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EESSÕNA 

Käesolevas juhendis kirjeldatakse REACH-määruse kohast faasiainete ja mittefaasiainete 
andmete jagamise korda. Juhend kuulub juhendisarja, mille eesmärk on aidata kõigil 
sidusrühmadel täita REACH-määrusega kehtestatud kohustusi. Dokumendid sisaldavad 
üksikasjalikke suuniseid mitmesuguste REACH-määruse menetluste ning teatud 
teaduslike ja/või tehniliste meetodite kohta, mida tootjad või ametiasutused peavad 
kasutama REACH-määruse nõuete täitmiseks. 

Juhendite koostamisse ja aruteludesse kaasati kõik sidusrühmad: liikmesriigid, tööstus ja 
vabaühendused. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ajakohastab juhendeid juhendite 
konsulteerimismenetluse järgi. Juhendeid saab alla laadida Euroopa Kemikaaliameti 
veebilehelt (http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-
implementation). Samal veebilehel avaldatakse ka täiendavad juhendid pärast nende 
kinnitamist või ajakohastamist. 

Käesoleva dokumendi õiguslik alus on REACH-määrus ehk Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006.1 

 

                                          

 

 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa 
Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 
ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ. 

 

http://www.echa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/consultation-procedure
http://www.echa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/consultation-procedure
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
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DOKUMENDI MUUDATUSED 

Versioon Selgitus Kuupäev 

Versioon 1 Esimene väljaanne 
September 
2007 

Versioon 2 Kogu juhendi ülesehituse ja sisu põhjalik läbivaatamine 
eesmärgiga parandada või kustutada andmete jagamise 
menetluste tegeliku rakendamise ja seonduvate isikute 
rollide ja ülesannete vead ning mittevastavused. Sisu on 
ümber töötatud, et juhend piirduks üksnes REACH-
määruse III jaotise käsitlemisega, samuti lisati 
vaidlusmenetluste kirjeldus. Juhendi ülesehitus on läbi 
vaadatud, et dokument oleks selgem ja paremini loetav. 
Tehnilistes juhendites juba käsitletud või muude 
juhendite teema kohane teave on eemaldatud ning 
lisatud viide nendele dokumentidele. 

Ajakohastamisel tehti järgmist: 

– Vaadati läbi 1. jaotis, et kõrvaldada ning ajakohastada 
aegunud teave ja liigendada tekst juhendi uue 
ülesehituse järgi. Muudeti alajaotiste järjestust. Lisati 
andmete jagamise menetluste tegeliku rakendamise 
esimestel aastatel selgunud andmete jagamise peamiste 
põhimõtete loetelu. 

– Õigusaktidele viitavat 2. jaotist muudeti nii, et see 
kirjeldaks paremini andmete vahetamise vaidluste 
teemat. 

– Koostati kaks põhijaotist, mille teemaks on faasiainete 
andmete jagamine aineteabe vahetuse foorumites (3. 
jaotis) ja mittefaasiainete andmete jagamine 
päringumenetluse kaudu (4. jaotis). 

– Algsed jaotised 3, 4 ja 5 liideti uueks 3. jaotiseks, mis 
hõlmab kogu faasiainete andmete jagamise menetlust 
eelregistreerimisest kuni aineteabe vahetuse foorumite 
tegevuseni. Lisati uus alajaotis olukorra kohta, kus 
kaasregistreerijatel tuleb liituda juba alanud ühise 
esitamisega. Aegunud teave kustutati. 
Eelregistreerimise teave vaadati läbi ja seda lühendati, 
et keskenduda hilisele eelregistreerimisele ja selle 
õigusega isikutele. Tehniline teave eemaldati ja asendati 
viidetega olemasolevatele käsiraamatutele. Aine 
identifitseerimisandmete ja samasuse teavet lühendati 
ning see asendati viidetega vastavatele juhenditele. 
Eelregistreeritud ainete loetelu ja seonduvate toimingute 
ajajaotist ajakohastati. Juhtregistreerija teavet 
ajakohastati ja lühendati, lisati viide 
registreerimisjuhendile. Lisati uus alajaotis, kus on 
üksikasjalik teave aineteabe vahetuse foorumite 
kokkulepete ja nende võimalike elementide kohta. 
Andmetele viitamise õiguse ja seadusliku valdamise 

Aprill 2012 
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alajaotist ajakohastati, et see arvestaks REACH- ja CLP-
määruse pädevate asutuste viimast otsust ning selgitaks 
mõisteid. 

– Koostati uus alajaotis, mis käsitleb artikli 30 lõigete 2 
ja 3 kohaseid andmete jagamise vaidlusi ning ECHA 
otsustega seotud õiguskaitsevahendeid, ning lisati see 
uude 3. jaotisse (andmete jagamine aineteabe vahetuse 
foorumites). 

– Päringumenetlust käsitlev 4. jaotis vaadati läbi, sellest 
eemaldati aegunud teave ja muudeti tekst praegusele 
olukorrale vastavaks. Lisati teave selle kohta, mis tuleb 
päringus esitada ja mis on menetluse võimalikud 
tulemused. Menetluse üksikasjalikku kirjeldust laiendati 
ja selle kirjeldus sõnastati uuesti, et see annaks 
päringumenetluses osalejatele igakülgset teavet. Lisati 
uus alajaotis olukorra kohta, kus kaasregistreerijatel 
tuleb liituda olemasoleva ühise esitamisega. 

– Koostati uus alajaotis artikli 27 lõike 5 kohaste 
andmete jagamise vaidluste ja ECHA otsustega seotud 
õiguskaitsevahendite kohta ning lisati see uude 
faasiainete andmete jagamist käsitlevasse 4. jaotisse. 

