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Как да защитим поверителна търговска информация 

Какво е предназначението на този документ? 

В REACH е предвидена възможност в регистрационното досие да се направи искане за 
поверителност на определена информация1 и тя да не бъде публикувана на уеб сайта на 
ECHA2. 
 
Ако направите искане за поверителност, ще трябва да заплатите такса за покриване на 
разходите за дейността по оценката на искането. Ако обосновката за искането не е 
достатъчна то да бъде прието, ECHA ще поиска да направите подобрения в обяснението и 
отново да го подадете посредством актуализация на регистрационното досие. Ако 
подобренията в обяснението са недостатъчни, ECHA ще даде отказ на искането за 
поверителност и ще публикува информацията. В последните години около 25 % от 
исканията за поверителност са получили отказ. 

В този документ са описани нашите три основни препоръки, ако смятате да направите 
искане за поверителност на информация при регистрацията, които са базирани на опита в 
оценката на искания за поверителност от изминалите седем години. Също така е обяснено 
накратко как да се направи искане за поверителност и как да се провери коя информация 
от регистрационното досие ще бъде публикувана. 
 
 
1. Уверете се, че информацията вече не е в публичната сфера 

Когато се прави оценка на искане за поверителност, се проверява дали информацията вече 
не е на разположение в публичната сфера, което означава търсене в интернет. Ако 
информацията е на разположение в публичната сфера, не се дава съгласие за 
поверителност. Затова сами направете търсене в интернет, особено когато смятате да 
правите искане за поверителност на наименованието на веществото3, на употреба или на 
опасни примеси4. 
 
 
2. Уверете се, че искането за поверителност обхваща информацията, 
която искате да бъде защитена 

Информирайте се как ECHA публикува информацията, за която желаете да направите 
искане за поверителност5, и се уверете, че искането за поверителност ще ви е от полза. 
 

                                           
1 Ако не се изключва от публикацията по подразбиране, например пълният състав, точната функция 
или точният тонаж на веществото, или връзката между производителя/вносителя и неговите 
доставчици или потребители надолу по веригата. 
2 На адрес https://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals/registered-substances. 
3 При търсене за наименование на вещество в публичната сфера, се въвежда ЕО номерът или CAS 
номер на веществото в търсачка и в секцията „Търсене на химични вещества” на уеб сайта на ECHA. 
4 При търсене за употреба или за опасни примеси в публичната сфера, се проверяват например 
информационните листове за безопасност, които са на разположение онлайн за регистрираното 
вещество. 
5 Ръководство за „Разпространение и поверителност съгласно Регламента REACH“ е на разположение 
на всички езици на ЕС на адрес https://echa.europa.eu/manuals?panel=dissemination#dissemination. 

https://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/manuals?panel=dissemination#dissemination
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При искания за 
поверителност 
за... 

имайте предвид следното: 

тонажна група ECHA публикува общите тонажни групи общо за всички 
регистранти6, така че ако участвате в голямо съвместно подаване, 
обмислете дали си заслужава да правите искане за поверителност за 
тонажната ви група. 

наименование на 
веществото 
 

Списъкът на EC за вещества, изброени в EINECS и списъкът на 
предварително регистрирани вещества са публично достояние. 
Следователно е безполезно да се правят искания за поверителност 
за наименование на предварително регистрирани вещества. 
Ако искате защита за факта, че определено вещество се използва с 
определено приложение, можете да постигнете това като направите 
искане за поверителност за приложение (употреба) и/или за име на 
дружеството. 

име на 
дружеството 

Името на дружеството ви ще е на разположение на регистрантите от 
(евентуално) съвместно подаване в REACH-IT, освен когато 
използвате представител на трета страна (TPR). Исканията за 
поверителност се отнасят само за публикуване на уеб сайта на 
ECHA. 

резюмета на 
изследвания 

Искането обхваща главно подробни експериментални данни и 
подробна информация за разглеждания. За резултатите от 
изследванията не може да се иска поверителност и те се публикуват 
във всички случаи. 

ако е извършена 
оценка за 
безопасност на 
химично вещество 
(CSA) 

Искане, направено в раздела, където е приложен докладът за 
безопасност на химично вещество (ДБХВ), не се отнася за самия 
ДБХВ документ, а за посочване дали е извършена CSA оценка 
(да/не). Избягвайте да правите такова искане, освен ако нямате 
основателни съображения защо не трябва да се оповестява дали е 
извършена оценка CSA за веществото. Самите доклади ДБХВ не се 
публикуват от ECHA. 

 
 
3. Уверете се, че обосновката ви е аргументирана и валидна 

Необходимо е обосновката да доказва едновременно (1) търговския интерес във връзка с 
информацията и (2) потенциалната вреда, която може да бъде причинена на дружеството 
ви от публикуването на тази информация. Не е достатъчно да декларирате, че това е 
интелектуална собственост, която не желаете да става достояние на конкурентите ви. 
Необходимо е обосновката да е аргументирана, а не декларативна, и да съдържа ясни 
разяснения7. Рискът от вреда за търговския интерес трябва да е предвидим, а не само 
хипотетичен. 

                                           
6 Вижте нашето известие за новина на адрес https://echa.europa.eu/-/echa-to-publish-total-tonnage-
band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-. 
7 Примери са дадени в ръководството, в бележка под линия 5. Образецът за излагане на 
обосновката също е на разположение в приложението IUCLID и в услугите на IUCLID в облак. 

https://echa.europa.eu/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
https://echa.europa.eu/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
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Уверете се също, че обосновката е валидна. Например загрижеността, че други могат да 
използват изследванията за регистрации на други места не е валидна обосновка, тъй като 
не е достатъчно конкретна. Законодателят е решил, че правото на обществеността да 
бъде информирана е с по-голяма валидност от такава загриженост. 

Обосновката трябва да е конкретно за информацията, за която се прави искането за 
поверителност, дори в рамките на един вид искане, като например за информация от 
информационния лист за безопасност. Например доказателство, което е валидно за 
информация за употреба или за име на дружеството, обикновено не е валидно за 
резултатите от оценката на PBT на веществото8. 
 
 
 

  

                                           
8 Досега броят на приетите искания за резултатите от оценката на PBT на веществото е нула. 
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Как да се направи искане за поверителност и да се провери какво 
ще бъде публикувано 

Има пет етапа, за да се направи искане за поверителност на информация в 
регистрационното досие: 
 

1. Преди да създадете досието, отбележете флага за искане за поверителност в 
набора от данни в IUCLID. Можете да направите искане за поверителност също и 
ако създадете досие на членовете онлайн в REACH-IT; 

2. Въведете обосновката в полетата за описанието за всеки вид информация7; 

3. Създайте вашето досие. Използвайте „Преглед на разпространението“ в IUCLID да 
проверите коя информация от регистрацията ви ще бъде публикувана. Използвайте 
„Изчисляване на такса“ да проверите колко трябва да заплатите за искането за 
поверителност. 

4. Подайте досието и заплатете таксата, посочена във фактурата. 

5. Следете кутията си със съобщения в REACH-IT за нашето решение относно искането 
ви за поверителност. Може да бъде поискано да подадете отново досието си като 
подобрите обосновката, за да бъде прието искането ви. 

 
 
Други въпроси? Свържете се с ECHA чрез формулярите за връзка. 

https://echa.europa.eu/bg/contact
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