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Hogyan védhetők meg a bizalmas üzleti információk?
Miről szól ez a dokumentum?
A REACH alapján lehetősége van a regisztrálási dokumentációban bizonyos információk 1
bizalmas kezelését kérni, vagyis ezeket az információkat nem teszik közzé az ECHA
honlapján. 2
Ha bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújt be, díjat kell fizetnie a kérelem ECHA általi
elbírálásáért. Ha a kérelem indokolása nem megfelelő a kérelem elfogadásához, az ECHA kéri
Öntől az indokolás módosítását és a regisztrálási dokumentáció aktualizálásán keresztül annak
újbóli benyújtását. Ha az indokolást nem megfelelően módosítják, az ECHA elutasítja a
bizalmas kezelés iránti kérelmet, és közzéteszi az információt. Az elmúlt években az ECHA a
bizalmas kezelés iránti kérelmek mintegy 25%-át elutasította.
A jelen dokumentumban az elmúlt hét év során a bizalmas kezelés iránti kérelmek
értékelésével kapcsolatban szerzett tapasztalataink alapján három javaslatot fogalmazunk meg
arra az esetre, ha a regisztrálási dokumentációban szereplő valamely információ bizalmas
kezelését szeretné kérni. Röviden ismertetjük továbbá, hogyan kérheti az információ bizalmas
kezelését, és hogyan ellenőrizheti, hogy a regisztrálási dokumentációjában szereplő
információk közül mely információkat fogják közzétenni.

1. Ellenőrizze, hogy nyilvánosan hozzáférhető-e már az információ!
A bizalmas kezelés iránti kérelem elbírálásakor ellenőrizzük, hogy az információ elérhető-e már
nyilvánosan, vagyis az interneten rákeresünk. Ha az információ nyilvánosan hozzáférhető, a
bizalmas kezelés nem engedélyezhető. Tehát keressen rá az adott információra az interneten,
különösen akkor, ha az anyagnév, 3 felhasználás vagy veszélyes szennyezőanyag 4 bizalmas
kezelését szeretné kérni.

2. Ellenőrizze, hogy a bizalmas kezelés iránti kérelem kiterjed-e a védeni
kívánt információra!
Tudnia kell, hogyan teszi közzé az ECHA a bizalmasan kezelendő információt, 5 és meg kell
győződnie arról, hogy a bizalmas kezelés iránti kérelmet érdemes benyújtania.

1

Főszabály szerint nem teszik közzé például a következő információkat: teljes összetétel, pontos funkció,
az anyag pontos mennyisége, a gyártó vagy importőr és szállítói vagy továbbfelhasználói közötti
kapcsolat.
2 Lásd: https://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/registered-substances.
3 Úgy ellenőrizzük, hogy az anyagnév nyilvánosan hozzáférhető-e, hogy beírjuk az anyag EK-számát vagy
CAS-számát a keresőmotorba és az ECHA honlapján a „Vegyi anyagok keresése” funkcióba.
4 Ha azt keressük, hogy a felhasználások vagy a veszélyes szennyeződések nyilvánosan hozzáférhetők-e,
akkor például a regisztrált anyag online elérhető biztonsági adatlapját ellenőrizzük.
5 A Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACH-rendelet alapján” című kézikönyv elérhető
valamennyi uniós nyelven az alábbi weboldalon:
https://echa.europa.eu/hu/manuals?panel=dissemination#dissemination.
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Ha a kérelem
tárgya:

ne feledje:

a mennyiségi
tartomány

Az ECHA a mennyiségi tartományt valamennyi regisztráló mennyiségi
tartományát összesítve teszi közzé. 6 Ha tehát nagy létszámú közös
adatbenyújtásban vesz részt, fontolja meg, érdemes-e a mennyiségi
tartomány bizalmas kezelését kérni.

anyagnév

Az EINECS-jegyzék és az előzetesen regisztrált anyagok jegyzéke
nyilvános. Ezért az előzetesen regisztrált anyagok esetében anyagnévre
vonatkozó kérelmet nem érdemes benyújtani.
Ha azt a tényt akarja védeni, hogy egy bizonyos anyagot használ egy
adott alkalmazáshoz, akkor ezt adott esetben elérheti azáltal, hogy az
alkalmazás (felhasználás) és/vagy a cégnév bizalmas kezelését kéri.

cégnév

Vállalatának nevét a (potenciális) társregisztrálói látják a REACH-ITben, kivéve ha képviselőként eljáró harmadik felet bízott meg. A
bizalmas kezelés kizárólag a az ECHA honlapján történő közzétételre
terjed ki.