– Ühise esitamise jaotist ajakohastati, et tekst arvestaks 
praegust olukorda, ning juhtregistreerija teave viidi üle 
3. jaotisse. Lisati uus alajaotis andmete 
registreerimisjärgse jagamise kohta. 

– Kulude jagamise jaotis vaadati läbi, parandati 
vormilised vead ja muudeti sõnastus selgemaks, ent 
sisulisi muudatusi ei tehtud. Jaotis hõlmab 
uuringukulude jagamist, ent aineteabe vahetuse 
foorumite tegevuse muid kulusid tuleb menetleda 
kulujagamismudelite kaudu. 

– Koostöövormide jaotis vaadati läbi, parandati 
vormilised vead ja muudeti sõnastus selgemaks. Lisati 
võimaliku muu koostöövormi uus näide. 

– Konkurentsiõiguse jaotis vaadati läbi ja viide EÜ 
asutamislepingule asendati viitega Euroopa Liidu 
toimimise lepingule. 

– 1. lisa kustutati ja juhendi vastavatesse jaotistesse 
lisati ajakohastatud joonised. 

– 2. lisa kustutati ning juhendi vastavatesse jaotistesse 
lisati näited. Tekstis tehti üksnes pisimuudatusi ja -
parandusi. 

– 3. lisa kustutati ning andmete jagamise teave lisati 
põhiteksti. Asjakohastes lõikudes lisati viited 
allkasutajate juhendile. 

– 5. lisa kustutati ja kulude jagamise näited lisati 
vastavasse jaotisse. 9. näide („Kogusetegurid”) ja 10. 
näide („Uued osapooled”) asendati uute näidetega. 
Teistes näidetes on tehtud üksnes pisimuudatusi ja -
parandusi. 
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– 6. lisa kustutati. 

– Lisati viited ECHA avaldatud andmete esitamise 
käsiraamatutele, REACH-ITi tööstuskasutaja 
käsiraamatutele ja praktilistele juhenditele. Lisati uus 
lisa, kus on juhendis mainitud kõigi dokumentide 
loetelu. 

– Kogu dokumenti lisati NB!-bokse, mis juhivad lugeja 
tähelepanu olulistele põhimõtetele ja erilist tähelepanu 
vajavatele meeldetuletustele. 

– Parandati sõnastust. 

 



Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

7  

 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ....................................................................................................12 

1.1 ......................................................................12 Andmete jagamise juhendi eesmärk
1.2 ...................................................................................................12 Ülevaade

1.2.1 ........................................................................................... 12 Registreerimiskohustus
1.2.2 ..................................................................................... 13 Faasiained ja mittefaasiained
1.2.3 ................................................................................... 13 Registreerimise üleminekukord
1.2.4 ................................................................... 13 Eelregistreerimine ja hiline eelregistreerimine
1.2.5 ........................................................................................ 14 Registreerimiseelne päring
1.2.6 ............................................................................... 14 Aineteabe vahetuse foorum (SIEF)
1.2.7 ......................................................................................... 15 Andmete ühine esitamine
1.2.8 ..................................................................................... 17 Andmete jagamise vaidlused

1.3 ........................................................................17 Andmete jagamise üldpõhimõtted
1.4 .........................................18 Seosed muude REACH-juhendite ja tehniliste dokumentidega
1.5 ...................................................................18 Seos CLP-määruse ja selle juhenditega

2 ...................................................19 ÕIGUSRAAMISTIK: ASJAKOHASED SÄTTED

2.1 .............................................................19 Andmete jagamine ja katsetamise vältimine
2.2 ....................................................................19 Andmete jagamine ja ühine esitamine
2.3 ..............................................19 Päringud, (hiline eel)registreerimine ja andmete jagamine
2.4 ................................................21 Toimiku hindamise otsustest tulenev andmete jagamine
2.5 ......................................................................................22 Konkurentsieeskirjad

3 .............................................................23 FAASIAINETE ANDMETE JAGAMINE

3.1 ..................................................................................23 Hiline eelregistreerimine

3.1.1 .............................................................................. 23 Esmakordsed tootjad või importijad
3.1.2 ....................................................... 24 Kas faasiainete hiline eelregistreerimine on kohustuslik?
3.1.3 ................................................................................ 24 (Hilise) eelregistreerimise eelised
3.1.4 .................................................... 27 Kas eelregistreeritud ainete registreerimine on kohustuslik?
3.1.5 ................................................................... 27 Kuidas aine hiline eelregistreerimine toimub?
3.1.6 ............................................................................... 27 Identifikaatorid eelregistreerimisel
3.1.7 ....... 28 Kavandatava esimese registreerimistähtpäeva ja (hilise) eelregistreerimise kogusevahemiku leidmine
3.1.8 ................................................................................... 29 Eelregistreeritud ainete loetelu

3.2 .....................................................30 Aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamine

3.2.1 ............................................................................... 30 Eel-SIEFi leht ja olemasolev teave
3.2.2 ....................................................................................... 32 Aineteabe vahetuse foorum
3.2.3 ............................................................................. 32 Aineteabe vahetuse foorumi liikmed

3.2.3.1  Potentsiaalsed registreerijad ........................................................................................................32 
3.2.3.2  Andmete omanikud .................................................................................................................33 

3.2.4 ....................................................................................................... 35 SIEF-abiline
3.2.5 ........................................................................................... 36 Foorumi moodustamine

3.2.5.1  Konkurents ja konfidentsiaalsus ...................................................................................................37 
3.2.5.2  Identifitseerimisprobleemide näited ja lahendused................................................................................37 

