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Dokumentum címe
Költségmegosztás eltérő adatigényű társregisztrálók között
Bevezetés
A REACH értelmében a regisztrálóknak csak azokért az adatokért kell fizetniük, amelyekre
valóban szükségük van a regisztráláshoz:
•

•

•

Ugyanannak az anyagnak a regisztrálói eltérő adatigényekkel rendelkezhetnek. Ez a
mennyiségi sávnak vagy a regisztrálás típusának – például bizonyos anyagokat
köztes termékekként regisztrálnak – köszönhető.
Ezen túlmenően a regisztrálóknak olykor egyéb okokból nem kell megosztaniuk a
közösen benyújtott adatok egyes részeit. Például azok a regisztrálók, akik
rendelkeznek saját egyenértékű adatokkal, és nem kívánnak újra fizetni, vagy úgy
vélik, hogy a közösen benyújtott adatok nem megfelelő minőségűek, mérlegelhetik
a valamely meghatározott végpont tekintetében való kimaradást, és megadhatják
saját adataikat.
Ha azonban egy regisztráló magasabb anyagmennyiség-sávra vonatkozó vizsgálatra
támaszkodik az anyaga osztályozására és címkézésére vonatkozóan, akkor
szüksége lehet arra, hogy e vizsgálat megosztásainak költségeiről is megállapodjon.
Ezt a lehetőséget az egyszerűség kedvéért nem tüntettük fel ebben a
forgatókönyvben.

A gyakorlatban előfordulhat, hogy a meglévő közös benyújtáshoz csatlakozó regisztrálónak
nem kell fizetnie a közösen benyújtott adatok egészéért, csak bizonyos részeiért, vagy akár
egyetlen részéért sem. Az alábbi példa olyan tipikus eseteket mutat be, amikor a
regisztrálóknak különböző adatokra van szükségük.

Esetek
Az alábbiakban bemutatunk néhány esetet és részletezzük, milyen költségeket kell
megosztaniuk az eltérő adatigényű társregisztrálóknak.
1. eset: Teljes regisztrálás, 1–10 tonna/év, tag: a REACH VII. mellékletében meghatározott
egységes tájékoztatási követelményeket kell alkalmazni: ebben a példában a regisztrálónak
nincs saját adata, ezért hozzáférési felhatalmazást kell vásárolnia a mennyiségi sávra
vonatkozó összes szükséges adathoz, és osztoznia kell a közös benyújtáshoz kapcsolódó
költségeken.
2. eset: Teljes regisztrálás, 10–100 tonna/év, tag: a REACH VII. és VIII. mellékletében
meghatározott egységes tájékoztatási követelményeket kell alkalmazni: ebben a példában a
regisztrálónak nincs saját adata, ezért hozzáférési felhatalmazást kell vásárolnia a mennyiségi
sávra vonatkozó összes szükséges adathoz, és osztoznia kell a közös benyújtáshoz kapcsolódó
költségeken.
3. eset: Teljes regisztrálás, 1–10 tonna/év, tag részleges kimaradással: a REACH VII.
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mellékletében meghatározott egységes tájékoztatási követelményeket kell alkalmazni. Ebben a
példában a regisztráló úgy döntött, hogy nem támaszkodik az anyag fiziko-kémiai
tulajdonságaira vonatkozóan közösen benyújtott adatokra, többek között azért, mert saját
adatokkal rendelkezik, vagy mert egy másik anyag adatait kívánja kereszthivatkozással
használni. Bizonyos végpontokból való kimaradásra van lehetősége a 11. cikk (3)
bekezdésében foglalt kritériumoknak megfelelően. A regisztrálónak csak más lényeges
(gerincesesekre vonatkozó) adatokra és a közös benyújtásra van szüksége.
4. eset: Teljes regisztrálás, 1–10 tonna/év, tag teljes kimaradással: a REACH VII.
mellékletében meghatározott egységes tájékoztatási követelményeket kell alkalmazni. A
regisztráló úgy döntött, hogy nem a közösen benyújtott adatokra, hanem alternatív
információra támaszkodik, hogy teljesítse az összes egységes tájékoztatási követelményt. A
11. cikk (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak megfelelően van lehetősége az összes
végpontból való kimaradásra. A regisztrálónak csak a közös benyújtáshoz kell hozzáférnie (és
csak a közös benyújtással kapcsolatos költségek ráeső részét kell megfizetnie).
5. eset: Teljes regisztrálás, 1–10 tonna/év, tag, a III. mellékletet alkalmazza: elméletben a
REACH VII. mellékletében meghatározott egységes tájékoztatási követelményeket kell
alkalmazni. Ez a regisztráló azonban nem köteles benyújtani az ökotoxikológiai vagy
toxikológiai információkat, kivéve ha ő a tulajdonos, mivel igazolni tudja, hogy az anyag
alacsony kockázatú, és nem felel meg a REACH III. mellékletében meghatározott
kritériumoknak. Következésképpen a regisztrálónak csak a nem gerincesekre vonatkozó
adatokat kell benyújtania. Ebben a példában a regisztrálónak egyáltalán nem állnak
rendelkezésére nem gerincesekre vonatkozó adatok, ezért úgy döntött, hogy megvásárolja a
hozzáférési felhatalmazást. Ezenkívül osztoznia kell a közös benyújtással kapcsolatos
költségeken.
6. eset: Szállított elkülönített intermedier, <1000 tonna/év, szigorúan ellenőrzött feltételek:
Ehhez a regisztrálási típushoz csak a regisztráló számára szabadon hozzáférhető adatokat kell
benyújtani. Ennélfogva nem kell megosztani az azokkal az adatokkal kapcsolatos költségeket,
amelyek nem díjmentesen hozzáférhetők a számára. A közös benyújtási kötelezettség azonban
fennáll függetlenül az adatok megosztásának szükségességétől, és a regisztrálónak meg kell
fizetnie a közös benyújtással kapcsolatos költségek ráeső részét.
7. eset: Szállított elkülönített intermedier, <1000 tonna/év, nem szigorúan ellenőrzött
feltételek: A nem szigorúan ellenőrzött körülmények között kezelt intermedierek esetében a
mennyiségi tartományokra (1–10, 10–100 vagy 100–1000 tonna/év) vonatkozó, egységes
tájékoztatási követelményeket kell alkalmazni.
Ebben a példában az intermediert 100 tonna/év alatti mennyiségben állítják elő vagy
importálják. Ezért a REACH VII. és VIII. mellékletében meghatározott egységes tájékoztatási
követelményeket kell alkalmazni. Ebben a példában a regisztrálónak nincs saját adata, és
hozzáférési felhatalmazást kell vásárolnia a mennyiségi sávra vonatkozó összes szükséges
adathoz, valamint osztoznia kell a közös benyújtáshoz kapcsolódó költségeken.
8. eset: Szállított elkülönített intermedier, >1000 tonna/év, szigorúan ellenőrzött feltételek: A
REACH 18. cikke (3) bekezdésének megfelelően a REACH VII. mellékletében meghatározott
tájékoztatási követelményeket kell alkalmazni. Ebben a példában a regisztrálónak nincs saját
adata, és hozzáférési felhatalmazást kell vásárolnia minden szükséges adathoz, valamint
osztoznia kell a közös benyújtáshoz kapcsolódó költségeken.
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Adat- és
költségmegosztás

