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Az ECHA közzéteszi a regisztrált anyagokra
vonatkozó teljes mennyiségi tartományt
Az ECHA határozatot hozott egy olyan módszerrel kapcsolatban, amellyel
kiszámítja az ECHA regisztrált anyagokat tartalmazó adatbázisában szereplő
anyagokra vonatkozó teljes mennyiségi tartományt. A regisztrált anyagokra
vonatkozó teljes mennyiségi tartományoknak az ECHA weboldalán történő
közzétételére 2012 júniusában kerül sor.
Helsinki, 2012. április 18. – A mennyiségi adatokat az egyes teljes körő (nem
intermediereket érintı) regisztrálások legutóbb nyilvánosságra hozott dokumentációjából
kapják, amelyeket összegzés után teljes mennyiségi tartománnyá alakítanak, és ezek kerülnek
közzétételre az ECHA regisztrált anyagokat tartalmazó adatbázisában.
A teljes mennyiségi tartományok a közös benyújtásokra és az egyéni benyújtásokra
vonatkozóan is közzétételre kerülnek. Az intermedierek REACH-rendelet 17. vagy 18. cikke
szerinti regisztrálására vonatkozó dokumentációkból nem nyernek ki mennyiségi adatokat.
Azokból a teljes körő (nem intermediereket érintı) regisztrálásokból sem nyernek ki
mennyiségi adatokat, amelyekben a REACH-rendelet 119. cikke (2) bekezdésének b) pontja
szerint kérelmezték a mennyiségi tartomány bizalmas kezelését, kivéve, ha a mennyiségi
adatok négy vagy több azonos közös benyújtásban részt vevı regisztráló adatainak
összegzésébıl származnak. Ez azért van, mert négy vagy több regisztráló mennyiségeinek
összeadása nem képes kimutatni egy adott regisztráló egyéni mennyiségét, és ily módon a
mennyiségekkel kapcsolatos teljesebb információkészlet közzétételét teszi lehetıvé az
érzékeny üzleti információk veszélyeztetése nélkül.
2008 júniusa óta a REACH-rendelet 119. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint a
regisztrálóknak lehetıségük van a mennyiségi tartományuk bizalmas kezelése iránti kérelem
benyújtására. Amennyiben a regisztrálók ezt még nem tették meg, azonban mennyiségi
tartományuk bizalmas kezelését szeretnék, akkor mihamarabb egy, a bizalmas kezelés iránti
kérelmet tartalmazó, aktualizált dokumentációt kell benyújtaniuk. A REACH-rendelet szerinti
bizalmas kezelés iránti kérelmek tekintetében felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelmet az
Adatbenyújtási kézikönyv 16. része szerint meg kell indokolni, és a kérelem díjköteles.
Bizalmas kezelés kizárólag akkor engedélyezett, ha a kérelmet az ECHA érvényesnek találja.
Nem kerül sor a mennyiségi adatoknak olyan dokumentációkból való kinyerésére, amelyekben
a mennyiségi tartomány tekintetében bizalmas kezelés iránti kérelem került benyújtásra, és
annak értékelése folyamatban van, kivéve, ha a mennyiségi adatok négy vagy több, közös
benyújtásban részt vevı regisztráló mennyiségeibıl kerültek összesítésre.

Az ECHA regisztrált anyagokat tartalmazó adatbázisában szereplı anyagok tekintetében a
teljes mennyiségi tartományok az alábbi táblázatban felsoroltak közül kerülnek megjelenítésre:
Összegzendı
dokumentációtípusok

Nincs bizalmas kezelés iránti
kérelem

Bizalmas kezelés
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dokumentáció
bizalmas kezelés
iránti kérelmet
tartalmaz

1 – 10 tonna vagy

1+ tonna vagy

A mennyiségi adat
bizalmas

10 – 100 tonna vagy

10+ tonna vagy

100 – 1 000 tonna vagy

100+ tonna vagy

1000 – 10 000 tonna vagy

1 000+ tonna vagy

10 000 – 100 000 tonna vagy

10 000+ tonna vagy

100 000 – 1 000 000 tonna vagy

100 000+ tonna vagy

1 000 000 – 10 000 000 tonna vagy

1 000 000+ tonna vagy

10 000 000 – 100 000 000 tonna

10 000 000+ tonna

stb.

stb.
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Csak intermedierfelhasználás

vagy > 4 teljes körő regisztrálás

Teljes körő (nem
intermedier)
regisztrálás(ok)*

Csak
intermedier
regisztrálás(ok)

A mennyiségi adat
bizalmas

*
Azokban az esetekben, amikor a közös benyújtásban lévı anyag tekintetében teljes
körő és intermedier-regisztrálás is elıfordul, az összesített mennyiségi adatok csak a teljes
körő regisztrálási dokumentáció(k)ból származnak.

További információk
Regisztrált anyagokat tartalmazó adatbázis:
http://echa.europa.eu/hu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Adatbenyújtási kézikönyv – 16. rész: Bizalmas kezelés iránti kérelmek
http://echa.europa.eu/hu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
Díjrendelet
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:hu:PDF
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