3.2.6 ................................................................................................... 38 Juhtregistreerija
3.2.6.1  Juhtregistreerija määramine ........................................................................................................39 
3.2.6.2  Aineteabe vahetuse foorumi kokkulepe............................................................................................39 

3.2.7 .................................................... 40 Foorumivahelised eeskirjad (rühmitamine, analoogmeetod)
3.2.8 ................................................................ 40 Aineteabe vahetuse foorumi liikmete kohustused
3.2.9 ..................................................................................... 41 Foorumi tegevuse lõppemine

3.3 ..................................41 Aineteabe vahetuse foorumis faasiainete andmete jagamise eeskirjad

  



                                                                                                               Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

8 

 

3.3.1 ................................................................................... 41 Andmete jagamise üldeeskirjad
3.3.2 ................................................................ 44 Registreerimisteabele esitatavate nõuete täitmine
3.3.3 ................................................................................................... 44 Kollektiivne viis

3.3.3.1  1. etapp: olemasoleva teabe individuaalne kogumine.............................................................................47 
3.3.3.2  2. etapp: koostöövormi / kulude jagamise korra kokkulepe ......................................................................47 
3.3.3.3  3. etapp: potentsiaalsetele registreerijatele kättesaadava teabe kogumine ja süstematiseerimine...............................48 
3.3.3.4  4. etapp: foorumis olemasoleva teabe hindamine .................................................................................48 
3.3.3.5  5. etapp: teabele esitatavate nõuete arvestamine ..................................................................................50 
3.3.3.6  6. etapp: andmelünkade tuvastamine ja muu olemasoleva teabe kogumine .....................................................51 
3.3.3.7  7. etapp: uue teabe loomine ja katsetamisettepaneku koostamine ................................................................52 
3.3.3.8  8. etapp: andmetega seotud kulude jagamine......................................................................................53 
3.3.3.9  9. etapp: andmete ühine esitamine .................................................................................................59 

3.3.4 ................................................................................... 59 Klassifitseerimine ja märgistus
3.3.5 .......................... 61 Andmete jagamine: individuaalne viis (teatud teabe ühisest esitamisest loobumine)

3.3.5.1  1. etapp: olemasoleva teabe individuaalne kogumine ja süstematiseerimine ....................................................61 
3.3.5.2  2. etapp: teabele esitatavate nõuete individuaalne arvestamine...................................................................61 
3.3.5.3  3. etapp: olemasoleva teabe jagamine..............................................................................................62 
3.3.5.4  4. etapp: andmete ühine esitamine .................................................................................................62 

3.3.6 .......................................................................... 62 Andmete jagamine andmete omanikega
3.3.7 ................................................ 62 Uute registreerijate ühinemine olemasoleva (ühise) esitamisega

3.4 ...........................................63 Andmete jagamise vaidlused andmeteabe vahetuse foorumis

3.4.1 ...................................................... 63 Andmete jagamise vaidlused vastavalt artikli 30 lõikele 2
3.4.2 ...................................................... 65 Andmete jagamise vaidlused vastavalt artikli 30 lõikele 3

3.4.2.1  Andmete jagamise vaidlused vastavalt artikli 30 lõikele 3 enne ühise registreerimistoimiku esitamist........................65 
3.4.2.2  Andmete jagamise vaidlused vastavalt artikli 30 lõikele 3 pärast ühise registreerimistoimiku esitamist ......................68 

3.4.3 ........................................................... 72 Andmete jagamise vaidluste vältimise läbirääkimised
3.4.4 ..................................................................... 73 ECHA otsuste vaidlustamise õigusvahendid

3.5 .................................................................................73 Andmete jagamise näited

4. 
.......................................................77 

PÄRINGUMENETLUS: MITTEFAASIAINETE JA EELREGISTREERIMATA 
FAASIAINETE ANDMETE JAGAMISE EESKIRJAD

4.1 ................................................................................77 Päringumenetluse eesmärk
4.2 ........................................................77 Kas päringumenetluse järgimine on kohustuslik?
4.3 ................................................................................79 Kes peab päringu esitama?
4.4 .....................................................................79 Päringumenetlusega hõlmatud ained
4.5 ....................................................................................79 Päringus esitatav teave
4.6 ..............................................................................80 Päringumenetluse tulemused

4.6.1 .................................................................................................... 80 12 aasta eeskiri
4.6.2  ............................. 81 Aine on juba registreeritud ja asjakohane teave esitati vähem kui 12 aastat tagasi
4.6.3 ...................................... 81 Aine on juba registreeritud ja asjakohane teave esitati üle 12 aasta tagasi
4.6.4 .................. 81 Aine on varem registreerimata või on registreeritud, kuid taotletav teave ei ole kättesaadav

4.7 .................................................83 Andmete jagamine registreerijate vahel pärast päringut

4.7.1 ................................... 83 1. etapp: olemasoleva teabe individuaalne kogumine ja süstematiseerimine
4.7.2 ................................................................. 84 2. etapp: teabele esitatavate nõuete arvestamine
4.7.3 ........................................ 85 3. etapp: koostöövormi kokkuleppimine ja juhtregistreerija määramine
4.7.4 ..................................... 85 4. etapp: andmelünkade tuvastamine ja muu olemasoleva teabe kogumine
4.7.5 ....................................... 85 5. etapp: andmete ja kulude jagamise ja võimalike tulemuste arutamine
4.7.6 .......................................................... 87 6. etapp: uue teabe / katsetamisettepaneku koostamine
4.7.7  .............................................................................. 88 7. etapp: andmete (ühine) esitamine
4.7.8 ................................................ 88 Uute registreerijate ühinemine olemasoleva (ühise) esitamisega

