
 

Hur du skyddar din 
konfidentiella affärsinformation  

1 (3) 

  
  
Mars 2018  

 

 
 
 

Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

Hur du skyddar din konfidentiella affärsinformation 

Vad handlar detta dokument om? 

Reach föreskriver att du kan begära att viss information behandlas konfidentiellt1 i 
registreringsunderlaget och se till att det undantas från offentliggörande på Echas webbplats2. 
 
Om du lämnar in en begäran om konfidentiell behandling kommer du att få betala en avgift för 
att täcka vårt arbete med att bedöma begäran. Om motiveringen för begäran inte är tillräcklig 
för att godtas kommer Echa att be dig förbättra motiveringen och lämna in den på nytt i form 
av en uppdatering av registreringsunderlaget. Om motiveringen inte har förbättrats i tillräcklig 
utsträckning kommer Echa att avslå begäran om konfidentiell behandling och offentliggöra 
informationen. Under de senaste åren har runt 25 procent av begärandena om konfidentiell 
behandling avslagits. 

I detta dokument beskrivs våra tre viktigaste rekommendationer om du överväger att begära 
att information i din registrering behandlas konfidentiellt, på grundval av våra erfarenheter av 
att bedöma begäranden om konfidentiell behandling under de senaste sju åren. Vi förklarar 
även kortfattat hur en begäran om konfidentiell behandling går till och hur du kontrollerar 
vilken information som kommer att offentliggöras från ditt registreringsunderlag. 
 
 
1. Säkerställ att informationen inte redan är offentlig 

Vid bedömningen av en begäran om konfidentiell behandling kontrollerar vi att informationen 
inte redan finns tillgänglig för allmänheten, vilket innebär att vi gör sökningar på internet. Om 
informationen finns allmänt tillgänglig kommer konfidentiell behandling inte att beviljas. Det 
kan därför vara bra att själv göra internetsökningar, särskilt om du överväger en begäran om 
konfidentiell behandling vad gäller ämnets namn3, en användning eller farliga föroreningar4. 
 
 
2. Säkerställ att begäran om konfidentiell behandling omfattar den 
information du vill skydda 

Det är bra att känna till hur Echa offentliggör den information som du vill ska behandlas 
konfidentiellt5 och se till att begäran om konfidentiell behandling är användbar för dig. 
  

                                           
1 Om det inte automatiskt undantas från offentliggörande, såsom ett ämnes fullständiga sammansättning, 
exakta funktion eller exakta mängd, eller kopplingen mellan en tillverkare/importör och dennes 
leverantörer eller nedströmsanvändare. 
2 På https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/registered-substances. 
3 När vi försöker ta reda på om ett ämnes namn finns tillgängligt för allmänheten söker vi på ämnets EG-
nummer eller CAS-nummer i en sökmotor samt i sektionen ”Sök efter kemikalier” på Echas webbplats. 
4 När vi försöker ta reda på om användningar eller farliga föroreningar finns tillgängliga för allmänheten 
kontrollerar vi exempelvis de säkerhetsdatablad som finns på nätet för det registrerade ämnet. 
5 En handbok med titeln Informationsspridning och konfidentiell behandling enligt Reachförordningen 
finns tillgänglig på alla EU-språk på 
https://echa.europa.eu/sv/manuals?panel=dissemination#dissemination. 

https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/sv/manuals?panel=dissemination#dissemination
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För begäran om: Uppmärksamma följande: 

Mängdintervall Echa offentliggör det aggregerade mängdintervallet för alla registranter 
tillsammans6, så om det rör sig om en gemensam registrering med 
många registranter kan det vara bra att beakta om det är värt att 
begära konfidentiell behandling för ditt mängdintervall. 

Ämnets namn 
 

Einecs förteckning samt förteckningen över förhandsregistrerade ämnen 
är offentliga. Det är därför meningslöst att lämna in en begäran om 
ämnets namn om det rör sig om förhandsregistrerade ämnen. 
Om du vill undanhålla att du använder ett visst ämne för en viss 
tillämpning kan detta uppnås genom att du begär att tillämningen 
(användningen) och/eller ditt företagsnamn behandlas konfidentiellt. 