vizsgálati
összefoglalások

A kérelmek többnyire a kísérlet és a vizsgálatok részleteire irányulnak.
A vizsgálatok eredményeit nem lehet bizalmasan kezelni, azokat minden
esetben közzéteszik.

kémiai biztonsági
értékelést végzése
esetén

A kémiai biztonsági jelentés csatolására szolgáló adatmezőcsoportban
benyújtott kérelem nem magára a jelentésre, hanem arra terjed ki,
hogy végeztek-e kémiai biztonsági értékelést (igen/nem). Csak akkor
nyújtsa be ezt a kérelmet, ha alapos oka van arra, miért ne kerüljön
nyilvánosságra az, hogy végeztek-e kémiai biztonsági értékelést az
anyaggal kapcsolatban. Az ECHA magát a kémiai biztonsági jelentést
nem teszi közzé.

3. Ellenőrizze, hogy indokai alá vannak támasztva és érvényesek!
Az indokolásnak ki kell terjednie mind i. az információhoz fűződő kereskedelmi érdekre, mind
pedig arra, hogy ii. az információ közzététele károsan hathat a vállalatára. Nem elegendő egy
olyan nyilatkozat, mint például: „Az információ szellemi tulajdonnak minősül, és nem
szeretnénk, hogy a versenytársaink tudomására jusson.” Indokait nem egyszerű állításként
kell megfogalmaznia, hanem alá kell támasztania és egyértelműen meg kell magyaráznia. 7 A
kereskedelmi érdek veszélyeztetésének előreláthatónak és nem csupán hipotetikusnak kell
lennie.
Ellenőrizni kell továbbá, hogy indokai érvényesek-e. Nem érvényes például az olyan indok,
hogy „mások másfajta regisztráció céljára fogják felhasználják a vizsgálatot”, mivel ez az indok
nem elég konkrét. A jogalkotó úgy döntött, hogy a nyilvánosság információhoz való joga
elsőbbséget élvez ezekkel az aggályokkal szemben.

Lásd az alábbi weboldalon elérhető értesítésünket: https://echa.europa.eu/hu/-/echa-to-publish-totaltonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-.
7 Példák az 5. lábjegyzetben említett kézikönyvben találhatók. Az indoklás benyújtására szolgáló sablon
az IUCLID alkalmazásban és az IUCLID felhőben is elérhető.
6
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Az indokolásnak konkrétan a bizalmas jellegű adatra kell vonatkoznia, még egy kérelmen belül
is, például a biztonsági adatlap adatai esetén. Például egy felhasználásra vagy cégnévre
vonatkozó érvényes indok általában nem érvényes az anyag PBT-értékelésének eredményével
kapcsolatban. 8

8

Mindezidáig nem fogadtunk el kérelmet a PBT-értékelés eredményeire vonatkozóan.
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Hogyan kérheti az információ bizalmas kezelését, és hogyan
ellenőrizheti, hogy a regisztrálási dokumentációjában szereplő
információk közül mely információkat fogják közzétenni?
Öt lépésre van szükség a regisztrálási dokumentációban szereplő adatok bizalmas kezelése
iránti kérelem benyújtásához:
1. A dokumentáció létrehozását megelőzően állítsa be a bizalmas kezelésre vonatkozó
jelölőt az IUCLID-adatállományban. Ha online hozza létre a tagi dokumentációt a
REACH-IT-ben, akkor is nyújthat be bizalmas kezelés iránti kérelmet.
2. Az indoklás mezőben adja meg az indokot minden egyes információhoz7.
3. Hozza létre dokumentációját. Az IUCLID „Dissemination preview” (A nyilvánosságra
kerülő adatok előnézete) alkalmazásával ellenőrizze, hogy a regisztrálási
dokumentációjában szereplő információk közül mely információkat fogják közzétenni. A
„Fee calculator” (Díjkalkulátor) alkalmazásával megtudhatja a bizalmas kezelés iránti
kérelem díját.
4. Nyújtsa be dokumentációját, és fizesse meg a számlán feltüntetett díjakat.
5. Rendszeresen figyelje a REACH-IT üzenetablakot, mert ott értesítjük a bizalmas kezelés
iránti kérelemről hozott döntésünkről. A döntés előtt adott esetben kérhetjük Öntől,
hogy módosítsa az indokolását, és nyújtsa be újból a dokumentációját.

További kérdései vannak? Forduljon az ECHA-hoz a kapcsolatfelvételi űrlapokon.
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