4.8 ..............................................................89 Registreerimise ooteaeg (artikli 27 lõige 8)
4.9 .............................................................90 Andmete jagamise vaidlused pärast päringut

4.9.1 ................................................................... 90 Andmete jagamise vaidlus (artikli 27 lõige 5)
4.9.2 .............................................. 92 Andmete jagamise vaidluste vältimiseks läbirääkimiste pidamine
4.9.3 ..................................................................... 93 ECHA otsuste vaidlustamise õigusvahendid

4.10 ..................................................................................93 Andmete jagamise näide

 



Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

9  

 

5 ...................................................................................95 KULUDE JAGAMINE

5.1 ................................................................................................95 Sissejuhatus
5.2 .........................................................................................95 Andmete kvaliteet

5.2.1 .................................................................... 95 Usaldusväärsus – asjakohasus – adekvaatsus
5.2.2 ..................................................................................... 96 Andmete valideerimise viisid

5.2.2.1  Klimischi hindamissüsteem ........................................................................................................96 
5.2.2.2  USA EPA hindamissüsteem........................................................................................................97 

5.3 ..............................................................................99 Uuringu väärtuse hindamine

5.3.1 ................................................................................... 99 Mis uuringuid on vaja hinnata?
5.3.2 .................................................................................. 99 Ajalooline hind või asendushind

5.3.2.1  Parandustegurid .....................................................................................................................99 
5.3.2.2  Väärtuse erikomponendid ........................................................................................................100 

5.4 ........................................................................ 101 Kulude jaotamine ja hüvitamine

5.4.1 ................................................................................................102 Individuaalne viis
5.4.2 ..................................................................................................102 Kollektiivne viis

5.5 .............................................................. 104 Muud kulude jagamist mõjutavad tegurid

5.5.1 ...................................................................................104 Uuringud Klimischi hindega 3
5.5.2 .................................................................................................104 Kasutuspiirangud
5.5.3 ....................................................................................................105 Kogusetegurid
5.5.4 ...................................................................................................105 Uued uuringud
5.5.5 ...................................................................105 Kulude jagamine kui mittestaatiline protsess

5.6 ................................................................................. 106 Kulude jagamise näited

6 ......................................................119 REGISTREERIMINE: ÜHINE ESITAMINE

6.1 ................................................................................ 119 Ühise esitamise kohustus
6.2 ....................... 120 Ülevaade tehnilise toimiku osast, mille saab esitada registreerimiseks ühiselt
6.3 ................................................ 121 Teatud teabeelementide ühisest esitamisest loobumine

6.3.1 .....................................................121 Teatud andmete ühisest esitamisest loobumise tingimused
6.3.2 .....................................121 Teatud andmete ühisest esitamisest loobumist põhjendavad kriteeriumid

6.3.2.1  Ebaproportsionaalsed kulud ......................................................................................................122 
6.3.2.2  Konfidentsiaalse äriteabe kaitsmine .............................................................................................122 
6.3.2.3  Juhtregistreerijaga teabe valikuga mittenõustumine ............................................................................122 

6.3.3 ......................................................123 Teatud andmete ühisest esitamisest loobumise tagajärjed
6.3.4 .......................................................................123 Ülejäänud andmete jagamise kohustused

6.4 ....................................... 123 Registreerimistoimikus soovi korral ühiselt esitatavad andmed

6.4.1 ...............................................................................123 Kemikaaliohutuse aruanne (CSR)
6.4.2 ..................................................................................124 Aine ohutu kasutamise juhised

6.5 .................................................. 125 Registreerimisjärgsed andmete jagamise kohustused

7 ..........................................127 TEABE JAGAMINE JA KONKURENTSIEESKIRJAD

7.1 ................................................... 127 Kas REACH-menetlustes kehtib konkurentsiõigus?
7.2 127 Euroopa Liidu konkurentsiõiguse ja Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 101 kokkuvõte
7.3 ................................... 127 REACH-teabevahetus Euroopa Liidu konkurentsiõiguse aspektist

7.3.1 ........................................128 REACH-teabevahetuse kartellide loomiseks kuritarvitamise vältimine
7.3.2 ...............................................128 Tegevuse ulatus peab piirduma REACH-tegevuseks vajalikuga
7.3.3 ..................................................................129 Teave, mille vahetamisel tuleb olla ettevaatlik

7.3.3.1  Vahetage teavet harva ............................................................................................................129 
7.3.3.2  Kui võimalik, viidake kogusevahemikele, mitte konkreetsetele väärtustele ...................................................130 
7.3.3.3  Kui üksikuid tundlikke andmeid on siiski vaja jagada, kasutage ettevaatusmeetmeid ........................................130 

7.4 ...................................................... 130 Koostööviiside soovitused REACH-tegutsejatele

  



                                                                                                               Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

 

 

10 

8 ...................................................................................132 KOOSTÖÖVORMID

8.1 ............................................................................. 132 Võimalikud koostöövormid
8.2 .................................................................................... 132 Mis on konsortsium?
8.3 ........................................................................................... 133 Koostöö näited
8.4 ............................................... 136 Konsortsiumis toimuva koostöö võimalikud elemendid
8.5 ................................................................... 137 Konsortsiumis osalejate kategooriad
8.6 ........................................................... 138 Konsortsiumilepingu võimalikud tüüpsätted

