Alerta de Notícias
Declaração de exoneração de responsabilidade: Esta é uma
versão de trabalho de um documento originalmente publicado
em inglês. O documento original está disponível no site da
ECHA.
CORRIGENDA 25/07/2012
ECHA/NA/12/12

ECHA publicará gama de tonelagem total
para substâncias registadas
A ECHA aprovou o método que utilizará para calcular as gamas de tonelagem
total para substâncias registadas na sua base de dados. As gamas de
tonelagem total para substâncias registadas serão publicadas no sítio Web da
ECHA em junho de 2012.
Helsínquia, 18 de abril de 2012 – Os dados sobre tonelagem serão extraídos do último
dossiê divulgado para cada registo (substâncias não intermédias) completo, agregados,
convertidos para uma gama de tonelagem total, e publicados na base de dados de substâncias
registadas da ECHA.
As gamas de tonelagem total serão publicadas para apresentações conjuntas ou apresentações
individuais. Os dados sobre tonelagem não serão extraídos de dossiês de registo de
substâncias intermédias nos termos dos artigos 17.º ou 18.º do Regulamento REACH. Também
não serão extraídos de dossiês de registo completos (de substâncias não intermédias) cuja
gama de tonelagem for objeto de pedido de confidencialidade, nos termos do artigo 119.º,
n.º 2, alínea b), a não ser que se trate de dados de tonelagem agregados num pedido conjunto
efetuado por quatro ou mais registantes. A razão para tal prende-se com o facto de não ser
possível revelar a tonelagem de um registante específico quando as tonelagens são declaradas
de forma agregada por quatro ou mais registantes, o que permite deste modo publicar
informações em bloco sem comprometer o caráter sensível da informação do ponto de vista
comercial.
Os registantes já tinham a possibilidade de solicitar, nos termos previstos no artigo 119.º,
n.º 2, alínea b), a confidencialidade da sua gama de tonelagem desde junho de 2008. Caso
não tenham aproveitado essa possibilidade, mas pretendam solicitar a confidencialidade da sua
gama de tonelagem, deverão apresentar, logo que possível, um dossiê atualizado com um
pedido de confidencialidade sobre a gama de tonelagem. Para efetuar um pedido de
confidencialidade ao abrigo do Regulamento REACH, esse pedido deverá ser justificado em
conformidade com o Manual de Apresentação de Dados 16 e implicará o pagamento de uma
taxa. A confidencialidade apenas será concedida se o pedido for aceite e validado pela ECHA.
Os dados sobre tonelagem não serão extraídos dos dossiês se houver um pedido de
confidencialidade pendente para a gama de tonelagem, a não ser que os dados sobre
tonelagem estejam agregados num pedido conjunto apresentado por quatro ou mais
registantes.

As gamas de tonelagem total serão apresentadas para substâncias que constem da base de
dados de substâncias registadas da ECHA, de acordo com a seguinte tabela:
Tipos de dossiês
a agregar

Pedido(s) de
confidencialidade

Pedido(s) de
confidencialidade e
< 4 registos
completos

< 4 registos
completos e
todos os dossiês
contêm um
pedido de
confidencialidad
e

1 – 10 toneladas, ou

1+ toneladas, ou

10 – 100 toneladas, ou

10+ toneladas, ou

Dados sobre
tonelagem
confidenciais

100 – 1 000 toneladas,
ou

100+ toneladas, ou

ou > 4 registos
completos

Registo(s)
completo(s)
(substâncias não
intermédias)*

1 000+ toneladas, ou
1000 – 10 000 toneladas,
ou

10 000+ toneladas, ou

10 000 – 100 000
toneladas, ou

100 000+ toneladas,
ou

100 000 – 1 000 000
toneladas, ou

1 000 000+ toneladas,
ou

1 000 000 – 10 000 000
toneladas, ou

10 000 000+
toneladas

10 000 000 – 100 000
000 toneladas

etc.

etc.
Apenas registo(s)
de substâncias
intermédias

Utilização de substâncias
intermédias apenas

Utilização de
substâncias
intermédias apenas

Dados sobre
tonelagem
confidenciais

*
Nos casos em que houver uma combinação de registo(s) completo(s) e de registos de
substâncias intermédias para uma substância num pedido conjunto, só serão extraídos os
dados de tonelagem agregados dos dossiês de registo completos.

Informações adicionais
Base de dados de substâncias registadas:
http://echa.europa.eu/en/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Manual de apresentação de dados 16: Pedidos de confidencialidade
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Regulamento relativo a taxas:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:pt:PDF
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