
 

Cum să vă protejați ICC   1 (4) 
  
  
martie 2018  

 

 
 
 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

Cum să vă protejați informațiile comerciale confidențiale 

La ce se referă acest document? 

REACH prevede că puteți solicita confidențialitatea1 anumitor informații din dosarul 
dumneavoastră de înregistrare și excluderea lor de la publicarea pe site-ul ECHA2.  
 
Dacă depuneți o cerere de confidențialitate, vi se va percepe o taxă, pentru a acoperi lucrările 
noastre de evaluare a cererii. Dacă justificarea cererii nu este suficientă pentru a fi acceptată, 
ECHA vă va solicita să îmbunătățiți justificarea și să o retransmiteți printr-o actualizare a 
dosarului de înregistrare. Dacă justificarea nu este suficient îmbunătățită, ECHA va respinge 
cererea de confidențialitate și va publica informațiile.  În anii anteriori, aproximativ 25% din 
cererile de confidențialitate au fost respinse. 

Acest document descrie cele trei principale recomandări ale noastre în cazul în care aveți în 
vedere să cereți confidențialitatea unor informații din înregistrarea dumneavoastră, pe baza 
experiențelor avute la evaluarea cererilor de confidențialitate primite în ultimii șapte ani.  De 
asemenea, explicăm succint cum să cereți confidențialitatea și să verificați ce informații din 
dosarul dumneavoastră de înregistrare vor fi publicate. 
 
 
1. Asigurați-vă că informațiile nu sunt deja publice 

La evaluarea unei cereri de confidențialitate, verificăm dacă informațiile nu sunt deja disponibile 
în domeniul public, ceea ce înseamnă că vom face căutări pe internet. Dacă informațiile aparțin 
domeniului public, confidențialitatea nu va fi acordată. Așadar, căutați personal pe internet, în 
special, dacă aveți în vedere o cerere de confidențialitate privind denumirea substanței3, o 
utilizare sau impurități periculoase4. 
 
 
2. Asigurați-vă că cererea de confidențialitate acoperă informațiile pe care 
doriți să le protejați 

Familiarizați-vă cu modul în care ECHA publică elementul pentru care doriți să cereți 
confidențialitatea5 și asigurați-vă că solicitarea confidențialității vă este utilă. 
  

                                           
1 Dacă nu sunt date excluse implicit de la publicare, ca de exemplu compoziția chimică completă, funcția 
exactă, tonajul exact al unei substanțe sau legătura dintre producător/importator și furnizorii acestuia 
sau utilizatorii din aval. 
2 La adresa https://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals/registered-substances. 
3 La căutarea pentru a verifica dacă denumirea substanței aparține domeniului public, introducem 
numărul CE sau CAS al substanței în motorul de căutare și în câmpul „căutare substanțe chimice” de pe 
site-ul ECHA. 
4 La căutarea pentru a verifica dacă utilizările sau impuritățile periculoase aparțin domeniului public, 
consultăm, de exemplu, fișele cu date de securitate disponibile online pentru substanța înregistrată. 
5 Un manual intitulat „Diseminare și confidențialitate în contextul Regulamentului REACH” este disponibil 
în toate limbile UE la adresa https://echa.europa.eu/ro/manuals?panel=dissemination#dissemination. 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/manuals?panel=dissemination#dissemination
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Pentru cereri 
privind... 

rețineți că: 

intervalul cantitativ  ECHA publică intervalul cantitativ agregat al tuturor solicitanților 
înregistrării cumulativ6; astfel, dacă faceți parte dintr-o amplă 
transmitere în comun, luați în considerare dacă merită să cereți 
confidențialitatea intervalului dumneavoastră cantitativ. 

denumirea 
substanței 
 

Inventarul EINECS și lista substanțelor preînregistrate sunt publice.  
Prin urmare, cererile privind denumirea substanței nu sunt utile în cazul 
substanțelor preînregistrate. 
Dacă doriți să protejați faptul că dumneavoastră utilizați o anumită 
substanță pentru o anumită aplicație, puteți realiza acest lucru prin 
cererea de confidențialitate privind aplicația (utilizarea) și/sau 
denumirea întreprinderii dumneavoastră. 

