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Kako lahko zavarujete svoje zaupne poslovne informacije?
Kaj je obravnavano v tem dokumentu?
V skladu z uredbo REACH lahko zahtevate, da se nekatere informacije v vaši registracijski
dokumentaciji obravnavajo kot zaupne 1 in se ne objavijo na spletišču agencije ECHA 2.
Če boste zahtevali zaupnost, vam bomo zaračunali pristojbino, da bi pokrili stroške svojega
dela z ocenjevanjem zahtevka. Če zahtevek ne bo dovolj dobro utemeljen, vas bo
agencija ECHA pozvala, da ga izboljšate in še enkrat predložite s posodobitvijo registracijske
dokumentacije. Če utemeljitve ne boste ustrezno izboljšali, bo agencija ECHA zahtevek po
zaupnosti zavrnila in zadevne informacije objavila. V preteklih letih je bilo zavrnjenih okrog
25 % zahtevkov po zaupnosti.
V tem dokumentu smo navedli tri glavna priporočila glede zahtevanja zaupnosti informacij v
registraciji. Temeljijo na naših izkušnjah pri ocenjevanju zahtevkov po zaupnosti v zadnjih
sedmih letih. V dokumentu je tudi na kratko pojasnjeno, kako lahko zahtevate zaupnost, in
preverite, katere informacije iz vaše registracijske dokumentacije bodo objavljene.

1. Preverite, ali informacije niso že javno znane
Pri ocenjevanju zahtevka po zaupnosti preverimo, ali informacije niso že v javni uporabi, kar
pomeni, da jih poiščemo po internetu. Če so informacije javno dostopne, bomo zahtevek po
zaupnosti zavrnili. Zato te informacije sami poiščite v internetu, zlasti kadar razmišljate o
vložitvi zahtevka po zaupnosti imena snovi 3, uporabe ali nevarnih nečistot 4.

2. Poskrbite, da se zahtevek po zaupnosti nanaša na informacije, ki jih želite
zavarovati
Poučite se o tem, kako agencija ECHA objavi informacije, ki jih želite zavarovati kot zaupne 5,
in preverite, ali je zahtevanje zaupnosti za vas koristno.

1

Če niso že samodejno izključene iz objave, npr. informacije o popolni sestavi, natančni funkciji ali
natančnem količinskem razponu snovi ali povezavi med proizvajalcem/uvoznikom in njegovimi dobavitelji
ali nadaljnjimi uporabniki.
2 Na naslovu https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/registered-substances.
3 Pri ugotavljanju, ali je ime snovi javno, v iskalniku ali na spletišču agencije ECHA v oknu „Iskanje
kemikalij“ vpišemo številko ES ali številko CAS zadevne snovi.
4 Pri ugotavljanju, ali so javno znane uporaba ali nevarne nečistote, preverimo na primer varnostne liste
za registrirano snov, dostopne po spletu.
5 Priročnik z naslovom „Razširjanje informacij in zaupnost na podlagi uredbe REACH“ je v vseh uradnih
jezikih EU na voljo na naslovu https://echa.europa.eu/sl/manuals?panel=dissemination#dissemination.
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Pri zahtevkih po
zaupnosti...

vedite...

Količinski razpon

Agencija ECHA objavi skupni količinski razpon vseh registracijskih
zavezancev skupaj 6. Če sodelujete v veliki skupni predložitvi, zato
razmislite, ali je za vas smiselno zahtevati zaupnost svojega
količinskega razpona.

Ime snovi

Seznam EINECS in seznam predhodno registriranih snovi sta javna.
Zato zahtevki po zaupnosti imena snovi niso koristni, če je snov
predhodno registrirana.
Če želite zavarovati informacije, da neko snov uporabljate za poseben
namen, lahko to dosežete tako, da zahtevate zaupnost uporabe in/ali
imena svojega podjetja.

Ime podjetja

Ime vašega podjetja bo vašim (morebitnim) soudeleženim
registracijskim zavezancem dostopno v sistemu REACH-IT, razen če
uporabljate zastopnika tretje strani. Zahtevki po zaupnosti se nanašajo
samo na objavo na spletišču agencije ECHA.