9 ................................................................140 KONFIDENTSIAALNE ÄRITEAVE

9.1 ...................................................................... 140 Mis on konfidentsiaalne äriteave?
9.2 ................................ 140 Kas REACH-määruses on konfidentsiaalse äriteabe kohta erisätteid?
9.3 ............................................ 141 Konfidentsiaalse äriteabe kaitse hilisel eelregistreerimisel
9.4 .................... 141 Konfidentsiaalse äriteabe kaitsmine aineteabe vahetuse foorumi moodustamisel
9.5 ............. 142 Konfidentsiaalse äriteabe kaitsmine andmekaitse vahetuse foorumis / ühisel esitamisel
9.6 ................................ 142 Konfidentsiaalse äriteabe kaitsmine registreerimistoimiku esitamisel

1. LISA .........................................................................143 ANDMEVAHETUSE VORM

2. LISA ...........................................147 JUHENDIS VIIDATUD DOKUMENTIDE LOETELU

 

JOONISED 

Joonis 1. Andmete ühise esitamise menetlus................................................................ 16 
Joonis 2. Pikendatud registreerimistähtajad ................................................................. 25 
Joonis 3. Faasiainete hiline eelregistreerimine .............................................................. 26 
Joonis 4. Andmete jagamise põhimõte aineteabe vahetuse foorumis................................ 43 
Joonis 5. Faasiainete andmete jagamine; eel-SIEFi ja SIEFi tegevus................................ 46 
Joonis 6. Artikli 30 lõike 2 kohane menetlus................................................................. 64 
Joonis 7. Artikli 30 lõike 3 kohane menetlus................................................................. 67 
Joonis 8. Artikli 30 lõike 3 kohane menetlus................................................................. 70 
Joonis 9. Päringumenetluse üldine ülevaade................................................................. 78 
Joonis 10. Üksikasjalik päringumenetlus, millele järgneb ühine esitamine......................... 82 
Joonis 11. Mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete andmete jagamine ................ 87 
Joonis 12. Andmete jagamise vaidlus (artikli 27 lõige 5) ................................................ 91 



Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

11  

 

LÜHENDID 

CAS Chemical Abstracts Service 

CBI konfidentsiaalne äriteave 

CMR kantserogeenne, mutageenne, reproduktiivtoksiline 

CSR kemikaaliohutuse aruanne/hindamine 

DNEL tuletatud mittetoimiv tase 

DSD ohtlike ainete direktiiv (67/548/EMÜ ja selle hilisemad parandused) 

DSM andmete esitamise juhend 

DU allkasutaja 

ECHA Euroopa Kemikaaliamet 

eel-SIEF aineteabe vahetuse eelfoorum 

EINECS Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu 

ELINCS Euroopa uute keemiliste ainete loetelu 

EPA USA keskkonnaamet 

EL Euroopa Liit 

GLP hea laboritava 

HPV suurtes kogustes toodetav 

IUCLID rahvusvaheline unifitseeritud kemikaaliteabe andmebaas 

IUM REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamat 

IUPAC Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit 

LP juriidiline isik 

LR juhtregistreerija 

LR TA liikmesriigi järelevalveasutus 

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

OR ainuesindaja 

(Q)SAR struktuuri-aktiivsuse (kvantitatiivne) seos 

REACH kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine 

RMM riskijuhtimismeede 

RSS uuringuaruande kokkuvõte 

SDS ohutuskaart 

SIEF aineteabe vahetuse foorum 

NB! Mõistete ja määratluste täielik loetelu on ECHA veebilehel andmebaasis ECHA-Term. 

  

http://echa.cdt.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
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SISSEJUHATUS 

1.1 ANDMETE JAGAMISE JUHENDI EESMÄRK 

Käesoleva juhendi eesmärk on anda praktilisi juhiseid, kuidas peab toimuma REACH-
määruses nõutud andmete jagamine faasiainete korral andmeteabe jagamise foorumites 
ja eri foorumite vahel ning mittefaasiainete eri registreerijate vahel. 

Juhendi ülesehituse eesmärk on käsitleda kogu faasiainete ja mittefaasiainete teavet 
eraldi jaotistes (vastavalt 3. ja 4. jaotis). 

Juhend sisaldab praktilisi soovitusi, kuidas saavad ettevõtted täita oma 
andmejagamiskohustusi, samuti järgmiste menetluste üksikasjalik kirjeldus: 

 hiline eelregistreerimine 

 andmeteabe vahetuse foorumi moodustamine 

 faasiainete andmete jagamine (andmeteabe vahetuse foorumi raames) ning 
sellega seotud võimalikud andmete jagamise vaidlused 

 mittefaasiainete andmete jagamine ning sellega seotud võimalikud andmete 
jagamise vaidlused 

 kohustuslik ühine andmete esitamine 

Igas jaotises on kirjeldust illustreerivad ning iga konkreetset menetlust selgitavad 
joonised ja näited. 

Samuti on esitatud eraldi selgitused kulude jagamise korra, konfidentsiaalse äriteabe 
kaitsmise, konkurentsieeskirjade ning koostöövormide, sealhulgas konsortsiumide kohta. 

1.2 ÜLEVAADE 

REACH-määrus on 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, millega 
kehtestati kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise süsteem 
(REACH) ning asutati Euroopa Kemikaaliamet (ECHA). 

1.2.1 REGISTREERIMISKOHUSTUS 

REACH-määruse kohaselt peavad alates 1. juunist 2008 ettevõtted, kes toodavad 
Euroopa Liidus või impordivad sellesse kemikaale vähemalt 1 tonn aastas, need ained 
registreerima. Registreerimiskohustus kehtib ka ettevõtetele, kes toodavad või 
impordivad tooteid, milles sisalduvaid aineid eraldub vähemalt 1 tonn aastas. 
Registreerimisel tuleb esitada asjakohased olemasolevad andmed ainete omaduste kohta 
vastavalt REACH-määruse lisades sätestatud nõuetele. Ainete kohta, mida toodetakse 
või imporditakse vähemalt 10 tonni, tuleb esitada ka kemikaaliohutuse aruanne. 