denumirea 
întreprinderii 

Denumirea întreprinderii dumneavoastră va fi disponibilă cosolicitanților 
(potențiali) cererii dumneavoastră în REACH-IT, cu excepția cazului în 
care sunteți un reprezentant terț (TPR).  Cererile de confidențialitate 
acoperă exclusiv publicarea pe site-ul ECHA. 

rezumatele 
studiului 

Cererea acoperă, în principal, detaliile experimentale și detaliile privind 
examinările.  Nu se poate cere confidențialitatea rezultatelor studiilor, 
care vor fi publicate oricum. 

dacă s-a realizat 
evaluarea 
securității chimice 
(ESC) 

O cerere privind secțiunea în care este anexat raportul de securitate 
chimică (RSC) nu acoperă documentul RSC în sine, ci indicația că o ESC 
a fost realizată (da/nu).  Evitați să depuneți o astfel de cerere dacă nu 
aveți motive temeinice pentru care nu ar trebui să se cunoască faptul că 
s-a realizat o ESC pentru substanța chimică.  Documentele RSC per se 
nu sunt publicate de ECHA. 

 
 
3. Asigurați-vă că justificarea dumneavoastră este motivată și admisibilă 

Justificarea dumneavoastră trebuie să abordeze atât (1) interesul comercial al informației, cât 
și (2) potențialele prejudicii pentru întreprinderea dumneavoastră dacă informațiile respective 
ar fi publicate. O declarație de tip „Proprietate intelectuală pe care nu dorim să o cunoască 
concurenții noștri” nu este suficientă. Justificarea dumneavoastră trebuie să fie motivată – nu 
doar declarată – și trebuie clar explicată7. Riscul prejudicierii interesului comercial trebuie să 
fie previzibil, nu doar ipotetic. 

Asigurați-vă, totodată, că justificarea dumneavoastră este admisibilă.  Preocupări ca de 
exemplu „alții vor utiliza studiile pentru înregistrare în alte părți” nu sunt admisibile, nefiind 
suficient de specifice. Legiuitorul a decis că dreptul publicului de a cunoaște depășește aceste 
preocupări. 
  

                                           
6 Consultați nota noastră informativă la adresa https://echa.europa.eu/ro/-/echa-to-publish-total-
tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-.  
7 Sunt disponibile exemple în manualul menționat în nota de subsol 5.  Șablonul de raportare a 
justificărilor este, de asemenea, disponibil în aplicația IUCLID și în cadrul serviciilor cloud ale IUCLID. 

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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Justificările trebuie să fie specifice informațiilor pentru care se solicită confidențialitatea, chiar 
și în cazul unui tip de cerere precum informații din fișa cu date de securitate.  De exemplu, o 
justificare care este admisibilă pentru o utilizare sau pentru denumirea întreprinderii nu va fi, 
în mod normal, admisibilă pentru rezultatul evaluării PBT privind substanța8. 
 
 
 

  

                                           
8 Până în prezent, rata de acceptare a cererilor privind rezultatele evaluărilor PBT este zero. 
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Cum să cereți confidențialitatea și să verificați ce va fi publicat 

Există cinci etape pentru a solicita confidențialitatea unor informații din dosarul de înregistrare: 
 

1. Bifați marcajul de confidențialitate în setul dumneavoastră de date IUCLID înainte de a 
crea dosarul.  Puteți, de asemenea, transmite cereri de confidențialitate dacă creați 
dosarul dumneavoastră de membru, online, în REACH-IT; 

2. Introduceți justificările în câmpurile pentru justificări pentru fiecare informație în parte7; 

3. Creați-vă dosarul. Utilizați „Previzualizare diseminare” în IUCLID pentru a verifica ce 
anume din înregistrarea dumneavoastră va fi publicat.  Utilizați „Calculator gratuit” 
pentru a verifica cât vor costa cererile dumneavoastră de confidențialitate; 

4. Transmiteți dosarul și achitați taxele precizate în factura dumneavoastră; 

5. Urmăriți-vă cutia de mesaje REACH-IT pentru decizia noastră privind cererea de 
confidențialitate.  Este posibil să vi se solicite să retransmiteți dosarul, împreună cu o 
justificare îmbunătățită, înainte de a putea fi acceptat. 

 
 
Mai aveți întrebări?  Contactați ECHA prin formularele de contact. 

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