Povzetki študij

Zahtevek se nanaša predvsem na podrobnosti o poskusih in preiskavah.
Za rezultate študij ni mogoče zahtevati zaupnosti, saj bodo v vsakem
primeru objavljeni.

Informacije, ali je
bila izvedena
ocena kemijske
varnosti (CSA)

V razdelku, v katerem je priloženo poročilo o kemijski varnosti (CSR),
se zahtevek ne nanaša na samo poročilo, temveč na navedbo, ali je bila
izvedena ocena kemijske varnosti (da/ne). Tega zahtevka ne vlagajte,
če nimate dobrih razlogov za to, da ne bi smelo biti znano, ali je bila za
zadevno snov izvedena ocena kemijske varnosti. Agencija ECHA samih
poročil o kemijski varnosti ne objavlja.

3. Poskrbite, da je vaša utemeljitev podprta z razlogi in tehtna
V utemeljitvi zahtevka morate pojasniti (1) poslovni interes v zvezi z informacijami in (2)
morebitno škodo za vaše podjetje, če bi bile te informacije objavljene. Izjava, kot je „Nočemo, da
za to intelektualno lastnino izvejo naši konkurenti“, ni dovolj. Vaša utemeljitev mora biti podprta
z razlogi in razumljivo pojasnjena ter ne sme biti omejena le na zatrjevanje 7. Nevarnost, da bo
objava škodila poslovnemu interesu, mora biti predvidljiva, in ne le hipotetična.
Poskrbite tudi, da je vaša utemeljitev tehtna. Pomisleki, kot je „Drugi bodo študije uporabili za
to, da bodo snov registrirali kje drugje.“, niso tehtni, ker niso dovolj podrobni. Zakonodajalec
je določil, da pravica javnosti vedeti prevlada nad temi pomisleki.
Utemeljitve morajo biti podrobne za tiste informacije, za katere se zahteva zaupnost, tudi v
okviru ene vrste zahtevka, kot so informacije iz varnostnega lista. Utemeljitev, ki je denimo
tehtna pri zahtevkih po zaupnosti uporabe ali imena podjetja, pri zahtevkih glede informacij o
rezultatih ocenjevanja PBT za snov navadno ne bo tehtna 8.
Preberite našo novico na naslovu https://echa.europa.eu/sl/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-forregistered-substances-corrigenda-25-july-2012-.
7 Primeri so na voljo v priročniku, navedenem v opombi 5. Predloga za poročanje utemeljitev je na voljo
tudi v programu IUCLID in v okviru storitev IUCLID v oblaku.
8 Do zdaj nismo sprejeli nobenega zahtevka glede rezultatov ocenjevanja PBT.
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Kako lahko zahtevate zaupnost in preverite, kaj bo objavljeno
Če želite zahtevati zaupnost informacij v registracijski dokumentaciji, sledite naslednjim petim
korakom:
1. Preden ustvarite svojo dokumentacijo, v svojem naboru podatkov IUCLID obkljukajte
zastavico za zaupnost. Zahtevke po zaupnosti lahko vložite tudi, če svojo
dokumentacijo člana ustvarite po spletu v sistemu REACH-IT.
2. V polja za utemeljitev vnesite besedilo svoje utemeljitve za vsako posamezno
informacijo7.
3. Ustvarite svojo dokumentacijo. Če želite preveriti, kateri podatki iz vaše registracijske
dokumentacije bodo objavljeni, uporabite funkcijo predogleda razširjanja informacij v
programu IUCLID. Če želite preveriti, koliko bodo stali vaši zahtevki po zaupnosti,
uporabite funkcijo za izračun pristojbin.
4. Predložite svojo dokumentacijo in plačajte pristojbine, navedene na vašem računu.
5. V svojem sporočilnem oknu v sistemu REACH-IT preverite, kako smo se odločili glede
vašega zahtevka po zaupnosti. Preden bomo lahko zahtevek sprejeli, bomo morda od
vas zahtevali, da utemeljitev dopolnite in dokumentacijo znova predložite.

Imate še vedno vprašanja? Agenciji ECHA jih pošljite na obrazcih za stik.
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