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ECHA publicēs reģistrēto vielu kopējo
tonnāžas diapazonu
ECHA ir pieņēmusi lēmumu par metodi, ar kuru tā aprēķinās kopējo
tonnāžas diapazonu vielām, kuras iekļautas ECHA reģistrēto vielu datu bāzē.
Reģistrēto vielu kopējās tonnāžas diapazoni tiks publicēti ECHA tīmekļa
vietnē 2012. gada jūnijā.
Helsinki, 2012. gada 18. aprīlis – Tonnāžas informācija tiks iegūta no visas pēdējā laikā
izplatītās pilnās reăistrācijas (kas nav starpproduktu) dokumentācijas, apkopota, izteikta
kopējā tonnāžas diapazonā un publicēta ECHA reăistrēto vielu datu bāzē.
Kopējie tonnāžas diapazoni tiks publicēti Ħemot vērā vienotos iesniegumus un individuālos
iesniegumus. Tonnāžas dati netiks Ħemti no dokumentācijām starpproduktu reăistrācijām, kas
veiktas atbilstīgi REACH 17. un 18. pantam. Tonnāžas dati netiks Ħemti arī no pilnu reăistrāciju
(kas nav starpproduktu) dokumentācijām, kurās pieprasīts ievērot konfidencialitāti attiecībā uz
tonnāžas diapazonu atbilstīgi REACH 119. panta 2. punkta b) apakšpunktam, ja vien tonnāžas
informācija netiek apkopota no četriem vai vairākiem vienota iesnieguma reăistrētājiem. Četru
vai vairāku reăistrētāju tonnāžas apkopojums neatklāj konkrētā reăistrētāja individuālo
tonnāžu, un tas Ĝaus publicēt pilnīgāku informāciju par tonnāžām, neapdraudot komerciāli
jutīgu informāciju.
Kopš 2008. gada jūnija reăistrētājiem bija iespēja pieprasīt ievērot konfidencialitāti attiecībā
uz tonnāžas diapazonu atbilstīgi REACH 119. panta 2. punkta b) apakšpunktam. Ja reăistrētāji
to nav izdarījuši, bet vēlas pieprasīt ievērot konfidencialitāti attiecībā uz tonnāžas diapazonu,
viĦiem pēc iespējas ātrāk jāiesniedz konfidencialitātes pieprasījums. SaskaĦā ar REACH
jāievēro, ka konfidencialitātes pieprasījumam jābūt pamatotam atbilstīgi Datu iesniegšanas
rokasgrāmatas 16. daĜai, un par to jāveic noteiktais maksājums. Konfidencialitātes
pieprasījums tiks apmierināts tikai tādā gadījumā, ja ECHA pieĦems šo pieprasījumu kā derīgu.
Tonnāžas informācija netiks iegūta no tām dokumentācijām, kurās pieprasīts ievērot
konfidencialitāti attiecībā uz tonnāžas diapazonu, kamēr notiek konfidencialitātes pieprasījuma
vērtēšana, ja vien tonnāžas diapazons netiek apkopots no četriem vai vairākiem vienota
iesnieguma reăistrētājiem.
Kopējie tonnāžas diapazoni tiks parādīti tām vielām ECHA reăistrēto vielu datu bāzē, kas
uzskaitītas šajā tabulā:

Apkopojamo
dokumentāciju
veidi

Nav konfidencialitātes
pieprasījuma (-u)

Konfidencialitātes
pieprasījums (-i) un
< 4 pilnas
reăistrācijas

< 4 pilnas
reăistrācijas un
visās
dokumentācijās
ir
konfidencialitātes
pieprasījums

1 – 10 tonnas, vai

1+ tonnas, vai

10 – 100 tonnas, vai

10+ tonnas, vai

Informācija par
tonnāžu
konfidenciāla

100 – 1 000 tonnas, vai

100+ tonnas, vai

1000 – 10 000 tonnas,
vai

1 000+ tonnas, vai

vai > 4 pilnas
reăistrācijas

Pilna reăistrācija(s)*(kas nav
starpproduktu)

10 000+ tonnas, vai
10 000 – 100 000
tonnas, vai

100 000+ tonnas, vai

100 000 – 1 000 000
tonnas, vai

1 000 000+ tonnas,
vai

1 000 000 – 10 000 000
tonnas, vai

10 000 000+ tonnas
utt.

10 000 000 – 100 000
000 tonnas
utt.
Tikai
starpproduktu
reăistrācija (-s)

Tikai kā starpprodukta
lietošana

Tikai kā starpprodukta
lietošana

Informācija par
tonnāžu
konfidenciāla

*
Gadījumos, kad attiecībā uz vielu vienotā iesniegumā ir gan pilna (-s), gan
starpprodukta (-u) reăistrācija (-s), tonnāžas informācijas apkopojums tiks Ħemts tikai no
pilnās reăistrācijas dokumentācijas (-ām).

Papildu informācija
Reăistrēto vielu datu bāze:
http://echa.europa.eu/lv/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Datu iesniegšanas rokasgrāmatas 16. daĜa: Konfidencialitātes ievērošanas pieprasījumi
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Maksājumu regula
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:LV:PDF
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