Liikesalaisuuksien suojeleminen

1 (3)

Maaliskuu 2018

Liikesalaisuuksien suojeleminen
Mitä tämä asiakirja koskee?
REACH-asetuksen mukaan rekisteröintiasiakirjojen tiettyjä tietoja voi pyytää pitämään
salassa 1, jolloin niitä ei julkaista kemikaaliviraston verkkosivustolla 2.
Jos esität salassapitopyynnön, kemikaalivirasto veloittaa korvauksen pyynnön käsittelystä. Jos
pyyntöä ei ole perusteltu riittävästi, jotta se voitaisiin hyväksyä, kemikaalivirasto pyytää
tarkentamaan perusteluja ja toimittamaan lisäselvitykset päivittämällä rekisteröintiasiakirjat.
Jos perusteluja ei ole tarkennettu riittävästi, kemikaalivirasto hylkää salassapitopyynnön ja
julkaisee tiedot. Viime vuosina noin 25 prosenttia salassapitopyynnöistä on hylätty.
Tässä asiakirjassa annetaan kolme pääsuositusta niille, jotka harkitsevat rekisteröintitietoja
koskevan salassapitopyynnön esittämistä. Suositukset perustuvat viraston seitsemänvuotiseen
kokemukseen salassapitopyyntöjen käsittelystä. Asiakirjassa on myös lyhyt selitys siitä, miten
salassapitopyyntö esitetään ja miten voi tarkastaa, mitkä rekisteröintiasiakirjojen tiedot
julkaistaan.

1. Varmista, että tiedot eivät jo ole julkisia
Kun kemikaalivirasto arvioi salassapitopyyntöjä, se tarkastaa internethaulla, että tiedot eivät
vielä ole julkisesti saatavilla verkossa. Jos tiedot ovat jo julkisesti saatavilla,
salassapitopyyntöä ei hyväksytä. Siksi kannattaa ensin itse tehdä internethaku, varsinkin jos
harkitsee aineen nimeä 3, käyttöä tai vaarallisia epäpuhtauksia 4 koskevaa salassapitopyyntöä.

2. Varmista, että salassapitopyyntö koskee tietoja, joita haluat suojella
Perehdy siihen, miten kemikaalivirasto julkaisee tiedot, joita koskevan salassapitopyynnön
haluat esittää 5, ja varmista, että salassapitopyynnöstä on hyötyä.

1

Tietyt tiedot jätetään oletusarvoisesti julkaisematta. Näitä ovat esimerkiksi aineen täydellinen
koostumus, täsmällinen tehtävä tai täsmällinen tonnimäärä sekä valmistajan tai maahantuojan yhteys
toimittajiin tai jatkokäyttäjiin.
2 Osoitteessa https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances.
3 Kun aineen nimeä haetaan verkosta, kemikaalivirasto syöttää aineen EY-numeron tai CAS-numeron
hakukoneeseen ja kemikaaliviraston verkkosivuston kohtaan ”Hae kemikaaleja”.
4 Etsiessämme käyttöjä tai vaarallisia epäpuhtauksia verkosta tarkastamme esimerkiksi, onko verkossa
saatavilla rekisteröidyn aineen käyttöturvallisuustiedotteita.
5 Opas nimeltä ”Tietojen jakaminen ja salassapito REACH-asetuksen mukaan” on saatavissa kaikilla EU:n
kielillä osoitteessa https://echa.europa.eu/manuals?panel=dissemination#dissemination.
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Salassapitopyyn
nön kohde

Huomioon otettavat seikat

Tonnimäärä

Kemikaalivirasto julkaisee kaikkien rekisteröijien yhteistonnimäärän. 6
Jos kuulut laajaan yhteiseen toimitukseen, on hyvä harkita, kannattaako
tonnimäärää koskevaa salassapitopyyntöä esittää.

Aineen nimi

EINECS-luettelo ja esirekisteröityjen aineiden luettelo ovat julkisia. Siksi
aineen nimeä koskevista salassapitopyynnöistä ei ole hyötyä, kun
kyseessä on esirekisteröity aine.
Jos haluat salata tiedon siitä, että käytät tiettyä ainetta tietyssä
käyttötarkoituksessa, voit esittää kyseistä käyttöä ja/tai yrityksesi
nimeä koskevan salassapitopyynnön.

