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Kemikaalivirasto julkaisee rekisteröityjen
aineistojen kokonaistonnimäärät
Kemikaalivirasto on tehnyt päätöksen menetelmästä, jolla se laskee
kemikaaliviraston rekisteröityjen aineiden tietokannassa olevien aineiden
kokonaistonnimäärät. Rekisteröityjen aineiden kokonaistonnimäärät
julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustossa kesäkuun 2012 aikana.
Helsinki, 18. huhtikuuta 2012 – Tonnimääriä koskevat tiedot otetaan kunkin täydellisen
(muun kuin välituotteen) rekisteröinnin viimeisimmästä julkistetusta aineistosta. Tiedot
yhdistetään, muunnetaan kokonaistonnimääräksi ja julkaistaan kemikaaliviraston
rekisteröityjen aineiden tietokannassa.
Kokonaistonnimäärät julkaistaan sekä yhteisesti toimitetuista aineistoista että yksilöllisesti
toimitetuista aineistoista. Tonnimääriä koskevaa tietoa ei oteta REACH-asetuksen 17 tai
18 artiklassa tarkoitetuista välituotteiden rekisteröintejä koskevista aineistoista. Tonnimääriä
koskevaa tietoa ei myöskään oteta sellaisista täydellisistä (muiden kuin välituotteiden)
rekisteröintiä koskevista aineistoista, joissa tonnimäärää on vaadittu REACH-asetuksen
119 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti salassa pidettäväksi, paitsi jos tonnimääriä
koskevat tiedot yhdistetään vähintään neljältä yhteiseen tietojen toimitukseen osallistuvalta
rekisteröijältä. Tämä johtuu siitä, että kun yhdistetään vähintään neljän rekisteröijän
tonnimäärät, tietyn rekisteröijän yksilöllinen tonnimäärä ei paljastu, jolloin julkaistavista
tonnimääristä on mahdollista antaa täydellisempi käsitys kaupallisesti arkaluonteisia tietoja
vaarantamatta.
Rekisteröijillä on ollut mahdollisuus pyytää tonnimääränsä salassapitoa REACH-asetuksen
119 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla kesäkuusta 2008 lähtien. Elleivät rekisteröijät ole
aiemmin tehneet niin, mutta haluavat nyt pyytää, että niiden tonnimäärä pidetään salassa,
niiden on toimitettava tonnimäärän salassapitopyynnön sisältävä ajantasaistettu aineisto
mahdollisimman pian. REACH-asetuksen mukaisista salassapitopyynnöistä on huomattava,
että pyyntö on perusteltava Tietojen toimittamista koskevan oppaan 16 mukaisesti ja
pyynnöstä peritään maksu. Oikeus salassapitoon myönnetään ainoastaan siinä tapauksessa,
että kemikaalivirasto katsoo pyynnön olevan pätevä. Tonnimääriä koskevaa tietoa ei oteta
aineistoista, joissa tonnimäärää on pyydetty salassa pidettäväksi, kun salassapitopyyntö on
vielä arvioitavana, paitsi jos tonnimääriä koskeva tieto yhdistetään vähintään neljältä
yhteiseen tietojen toimitukseen osallistuvalta rekisteröijältä.
Kokonaistonnimäärät näytetään kemikaaliviraston rekisteröityjen aineiden tietokannassa
olevien aineiden osalta seuraavan taulukon mukaisesti:

Yhdistettävät
aineistolajit

Ei salassapitopyyntöjä

Salassapitopyyntö(jä)
ja < 4 täydellistä
rekisteröintiä

< 4 täydellistä
rekisteröintiä ja
kaikissa
aineistoissa
salassapitopyyntö

1–10 tonnia tai

1+ tonnia tai

Tonnimäärät
salassa pidettäviä

10–100 tonnia tai

10+ tonnia tai

100–1 000 tonnia tai

100+ tonnia tai

1 000–10 000 tonnia tai

1 000+ tonnia tai

10 000–100 000 tonnia
tai

10 000+ tonnia tai

tai > 4 täydellistä
rekisteröintiä

Täydellinen
(muun kuin
välituotteen)
rekisteröinti*

100 000+ tonnia tai
100 000–1 000 000
tonnia tai
1 000 000–10 000 000
tonnia tai

1 000 000+ tonnia tai
10 000 000+ tonnia
jne.

10 000 000–100 000 000
tonnia
jne.
Vain välituotteita
koskeva
rekisteröinti

Käyttö vain välituotteena

Käyttö vain
välituotteena

Tonnimäärät
salassa pidettäviä

*
Niissä tapauksissa, joissa aineesta on yhteisessä tietojen toimituksessa tehty
samanaikaisesti sekä täydellisiä että välituoterekisteröintejä, yhdistettävät tonnimääriä
koskevat tiedot otetaan ainoastaan täydellisistä rekisteröintiaineistoista.

Lisätietoja
Rekisteröityjen aineiden tietokanta:
http://echa.europa.eu/en/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Tietojen toimittamista koskeva opas 16: Salassapitovaatimukset
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Maksuasetus
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:FI:PDF
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