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Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Jest to tłumaczenie
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angielskim. Oryginał dokumentu jest dostępny na stronie
internetowej ECHA.
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ECHA opublikuje całkowity zakres wielkości
obrotu dla substancji zarejestrowanych
Europejska Agencja Chemikaliów ECHA podjęła decyzję w sprawie sposobu
obliczania całkowitego zakresu wielkości obrotu dla zamieszczonych w jej
bazie danych substancji zarejestrowanych. Tak obliczone dane zostaną
opublikowane na stronie internetowej ECHA w czerwcu 2012 r.
Helsinki, dnia 18 kwietnia 2012 r. – Dane dotyczące wielkości obrotu zostaną pobrane z
kaŜdej najnowszej dokumentacji złoŜonej w ramach pełnej rejestracji (dotyczącej substancji
nieuznawanych za półprodukty), zsumowane, przeliczone na całkowity zakres wielkości obrotu
i opublikowane w bazie danych ECHA zawierającej substancje zarejestrowane.
Całkowite zakresy wielkości obrotu zostaną opublikowane na podstawie wspólnie i
indywidualnie przedłoŜonych dokumentacji. Dane dotyczące wielkości obrotu nie będą
pobierane z dokumentacji dotyczących rejestracji substancji uznawanych za półprodukty
zgodnie z art. 17 lub 18 rozporządzenia REACH, ani z dokumentacji dotyczących pełnych
rejestracji (odnoszących się do substancji nieuznawanych za półprodukty), w których dane te
zostały zastrzeŜone jako poufne zgodnie z art. 119 ust. 2 lit. b) rozporządzenia REACH, chyba
Ŝe zostały zsumowane w oparciu o dane przekazane przez co najmniej czterech rejestrujących,
którzy wspólnie przedłoŜyli dokumentację. Jest to uzasadnione faktem, Ŝe zsumowanie
wielkości obrotów co najmniej czterech rejestrujących nie ujawnia wielkości obrotu
określonego rejestrującego, a więc umoŜliwia opublikowanie pełniejszego zestawu danych na
temat wielkości obrotu bez naraŜania wraŜliwych handlowo informacji.
Rejestrujący mieli moŜliwość zastrzeŜenia poufności własnych danych dotyczących zakresu
wielkości obrotu zgodnie z art. 119 ust. 2 lit. b) rozporządzenia REACH od czerwca 2008 r.
JeŜeli tego nie uczynili, ale zamierzają zastrzec poufność tego rodzaju danych, powinni jak
najszybciej przedłoŜyć uaktualnioną dokumentację z wnioskiem o nadanie im poufnego
charakteru. W odniesieniu do wniosku o nadanie poufnego charakteru na mocy rozporządzenia
REACH naleŜy zauwaŜyć, Ŝe zgodnie z podręcznikiem przedkładania danych nr 16 wniosek ten
wymaga uzasadnienia i pociąga za sobą konieczność wniesienia opłaty. Poufny charakter
zostanie przyznany tylko w przypadku uznania wniosku przez ECHA za uzasadniony. Danych
dotyczących wielkości obrotu nie pobiera się z dokumentacji zawierających wniosek o nadanie
im poufnego charakteru w okresie przeprowadzania oceny tego wniosku, chyba Ŝe sumuje się
dane przedstawione przez co najmniej czterech rejestrujących, którzy wspólnie przedkładają
dokumentację.

Całkowite zakresy wielkości obrotu zostaną przedstawione przez ECHA w odniesieniu do
substancji zawartych w bazie danych ECHA obejmującej substancje zarejestrowane, zgodnie z
poniŜej zamieszczoną tabelą:
Rodzaje
dokumentacji
podlegających
zsumowaniu

Dokumentacje
niezawierające
wniosku(-ów) o
nadanie poufnego
charakteru

Dokumentacje
zawierające
wniosek(-ki) o
nadanie poufnego
charakteru i < 4
pełne rejestracje

< 4 pełne
rejestracje i
wszystkie
dokumentacje
zawierają
wniosek o
nadanie
poufnego
charakteru

1–10 ton; lub

ponad 1 tonę; lub

10–100 ton; lub

ponad 10 ton; lub

Dane dotyczące
wielkości obrotu
są poufne

100–1 000 ton; lub

ponad 100 ton; lub

1 000–10 000 ton; lub

ponad 1 000 ton; lub

10 000–100 000 ton; lub

ponad 10 000 ton; lub

100 000–1 000 000 ton;
lub

ponad 100 000 ton;
lub

1 000 000–10 000 000
ton; lub

ponad 1 000 000 ton;
lub

10 000 000–100 000 000
ton;

ponad 10 000 000 ton;

lub > 4 pełne
rejestracje

Pełne rejestracje
(dotyczące
substancji
nieuznawanych za
półprodukty)*

itd.
itd.
Tylko rejestracja(e) dotycząca(-e)
substancji
uznawanych za
półprodukty

Tylko w odniesieniu do
substancji stosowanych
jako półprodukty

Tylko w odniesieniu do
substancji
stosowanych jako
półprodukty

Dane dotyczące
wielkości obrotu
są poufne

*
W przypadku, gdy wspólny wniosek odnosi się zarówno do pełnej rejestracji, jak i do
rejestracji substancji uznawanej(-ych) za półprodukty, zsumowane dane dotyczące wielkości
obrotu pobiera się wyłącznie z pełnej(-ych) dokumentacji rejestracyjnej(-ych).

Dodatkowe informacje
Baza danych zawierająca substancje zarejestrowane:
http://echa.europa.eu/en/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Podręcznik przedkładania danych – część 16: Wnioski o nadanie poufnego charakteru
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Przepis w sprawie opłaty:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:pl:PDF
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