Naujienų pranešimas
Teisin÷s atsakomyb÷s apribojimas. Tai yra anglų kalba
paskelbto dokumento darbinis vertimas. Dokumento originalą
galima rasti ECHA tinklalapyje.
CORRIGENDA 25/07/2012
ECHA/NA/12/12

ECHA ketina paskelbti bendrą registruotųjų
cheminių medžiagų kiekio tonomis lygį
ECHA priėmė sprendimą dėl metodo, kuriuo remiantis apskaičiuos bendrus
ECHA registruotųjų cheminių medžiagų duomenų bazėje esančių cheminių
medžiagų kiekio tonomis lygius. Bendrus registruotųjų cheminių medžiagų
kiekio tonomis lygius ECHA tinklalapyje numatoma paskelbti 2012 m.
birželio mėn.
Helsinkis, 2012 m. balandžio 18 d. Kiekio tonomis duomenis numatoma išrinkti iš naujausių
išplatintų cheminių medžiagų (ne tarpinių cheminių medžiagų) registracijų dokumentacijų;
v÷liau šiuos duomenis ketinama susumuoti, paversti bendru kiekio tonomis lygiu ir paskelbti
ECHA registruotųjų cheminių medžiagų duomenų baz÷je.
Bendrus kiekio tonomis lygius numatoma paskelbti pagal registruotojų pateiktą bendrą ir
individualią informaciją. Kiekio tonomis duomenų neketinama išrinkti iš tarpinių cheminių
medžiagų registracijų dokumentacijų pagal REACH reglamento 17 ar 18 straipsnį. Kiekio
tonomis duomenų taip pat neketinama išrinkti iš cheminių medžiagų (ne tarpinių cheminių
medžiagų) registracijų dokumentacijų, kuriose prašoma kiekio tonomis lygį pripažinti
konfidencialiu pagal REACH reglamento 119 straipsnio 2 dalies b punktą, išskyrus atvejus, kai
kiekio tonomis duomenys susumuojami iš keturių ar daugiau registruotųjų, teikiančių
informaciją bendrai. Taip daroma tod÷l, kad keturių ar daugiau registruotojų kiekio tonomis
susumavimas negali atskleisti konkretaus registruotojo kiekio tonomis; kartu tai leis paskelbti
išsamesnį kiekių tonomis informacijos rinkinį, komerciniu požiūriu nekeliant pavojaus
konfidencialiai informacijai.
Registruotojams buvo suteikta galimyb÷ prašyti pripažinti kiekio tonomis lygį konfidencialiu
pagal REACH reglamento 119 straipsnio 2 dalies b punktą nuo 2008 m. birželio m÷n. To
nepadarę, tačiau pageidaujantys pripažinti kiekio tonomis lygį konfidencialiu, registruotojai
privalo kuo skubiau pateikti atnaujintą dokumentaciją su konfidencialumo prašymu d÷l kiekio
tonomis lygio. D÷l konfidencialumo prašymų pagal REACH reglamentą pažym÷tina, kad
prašymą būtina pagrįsti Duomenų pateikimo vadovo 16 dalyje nustatyta tvarka; už tai imamas
mokestis. Konfidencialumas užtikrinamas tik ECHA pripažinus prašymą pagrįstu. Kiekio
tonomis duomenų nenumatoma išrinkti iš dokumentacijų, kuriose prašoma pripažinti kiekio
tonomis lygį konfidencialiu, atliekant konfidencialumo prašymo vertinimą, išskyrus atvejus, kai
kiekio tonomis duomenys susumuojami iš keturių ar daugiau registruotųjų, teikiančių
informaciją bendrai.
Bendri cheminių medžiagų kiekio tonomis lygiai pateikiami ECHA registruotųjų cheminių
medžiagų duomenų baz÷je pagal šioje lentel÷je nurodytuosius lygius:

Sumuojami
dokumentacijų
tipai

Konfidencialumo
prašymų n÷ra

Konfidencialumo
prašymai ir < 4
chemin÷s
medžiagos
registracijos

< 4 chemin÷s
medžiagos
registracijos,
visose
dokumentacijose
pateikiamas
konfidencialumo
prašymas

1–10 tonų arba

1+ tonų arba

10–100 tonų arba

10+ tonų arba

Kiekio tonomis
duomenys
konfidencialūs

100–1 000 tonų arba

100+ tonų arba

1 000–10 000 tonų arba

1 000+ tonų arba

10 000–100 000 tonų
arba

10 000+ tonų arba

ar > 4 chemin÷s
medžiagos
registracijos

Chemin÷s
medžiagos (ne
tarpin÷s chemin÷s
medžiagos)
registracijos*

100 000+ tonų arba
100 000–1 000 000 tonų
arba
1 000 000–10 000 000
tonų arba

1 000 000+ tonų arba
10 000 000+ tonų
ir kt.

10 000 000–100 000 000
tonų ir kt.
Tik tarpin÷s
chemin÷s
medžiagos
registracijos

Tik tarpin÷s chemin÷s
medžiagos naudojimas

Tik tarpin÷s chemin÷s
medžiagos naudojimas

Kiekio tonomis
duomenys
konfidencialūs

*
Jei bendrai teikiant informaciją, pateikiamas cheminių medžiagų ir tarpinių cheminių
medžiagų registracijų derinys, bendri kiekio tonomis duomenys imami tik iš cheminių
medžiagų registracijos dokumentacijų.

Išsamesnė informacija
Registruotųjų cheminių medžiagų duomenų baz÷:
http://echa.europa.eu/lt/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Duomenų pateikimo vadovas, 16 dalis: Konfidencialumo prašymai
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Reglamentas d÷l mokesčių
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:lt:PDF
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