Novosti
Izjava o omejitvi odgovornosti: To je delovni prevod
dokumenta, ki je bil v izvirniku objavljen v angleščini. Izvirni
dokument je na voljo na spletni strani ECHA.
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Agencija ECHA bo objavila skupne količinske
razpone za registrirane snovi
Agencija ECHA je določila metodo, s katero bo izračunala skupne količinske
razpone za snovi v svoji podatkovni zbirki registriranih snovi. Skupni
količinski razponi za registrirane snovi bodo objavljeni na spletni strani
agencije ECHA junija 2012.
Helsinki, 18. aprila 2012 – Podatke o tonaži bo agencija črpala iz najnovejših objavljenih
popolnih registracijskih dokumentacij (za snovi, ki niso intermediati), jih nato združila in na
podlagi tega izračunala skupne količinske razpone, ki bodo zatem objavljeni v okviru
podatkovne zbirke registriranih snovi agencije.
Skupni količinski razponi bodo objavljeni za skupne in posamezne predložitve registracijskih
dokumentacij. V skladu s členom 17 ali 18 uredbe REACH podatki o tonaži ne bodo črpani iz
registracijskih dokumentacij za intermediate. Podatki o tonaži se prav tako ne bodo črpali iz
popolnih registracijskih dokumentacij (za snovi, ki niso intermediati), v katerih je v skladu s
členom 119(2)(b) uredbe REACH zahtevana zaupnost za količinski razpon, razen če so v skupni
predložitvi združeni podatki o tonaži štirih ali več registracijskih zavezancev. To je zato, ker
združitev tonaž štirih ali več registracijskih zavezancev ne more razkriti tonaže posameznega
registracijskega zavezanca, bo pa zato omogočila objavo celovitejšega sklopa podatkov brez
poseganja v poslovno občutljive podatke.
Registracijski zavezanci so lahko v skladu s členom 119(2)(b) uredbe REACH od junija 2008
zahtevali zaupnost za svoj količinski razpon. Če tega niso storili, vendar želijo zahtevati
zaupnost za količinski razpon, morajo čim prej predložiti posodobljeno dokumentacijo z
zahtevkom po zaupnosti količinskega razpona. Pri zahtevkih po zaupnosti v skladu z uredbo
REACH upoštevajte, da mora biti zahtevek utemeljen v skladu s Priročnikom za predložitev
podatkov 16 in da je treba plačati pristojbino. Zaupnost bo odobrena le, če agencija ECHA
oceni zahtevek kot veljaven. Podatki o tonaži se ne bodo črpali iz dokumentacij, v katerih je za
količinski razpon zahtevana zaupnost, ki je v postopku ocenjevanja, razen če so v skupni
predložitvi združeni podatki o tonaži štirih ali več registracijskih zavezancev.
Skupni količinski razponi bodo prikazani za snovi v podatkovni zbirki registriranih snovi
agencije za količinske razpone, navedene v naslednji preglednici:

Vrste
registracijskih
dokumentacij, ki
bodo združene

Brez zahtevka(-ov) po
zaupnosti

Zahtevek(-i) po
zaupnosti in < 4
popolne registracije
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registracije in
vse
registracijske
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zaupnosti

Popolne
registracije (za
snovi, ki niso
intermediati)*

1 – 10 ton ali

1 + ton ali

Zaupni podatki o
tonaži

10 – 100 ton ali

10 + ton ali

100 – 1 000 ton ali

100 + ton ali

1 000 – 10 000 ton ali

1 000 + ton ali

10 000 – 100 000 ton ali

10 000 + ton ali

100 000 – 1 000 000 ton
ali

100 000 + ton ali

ali > 4 popolne
registracije

1 000 000 + ton ali
1 000 000 – 10 000 000
ton ali
10 000 000 –
100 000 000 ton ali

10 000 000 + ton ali
itd.

itd.
Samo registracije
intermediatov

Samo uporaba
intermediatov

Samo uporaba
intermediatov

Zaupni podatki o
tonaži

*
Kadar je skupna predložitev za snov kombinacija popolnih registracij in registracij
intermediata, se bodo združevali le podatki o tonaži iz popolnih registracijskih dokumentacij.

Dodatne informacije
Podatkovna zbirka registriranih snovi:
http://echa.europa.eu/en/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Priročnik za predložitev podatkov 16: Zahtevki po zaupnosti
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Uredba o pristojbinah:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:sl:PDF

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel.: +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

