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ECHA gaat de hoeveelheidsklasse voor
geregistreerde stoffen publiceren
ECHA heeft besloten welke methode het gaat gebruiken om de
hoeveelheidsklassen te berekenen voor stoffen in de ECHA-database van
geregistreerde stoffen. De hoeveelheidsklassen voor geregistreerde stoffen
zullen in juni 2012 op de ECHA-website gepubliceerd worden.
Helsinki, 18 april 2012 – Hoeveelheidsgegevens zullen worden verkregen uit het meest
recente verspreide dossier van elke volledige registratie (voor niet-tussenproducten) en
vervolgens worden samengevoegd, omgezet in een hoeveelheidsklasse, en gepubliceerd via de
ECHA-database van geregistreerde stoffen.
De hoeveelheidsklassen zullen gepubliceerd worden voor gezamenlijke indieningen en voor
individuele indieningen. Gegevens over hoeveelheden zullen niet verkregen worden uit
dossiers voor tussenproductregistraties volgens artikel 17 of 18 van REACH. Evenmin zullen ze
worden overgenomen uit dossiers voor volledige registraties (van niet-tussenproducten)
waarin de hoeveelheidsklasse als vertrouwelijk is aangemerkt op grond van artikel 119, lid 2,
onder b), van REACH, tenzij het gaat om samengevoegde hoeveelheidsgegevens van vier of
meer registranten in een gezamenlijke indiening. De reden hiervoor is dat uit de totale
hoeveelheid van vier of meer registranten de hoeveelheid van een individuele registrant niet
kan worden afgeleid en op deze manier dus gedetailleerdere informatie over hoeveelheden kan
worden gepubliceerd zonder commercieel gevoelige informatie prijs te geven.
Registranten hebben sinds juni 2008 de gelegenheid gehad om voor hun hoeveelheidsklasse
vertrouwelijkheid te claimen overeenkomstig artikel 119, lid 2, onder b), van REACH.
Registranten die dit niet hebben gedaan, maar wel om vertrouwelijke behandeling van hun
hoeveelheidsklasse willen verzoeken, moeten zo snel mogelijk een geactualiseerd dossier met
een vertrouwelijkheidsverzoek voor de hoeveelheidsklasse indienen. Voor
vertrouwelijkheidsverzoeken onder REACH geldt dat het verzoek gemotiveerd moet worden als
beschreven in de Handleiding indiening gegevens 16, en dat een vergoeding verschuldigd is.
Het vertrouwelijkheidsverzoek wordt alleen ingewilligd als het door ECHA als geldig wordt
aanvaard. Hoeveelheidsgegevens worden niet uit dossiers verkregen waarin de
hoeveelheidsklasse als vertrouwelijk wordt geclaimd terwijl het vertrouwelijkheidsverzoek in
behandeling is, tenzij de hoeveelheidsgegevens bestaan uit samengevoegde gegevens van vier
of meer registranten in een gezamenlijke indiening.
Hoeveelheidsklassen zullen voor stoffen in de ECHA-database van geregistreerde stoffen
worden weergegeven als vermeld in de onderstaande tabel:

Dossiertypen
voor
samenvoeging

Geen
vertrouwelijkheidsverzoek(en)

Vertrouwelijkheidsverzoek(en) en < 4
volledige
registraties

< 4 volledige
registraties en
alle dossiers
bevatten
vertrouwelijkheidsverzoek

1 – 10 ton, of

1+ ton, of

10 – 100 ton, of

10+ ton, of

Hoeveelheidsgegevens
vertrouwelijk

100 – 1 000 ton, of

100+ ton, of

1000 – 10 000 ton, of

1 000+ ton, of

10 000 – 100 000 ton, of

10 000+ ton, of

100 000 – 1 000 000 ton,
of

100 000+ ton, of

of > 4 volledige
registraties
Volledige (niettussenproduct)
registratie(s)*

1 000 000+ ton, of
1 000 000 – 10 000 000
ton, of
10 000 000 – 100 000
000 ton

10 000 000+ ton
enz.

enz.
Uitsluitend
tussenproductregistratie(s)

Uitsluitend gebruikt als
tussenproduct

Uitsluitend gebruikt als
tussenproduct

Hoeveelheidsgegevens
vertrouwelijk

*
In gevallen waar voor een stof in een gezamenlijke indiening sprake is van zowel
volledige als tussenproductregistratie(s), zijn de samengevoegde hoeveelheidsgegevens
uitsluitend afkomstig uit het (de) volledige registratiedossier(s).

Aanvullende informatie
Database van geregistreerde stoffen:
http://echa.europa.eu/en/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Handleiding indiening gegevens 16: Verzoeken om vertrouwelijkheid
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Vergoedingenverordening
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:en:PDF
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