 

NB! REACH-määrus sätestab konkreetse korra ja menetlused, millega saavad ettevõtted 
enne registreerimistoimiku esitamist olemasolevat teavet jagada, et suurendada 
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registreerimissüsteemi tõhusust ning vähendada kulusid ja selgroogsetega toimuvaid 
loomkatseid. 

1.2.2 FAASIAINED JA MITTEFAASIAINED 

Määrus sätestab erinevad registreerimise ja andmete jagamise menetlused kahele 
ainerühmale: olemasolevad ained (nn faasiained, mille määratlus on artikli 3 lõikes 20) 
ja uued ained (nn mittefaasiained). 

Faasiained on ained, 

o mis on Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelus (EINECS) (artikli 3 
lõike 20 punkt a) või 

o mida toodeti Euroopa Liidus või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 
1995, 1. mail 2004 või 1. jaanuaril 2007, kuid mida ei turustatud 15 aastat enne 
REACH-määruse jõustumist (1. juunil 2007), (artikli 3 lõike 20 punkt b) või 

o mida turustati Euroopa Liidus või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. 
jaanuaril 1995, 1. mail 2004 või 1. jaanuaril 2007, ning mida loeti polümeerideks, 
kuid mis ei ole ohtlike ainete direktiivi (67/548/EMÜ) 7. muudatuse (92/32/EMÜ) 
kohaselt enam polümeerid. Nende hulka kuuluvad ka ained, mis vastavad nn 
endiste polümeeride loetelu (NLP) kriteeriumidele, kuid mida selles enam ei ole 
(artikli 3 lõike 20 punkt c). 

Mittefaasiained on üldiselt võttes nn uued ained, muu hulgas kõik ained, mis ei vasta 
artikli 3 lõikes 20 olevale faasiaine määratlusele. 

Faasiaineteks ja mittefaasiaineteks liigitamise üksikasjalik teave on 
registreerimisjuhendis, mis on avaldatud ECHA veebilehe juhendite jaotises 
http://www.echa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use. 

1.2.3 REGISTREERIMISE ÜLEMINEKUKORD 

(Hilise) eelregistreerimisega faasiainete korral saab kasutada artikli 23 kohaseid 
pikendatud registreerimistähtaegu. Sellele vaatamata tuleb registreerida enne 
(pikendatud) registreerimistähtaja lõppu (vt punkt 3.1.2, joonis 2). 

Aastas vähemalt 1 tonn toodetavate või imporditavate mittefaasiainetele korral 
pikendatud registreerimistähtaegu kasutada ei saa ning ettevõte peab need enne 
tegevuse alustamist registreerima. Sama kehtib eelregistreerimata faasiainete kohta. 

1.2.4 EELREGISTREERIMINE JA HILINE EELREGISTREERIMINE 

Vastavalt artiklile 23 peab iga võimalik registreerija pikendatud registreerimistähtaja 
kasutamiseks eelregistreerima faasiained, mida toodetakse või imporditakse aastas 
vähemalt 1 tonn. Eelregistreerimine vältas 1. juunist 2008 kuni 1. detsembrini 2008. 

NB! Kui ainet ei ole eelregistreeritud, tuleb see enne Euroopa Liidus tootmist või 
turustamist registreerida ning selle korral ei saa kasutada pikendatud 
registreerimistähtaegu. 

REACH-määruses on erisäte, mis võimaldab pikendatud registreerimistähtaegu kasutada 
juriidilistel isikutel, kes esimest korda toodavad või impordivad vähemalt 1 tonni 
faasiainet pärast 1. detsembrit 2008. Need ettevõtted saavad kasutada nn hilise 
eelregistreerimise võimalust ning esitada eelregistreerimisteabe ECHA-le vastavalt 

 

http://www.echa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use
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REACH-määruse artikli 28 lõike 6 sätetele. Hilise eelregistreerimise lisateave on peatükis 
3.1. 

Nagu eelregistreeriminegi, toimub hiline eelregistreerimine REACH-ITi kaudu. Tehnilisi 
üksikasju kirjeldatakse REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas „Eelregistreerimine 
veebis”, mis on avaldatud ECHA veebilehe jaotises 
http://www.echa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-
registration. 

Iga eelregistreeritud aine jaoks luuakse eraldi eelfoorumi ehk eel-SIEFi lehekülg, et 
kokku viia eelregistreerijad ja soodustada aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) 
moodustamist. Ka hilised eelregistreerijad lisatakse olemasolevale eel-SIEFi leheküljele. 
Lisateave ja nõuanded on REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas „Eel-SIEF” ning 
veebilehe jaotises http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-
registration/substance-information-exchange-fora. 

Pärast 1. jaanuari 2009 avaldati ECHA veebilehel kõigi selliste ainete loetelu, mille 
ettevõtted olid 1. detsembriks 2008 eelregistreerinud, ning iga loetletud aine kohta selle 
eeldatav esimene registreerimistähtpäev. Loetelu on ECHA veebilehel jaotises 
http://www.echa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances. 
Selles on ka nende ainete nimetused ja muud identifitseerimisandmed, mida 
eelregistreerijad on märkinud samalaadsete ainetena.2 

1.2.5 REGISTREERIMISEELNE PÄRING 

Päringukohustus kehtib nende mittefaasiainete ja faasiainete korral, mida potentsiaalne 
registreerija ei ole eelregistreerinud ning mille korral ei saa kasutada hilist 
eelregistreerimist. Päringumenetluses peavad potentsiaalsed registreerijad esitama 
ECHA-le päringu, kas sama aine on juba registreerimiseks esitatud. Sellega tagatakse 
asjaomaste osapoolte vahel andmete jagamine, millega saaks täita artiklite 11 ja 19 
kohast andmete ühise esitamise nõuet. 