Företagsnamn Ditt företagsnamn kommer att finnas tillgängligt för dina (eventuella) 
medregistranter i Reach-IT såvida du inte använder en 
tredjepartsrepresentant. Begäran om konfidentiell behandling omfattar 
endast offentliggörande på Echas webbplats. 

Rapportsammanfat
tningar 

Begäran omfattar främst experimentella uppgifter och uppgifter om 
granskningar. Konfidentiell behandling kan inte begäras för resultaten 
av undersökningarna, som i vilket fall som helst kommer att 
offentliggöras. 

Om en 
kemikaliesäkerhets
bedömning (CSA) 
har gjorts 

En begäran om det avsnitt där kemikaliesäkerhetsrapporten (CSR) finns 
bifogad omfattar inte själva CSR-dokumentet, utan bara huruvida en 
CSA har gjorts (ja/nej). Undvik att lämna in den här typen av begäran 
såvida du inte har goda skäl till att det inte ska komma till allmän 
kännedom huruvida en CSA gjordes för ämnet. 
Kemikaliesäkerhetsrapporterna som sådana offentliggörs inte av Echa. 

 
3. Säkerställ att din motivering är väl underbyggd och giltig 

Motiveringen ska omfatta både 1) informationens kommersiella intresse och 2) hur ditt företag 
kan skadas om informationen offentliggörs. Det räcker inte med en förklaring av typen 
”immateriell rättighet som vi inte vill att våra konkurrenter ska känna till”. Motiveringen måste 
vara väl underbyggd – snarare än bara angiven – och ska förklaras på ett tydligt sätt7. Risken 
för att kommersiella intressen tar skada ska vara förutsebar och inte bara hypotetisk. 

Se även till att motiveringen är giltig. Argument som exempelvis ”någon annan kommer att 
använda undersökningarna för registrering någon annanstans” är inte giltiga eftersom de inte 
är tillräckligt specifika. Lagstiftaren har beslutat att allmänhetens rätt till kännedom är 
överordnad i detta hänseende. 

Motiveringen måste gälla specifikt för den information som begäran om konfidentiell 
behandling avser, även inom en typ av begäran, såsom information om säkerhetsdatablad. Till 
exempel kommer en motivering som är giltig för en användning eller för företagsnamnet 
normalt sett vara giltig för resultatet av PBT-bedömningen av ämnet8. 

                                           
6 Se vårt nyhetsbrev på https://echa.europa.eu/sv/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-
substances-corrigenda-25-july-2012-. 
7 Se handboken i fotnot 5 för exempel. En rapporteringsmall för motiveringar finns även tillgänglig i 
IUCLID-applikationen och IUCLID-molntjänsterna. 
8 Än så länge har vi inte godtagit en enda begäran om resultatet av PBT-bedömningen. 

https://echa.europa.eu/sv/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
https://echa.europa.eu/sv/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
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Hur man gör en begäran om konfidentiell behandling och kontrollerar 
vad som kommer att offentliggöras 

Det finns fem steg för att begära konfidentiell behandling av information i 
registreringsunderlaget: 
 

1. Kryssa för flaggan för konfidentiell behandling i ditt IUCLID-dataset innan du skapar ditt 
underlag. Du kan även göra en begäran om konfidentiell behandling om du skapar ditt 
medlemsunderlag på internet i Reach-IT. 

2. Fyll i motiveringarna i motiveringsfälten för varje uppgift7. 

3. Skapa ditt underlag. Använd ”Dissemination preview” (Förhandsgranskning av 
informationsspridningen) i IUCLID för att se vad som kommer att offentliggöras från din 
registrering. Använd ”Fee calculator” (Avgiftskalkylatorn) för att se hur mycket din 
begäran om konfidentiell behandling kommer att kosta. 

4. Lämna in underlaget och betala avgifterna på fakturan. 

5. Håll utkik i din meddelandekorg i Reach-IT efter vårt beslut om din begäran om 
konfidentiell behandling. Du kan eventuellt ombes lämna in underlaget på nytt med en 
förbättrad motivering innan vi kan godta det. 

 
 
Har du fler frågor? Kontakta Echa via kontaktformuläret. 

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