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ECHA urmează să publice intervalul
cantitativ total pentru substanţele
înregistrate
ECHA a stabilit metoda prin care va calcula intervalele cantitative totale
pentru substanţele care se află în baza de date cu substanţe înregistrate a
ECHA. Intervalele cantitative totale pentru substanţele înregistrate vor fi
publicate pe site-ul internet al ECHA în cursul lunii iunie 2012.
Helsinki, 18 aprilie 2012 – Datele referitoare la cantitate vor fi extrase din cel mai recent
dosar difuzat al fiecărei înregistrări complete (pentru neintermediari), agregate, convertite la
un interval cantitativ total și publicate în baza de date cu substanțe înregistrate a ECHA.
Intervalele cantitative totale vor fi publicate pentru depunerile în comun şi pentru depunerile
individuale. Datele referitoare la cantitate nu vor fi extrase din dosarele pentru înregistrări de
intermediari în conformitate cu articolele 17 și 18 din Regulamentul REACH. De asemenea,
datele referitoare la cantitate nu vor fi extrase din dosarele pentru înregistrări complete
(pentru neintermediari) în care se declară că intervalul cantitativ este confidențial în
conformitate cu articolul 119 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul REACH, cu excepția
cazului în care datele respective sunt agregate de la patru sau mai mulți solicitanți ai
înregistrării într-o depunere în comun. Acest lucru se întâmplă deoarece după agregarea
cantităților provenite de la patru sau mai mulți solicitanți ai înregistrării nu se poate deduce
cantitatea individuală a unui anumit solicitant, ceea ce va permite publicarea unui set mai
detaliat de informaŃii privind cantitățile, fără a compromite informațiile considerate sensibile din
punct de vedere comercial.
Începând din iunie 2008, solicitanții înregistrării au dispus de posibilitatea de a solicita
păstrarea confidențialităŃii intervalului lor cantitativ în conformitate cu articolul 119 alineatul
(2) litera (b) din Regulamentul REACH. Dacă doresc să solicite păstrarea confidențialităŃii
intervalului lor cantitativ și nu au făcut acest lucru, solicitanții înregistrării trebuie să depună
cât mai curând un dosar actualizat cu o cerere de confidențialitate privind intervalul lor
cantitativ. În ceea ce privește cererile de confidenŃialitate în temeiul Regulamentului REACH,
trebuie reŃinut că cererea trebuie să fie justificată în conformitate cu Manualul pentru
transmiterea datelor Partea 16 şi este însoŃită de o taxă. ConfidenŃialitatea va fi acordată
numai dacă cererea a fost acceptată ca fiind valabilă de către ECHA. Datele referitoare la
cantitate nu vor fi extrase din dosarele în care intervalul cantitativ este declarat confidențial în
cursul evaluării cererii de confidențialitate, cu excepția cazului în care aceste date sunt
agregate de la patru sau mai mulți solicitanți ai înregistrării într-o depunere în comun.

Intervalele cantitative totale vor fi afişate pentru substanțele din baza de date cu substanŃe
înregistrate a ECHA dintre cele enumerate în tabelul următor:

Tipuri de dosare
care urmează să
fie agregate

Fără cerere (cereri) de
confidențialitate

Cerere (cereri) de
confidențialitate și <
4 înregistrări
complete

< 4 înregistrări
complete și
toate dosarele
conțin o cerere
de
confidențialitate

1 – 10 tone, sau

1+ tone, sau

Date confidențiale
privind cantitatea

10 – 100 de tone, sau

10+ tone, sau

100 – 1000 de tone, sau

100+ tone, sau

1000 – 10 000 de tone,
sau

1000+ tone, sau

sau > 4 înregistrări
complete

Înregistrare
(înregistrări)
complete
(neintermediari)*

10 000+ tone, sau
10 000 – 100 000 de
tone, sau
100 000 – 1 000 000 de
tone, sau

100 000+ tone, sau
1 000 000+ tone, sau
10 000 000+ tone

1 000 000 – 10 000 000
de tone, sau

etc.

10 000 000 –
100 000 000 de tone
etc.
Numai înregistrare
(înregistrări) de
intermediari

Numai utilizare ca
intermediar

Numai utilizare ca
intermediar

Date confidențiale
privind cantitatea

*
În cazurile în care într-o depunere în comun pentru o substanță există un amestec de
înregistrări complete și ca intermediar, datele agregate privind cantitatea ar proveni numai din
dosarul (dosarele) complet(e) de înregistrare.

Informaţii suplimentare
Baza de date cu substanŃe înregistrate:
http://echa.europa.eu/ro/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Manualul pentru transmiterea datelor Partea 16: Cereri de confidenŃialitate
http://echa.europa.eu/ro/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
Regulamentul privind redevențele
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:ro:PDF
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