1.2.6 AINETEABE VAHETUSE FOORUM (SIEF) 

REACH-määruse artikliga 29 on ette nähtud moodustada aineteabe vahetuse foorumid 
(SIEF), millega jagada sama faasiaine tootjate ja importijate vahel teavet ning 
võimaldada andmete omanikel (nt allkasutajad) ja teistel sidusrühmadel vältida 
uuringute kordamist, eelkõige tarbetuid loomkatseid selgroogsetega. 

Artikli 29 lõike 2 kohaselt on foorumi eesmärgid 

1- hõlbustada registreerimise eesmärgil teabe vahetamist ja 

2- leppida kokku aine klassifikatsioon ja märgistus. 

Üldiselt moodustatakse aineteabe vahetuse foorum iga faasiaine jaoks. 

                                          

 

 

2 Samalaadsed ained on ained, mida võidakse kasutada (Q)SAR-, rühmitamis- (kategoriseerimis-) ja 
analoogmeetodi jaoks (REACH-määruse XI lisa; punktid 1.3 ja 1.5) 

 

http://www.echa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
http://www.echa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances
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Kõigepealt peavad sama identifikaatoriga ainete eelregistreerijad andmete jagamiseks ja 
ühiseks esitamiseks välja selgitama, kas aine on sama. Seda tuleb teha ainete REACH- 
ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi kriteeriumide järgi. Kui 
aine samasus on kokku lepitud, moodustatakse aineteabe vahetuse foorum. Üksikasjalik 
teave on peatükkides 3.1 ja 3.2. 

Muud sidusrühmad (näiteks aine tootjad ja importijad, kui aine kogus on alla 1 tonni, 
allkasutajad ning kolmandad isikud3 – edaspidi „andmete omanikud”), kellel on loetelus 
oleva aine teavet, saavad seejärel vabatahtlikult 

1. luua REACH-ITi konto, 

2. lasta end lisada eel-SIEFi lehele, 

3. teatada, et ka neil on asjakohast teavet. 

Sama aine registreerijale, kes on juba registreerinud ained enne pikendatud 
registreerimistähtaja lõppu, on foorumis osalemine kohustuslik (olenemata sellest, kas ta 
on eel-SIEFi lehel või mitte). 

Foorumi liikmetest eelregistreerijad võivad organiseeruda REACH-kohustuste täitmiseks 
kuidas tahes. Nad võivad andmejagamiskohustuste täitmiseks ja/või muude REACH-
eesmärkide saavutamiseks kasutada mitmesuguseid koostöövorme, näiteks luua 
konsortsiumi. Foorum võib koosneda ka mitmest konsortsiumist ja mitmest sõltumatust 
isikust. Võimalike koostöövormide lisateave koos näidetega on juhendi 8. peatükis. 

1.2.7 ANDMETE ÜHINE ESITAMINE 

Potentsiaalsed registreerijad peavad organiseeruma, et esitada samaks peetava aine 
teave ühiselt (põhimõttel „üks aine = üks registreering”). 

Artikli 11 lõike 1 ja artikli 19 lõike 1 kohaselt peavad sama faasiaine või mittefaasiaine 
aine eri registreerijad 

1- volitama üht registreerijat, kes esitab kõigepealt toimiku ühised osad; 

2- esitama registreerimistoimikus ühiselt teabe aine olemuslike omaduste kohta 
vastavalt artiklis 10 sätestatud nõuetele. 

Peale selle võivad potentsiaalsed registreerijad otsustada ühiselt esitada osa või kogu 
kemikaaliohutuse hindamise / kemikaaliohutuse aruande (CSA/CSR)4 ning kokku 
leppida, et ühiselt esitatakse ka ohutu kasutamise juhised. 

                                          

 

 

3 Sealhulgas klassifitseerimis- ja märgistusandmeid valdavad ettevõtted, kellel ei pruugi olla aineteabe vahetuse 
foorumiga liitumise kohustust, kuid kes võivad soovida jagada aine teavet. Lisateave on CLP-määruse 
sissejuhatavas juhendis veebilehel http://www.echa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp. 
Aineteabe vahetuse foorumiga saavad liituda ka Euroopa Liidu välised andmete omanikest ettevõtted, kes on 
valmis esitama ja jagama asjakohast teavet. 
4 Osa või kogu kemikaaliohutuse aruande ühise esitamise lisateave on andmete esitamise käsiraamatus „Kuidas 
esitada kemikaaliohutuse aruanne ühisregistreerimise toimiku osana”, mis on avaldatud ECHA veebilehel 
http://www.echa.eu/web/guest/joint-submission-lead. 

 

http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm
http://www.echa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://www.echa.eu/web/guest/joint-submission-lead
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NB! Kui ettevõtted otsustavad ühiselt esitatavate andmete ühisest esitamisest osaliselt 
loobuda, teeb ECHA nende toimikule märke vastavuskontrolli prioriteedi määramiseks 
vastavalt artikli 41 lõike 5 punktile a. 