Teljes
regisztrálás,
1–10
tonna/év,
tag

Teljes
regisztrálás,
10–100
tonna/év,
tag

1. eset

2. eset

VII. melléklet,
fiziko-kémiai
adatok

X

X

VII. melléklet,
(öko)toxikológai
adatok

X

X

Teljes
regisztrálás,
1–10
tonna/év,
tag részleges
kimaradással
3. eset

Teljes
regisztrálás,
1–10
tonna/év,
tag teljes
kimaradással
4. eset

Teljes
regisztrálás,
1–10
tonna/év,
tag, a III.
mellékletre
hivatkozással
5. eset

Szállított
elkülönített
intermedier,
<1000
tonna/év,
szigorúan
ellenőrzött
feltételek
6. eset

X

X

Szállított
elkülönített
intermedier,
<1000
tonna/év,
nem
szigorúan
ellenőrzött
feltételek
7. eset

Szállított
elkülönített
intermedier,
>1000
tonna/év,
szigorúan
ellenőrzött
feltételek
8. eset

X

X

X

X

VIII. melléklet,
(öko)toxikológai
adatok

X

X

VIII. melléklet, az
anyag sorsára és
viselkedésére
vonatkozó adatok

X

X

Adminisztráció*

X

X

X

X

X

X

X

X

Token

X

X

X

X

X

X

X

X
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* Ez magában foglalja azokat a SIEF-adminisztrációhoz kapcsolódó költségeket, amelyeket egyetlen tájékoztatási követelményhez sem lehet hozzárendelni (például a
SIEF-kommunikációs, felmérésekhez kapcsolódó, valamint a SIEF-weboldalhoz és a SIEF pénzügyi irányításához kapcsolódó költségeket). Az Útmutató az adatok
megosztásához (lásd: III. melléklet: „Költségek tételes felosztása”) című dokumentumból kiderül, mely költségtételeket kell adattal és melyeket adminisztrációval
kapcsolatos költségnek tekinteni.
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Megjegyzések
Van lehetőség az egyedi vizsgálatok és a teljes közösen benyújtott adatok alóli kimaradásra. Az
a regisztráló, aki kimarad, nem kényszeríthető költségmegosztásra azokkal az adatokkal
kapcsolatban, amelyekre nincs szüksége.
Az intermedierekre vonatkozó egyedi tájékoztatási követelmények miatt az ilyen regisztrálók
valójában nem kötelesek megosztani az adatokkal kapcsolatos költségeket. Ezért ezek a
regisztrálók megállapodhatnak külön közös benyújtásban csak az intermedierekre vonatkozóan.
További információk: Útmutató az adatok megosztásához, 6.2. fejezet.
Ne feledje, hogy az anyag többi (teljes) regisztrálója továbbra is hozzáférést kérhet a köztes
regisztrálók által benyújtott adatokhoz, nevezetesen a gerincesekre vonatkozó adatokhoz.
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