ainete
kogusevahemikud avaldatakse ECHA veebilehel juunis 2012.
Helsingi, 18. aprill 2012 – Koguste andmed saadakse viimati avaldatud ainete täielike (st
mittevaheainete) registreerimiste toimikutest; andmed koondatakse ja konverteeritakse
kogusevahemikeks ning need avaldatakse ECHA registreeritud ainete andmebaasis.
Kogusevahemikud avaldatakse nii ühis- kui ka üksikregistreerimiste kohta. Andmeid ei koguta
REACH-määruse artiklite 17 või 18 kohastest vaheainete registreerimistoimikutest. Koguste
andmeid ei koguta ka täielike (mittevaheaine) registreerimiste toimikutest, mille
kogusevahemiku teavet soovitakse hoida konfidentsiaalsena kooskõlas REACH-määruse artikli
119 lõike 2 punktiga b, v.a juhul kui koguste andmeid kogutakse vähemalt neljalt
registreerijalt ühisregistreerimise raames. Selle põhjus on, et andmete kogumisel vähemalt
neljalt registreerijalt ühisregistreerimise raames ei saa näidata konkreetse registreerija
üksikkogust tonnides, mis võimaldab saada täielikumaid andmeid koguste kohta
kaubanduslikult tundlikku teavet avaldamata.
Registreerijatel on alates juunist 2008 olnud võimalus taotleda kogusevahemiku teabe
konfidentsiaalsust kooskõlas REACH-määruse artikli 119 lõike 2 punktiga b. Kui registreerijad
ei ole seda teinud, kuid soovivad teha, peaksid nad võimalikult kiiresti esitama ajakohastatud
toimiku koos kogusevahemiku konfidentsiaalseks muutmise taotlusega. REACH-määruse
kohaste konfidentsiaalsustaotluste puhul peab taotlus olema põhjendatud vastavalt andmete
esitamise 16. käsiraamatule ja selle eest tuleb maksta tasu. Konfidentsiaalsus tagatakse vaid
juhul, kui ECHA leiab, et taotlus on põhjendatud. Koguste andmeid ei koguta toimikutest, mille
kogusevahemiku teabe konfidentsiaalsustaotlust alles hinnatakse, v.a juhul kui koguste
andmeid kogutakse vähemalt neljalt registreerijalt ühisregistreerimise raames.
ECHA registreeritud ainete andmebaasis olevate ainete koguste andmed avaldatakse järgmiste
vahemikena:
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1–10 tonni või

1+ tonni või
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konfidentsiaalsed

10–100 tonni või

10+ tonni või

100–1000 tonni või

100+ tonni või
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*
Juhul, kui ühisregistreerimine hõlmab täielikke ja vaheaine registreerimisi, kogutakse
koguste andmeid üksnes täielike registreerimiste toimikutest.

Lisateave
Registreeritud ainete andmebaas:
http://echa.europa.eu/et/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Andmete esitamise 16. käsiraamat – konfidentsiaalsustaotlused:
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Tasusid käsitlev määrus:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:et:PDF
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