Yrityksen nimi

Yrityksen nimi on mahdollisten yhteisrekisteröijien saatavilla REACH-ITportaalissa, paitsi jos käytät kolmannen osapuolen edustajaa.
Salassapitopyynnöt koskevat vain kemikaaliviraston verkkosivustolla
julkaistavia tietoja.

Tutkimustiivistelm
ät

Pyyntö kattaa lähinnä koetiedot ja yksityiskohtaiset tiedot
tutkimuksista. Tutkimusten tuloksia ei voida pitää salassa. Ne
julkaistaan joka tapauksessa.

Kemikaaliturvallisu
usarviointi on
tehty

Jos pyyntö koskee osiota, johon on liitetty kemikaaliturvallisuusraportti,
pyyntö ei kata itse kemikaaliturvallisuusraporttia vaan merkintää siitä,
onko kemikaaliturvallisuusarviointi tehty. Vältä tällaisia pyyntöjä, ellei
ole hyvää syytä salata, onko aineesta tehty
kemikaaliturvallisuusarviointi. Kemikaalivirasto ei julkaise
kemikaaliturvallisuusraportteja sellaisenaan.

3. Varmista, että perustelut ovat asianmukaisia ja päteviä
Perusteluissa on käsiteltävä (1) tietoihin liittyvää kaupallista etua ja (2) haittaa, jonka tietojen
julkaiseminen voi yritykselle aiheuttaa. Esimerkiksi toteamus ”henkistä omaisuutta, jota emme
halua saattaa kilpailijoiden tietoon” ei ole riittävä perustelu. Perustelujen on oltava
asianmukaisia. Pelkkä toteamus ei riitä, vaan perustelut on selitettävä selkeästi 7. Kaupallisten
etujen vahingoittamisen on oltava ennakoitavissa eikä pelkkä teoreettinen mahdollisuus.
Varmista myös, että perustelut ovat päteviä. Esimerkiksi perustelu ”muut tulevat käyttämään
tutkimuksia omiin rekisteröinteihinsä” ei ole pätevä, sillä se ei ole tarpeeksi täsmällinen.
Lainsäätäjä on päättänyt, että kansalaisten tiedonsaantioikeus on merkittävämpi kuin tällaiset
huolenaiheet.
Perustelujen on koskettava nimenomaan tietoja, joiden salaamista pyydetään. Tämä pätee
myös silloin, kun pyyntö koskee yhtä tietotyyppiä, kuten käyttöturvallisuustiedotteen tietoja.
Esimerkiksi käytön tai yrityksen nimen salaamisessa pätevä peruste ei yleensä ole pätevä
peruste salata aineen PBT-arviointi 8.
Katso kemikaaliviraston uutisilmoitus osoitteessa https://echa.europa.eu/-/echa-to-publish-totaltonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-.
7 Esimerkkejä on oppaassa, johon on viitattu alaviitteessä 5. Malli perusteiden raportointia varten on
saatavissa IUCLID-sovelluksessa ja IUCLID-pilvipalvelussa.
8 Tähän mennessä yhtäkään PBT-arvioinnin salaamista koskevaa pyyntöä ei ole hyväksytty.
6
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Salassapitopyynnön tekeminen ja julkaistavien tietojen tarkastaminen
Rekisteröintiasiakirjoja koskevan salassapitopyynnön tekemisessä on viisi vaihetta:
1. Valitse IUCLID-ainetiedoston vieressä oleva salassapitopyyntöä koskeva merkintä
ennen aineiston laatimista. Salassapitopyynnön voi tehdä myös silloin, kun
jäsenaineisto laaditaan verkossa REACH-IT:ssä.
2. Syötä perustelut jokaista tietoa koskevaan ”Justification”-kenttään7;
3. Laadi aineisto. Tarkasta IUCLIDin ”Dissemination preview” -toiminnolla, mitkä
rekisteröinnin tiedot julkaistaan. Tarkasta maksulaskurilla, paljonko salassapitopyynnöt
maksavat.
4. Toimita aineisto ja maksa laskuun merkityt maksut.
5. Salassapitopyyntöä koskeva päätös lähetetään REACH-IT-viestilaatikkoon.
Kemikaalivirasto voi pyytää tarkentamaan perusteluja ja toimittamaan aineiston
uudelleen, ennen kuin pyyntö voidaan hyväksyä.

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä kemikaalivirastoon yhteydenottolomakkeella.
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