 

 

Liikmesregistreerija toimik

A – ettevõtte teave
C – vabatahtlik teave

Juhtregistreerija 
määramine

(artiklid 11 ja 19)

Andmete jagamise 
organiseerimine 

Klassifitseerimise ja 
märgistuse kokkulepe

Jah

Juhtregistreerija toimik
 

A – ettevõtte teave
B – kohustuslik ühine 
olemuslike omaduste teave + 
klassifitseerimine ja märgistus
C – vabatahtlik teave

Ühisest esitamisest loobunud 
liikme toimik

A – ettevõtte teave
B – ühisest esitamisest loobumise 
teave ja põhjendused (artikli 11 
lõige 3): konfidentsiaalne 
äriteave, ebaproportsionaalsed 
kulud või valikuga 
mittenõustumine
C – vabatahtlik teave

Ei

Ühise esitamise 
toimiku koostamine

Kas osa
teabe ühisest esitamisest 

loobumise kriteeriumid 
on täidetud?

Ühine esitamine – „üks aine, üks registreering”

Faasi- JA
mittefaasiained

Samal ainel mitu 
registreerijat  

 

Joonis 1. Andmete ühise esitamise menetlus 
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1.2.8 ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSED 

REACH-määrusega on ette nähtud menetlused puhuks, kui registreerijad ei jõua 
andmete jagamises kokkuleppele. 

Artikliga 27 on kehtestatud mittefaasiainete ja artikliga 30 faasiainete teabega seotud 
vaidluste eeskirjad. 

1.3 ANDMETE JAGAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 

 REACH-määrus nõuab, et registreerijad ja/või potentsiaalsed registreerijad 
teeksid kõik, et teabe jagamisega seotud kulud määrataks kindlaks õiglasel, 
läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel. Selleks on REACH-määruse 
III jaotises konkreetsed sätted faasiainete ja mittefaasiainete kohta. 

 Kohustus teha kõik võimalik kehtib mis tahes taotletud teabe kohta, olenemata 
sellest, kas andmed on seotud selgroogsetega toimuvate loomkatsetega või 
mitte. 

 Kõik osapooled peavad täitma andmete jagamise kohustusi õigel ajal. 
Potentsiaalsetel registreerijatel on soovitatav jätta mõistlik aeg 
registreerimiseelseteks läbirääkimisteks ja alustada andmete jagamist juba enne 
ühise toimiku tegelikku esitamist. 

 Kuivõrd andmete jagamine toimub väljaspool REACH-ITi, soovitatakse ettevõtetel 
kogu teabevahetus teise osapoolega hoolikalt dokumenteerida, sest seda võib 
nõuda ECHA andmete jagamise vaidluse lahendamisel või liikmesriigi pädev 
asutus järelevalve eesmärgil. 

 REACH-määrusest lähtudes on ECHA kehtestanud menetlused, kuidas lahendada 
andmete jagamise vaidlusi. Andmete jagamise vaidlus tuleb jätta viimaseks 
vahendiks, mida kasutatakse alles siis, kui kõik muud lahendusvõimalused on 
ammendatud. 

 Potentsiaalne registreerija, kes algatab ECHA-ga andmete jagamise vaidluse 
lahendamise menetluse, peab tõendama kõigi poolte katseid jõuda kokkuleppele 
ja esitama selle kohta asjakohased tõendavad dokumendid. 

 ECHA julgustab kõiki osapooli tegema andmete jagamise vaidluse menetlemise 
ajal kõik, et saavutada kokkulepe. 

 ECHA hindab vaidluse lahendamiseks tegevust, mida iga osapool on teinud 
eesmärgil leppida kokku teabe jagamine ja sellega seotud kulud õiglasel, 
läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel. Potentsiaalne registreerija võib 
saada ECHA-lt soodsa otsuse ainult siis, kui esitatud teave kinnitab, et ta on enne 
ECHA poole pöördumist teinud kokkuleppe saavutamiseks kõik võimaliku. 

 Andmete jagamise vaidluses osalev potentsiaalne registreerija peab alati saama 
ECHA-lt enne registreerimistoimiku esitamist otsuse, mis lubab registreerimist 
alustada või viidata taotletud uuringutele viidata. Toimikud, mis esitatakse ajal, 
kui andmete jagamise vaidlus on lahendamata, ei vasta andmenõuetele. 
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 Lisaks andmete jagamise kohustustele peavad sama faasiaine või mittefaasiaine 
registreerijad täitma ka andmete ühise esitamise kohustust vastavalt REACH-
määruse artiklile 11 või 19. 

 

1.4 SEOSED MUUDE REACH-JUHENDITE JA TEHNILISTE 
DOKUMENTIDEGA 

Potentsiaalsetel registreerijatel ja andmete omanikel soovitatakse arvestada ka muid 
asjakohaseid juhendeid, eelkõige registreerimisjuhendit. 

Tähtsaim on, et potentsiaalsed registreerijad loeksid hoolikalt ainete REACH- ja CLP-
määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendit, et selle järgi identifitseerida 
oma aine. 

Teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendis on üksikasjalik teave 
ainete olemuslike omaduste teabele esitatavate nõuete täitmise kohta, sealhulgas 
avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest teabe hankimise (sh analoogmeetodi ja 
muude mittekatseliste meetodite, in vitro-katsemeetodite ja inimandmete abil) ja selle 
hindamise ning teabele esitatavaid nõudeid ja katsetamisstrateegiaid mõjutavate 
eritegurite kohta. Samuti on juhendi F osas üksikasjalikud juhised, kuidas koostada 
kemikaaliohutuse aruanne (CSR). 

Allkasutajate ülesandeid käsitleb allkasutajate juhend. 

Kõik need ECHA juhendid on avaldatud ECHA veebilehe abimaterjalide jaotises: 
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation 

NB! Potentsiaalsete registreerijate abistamiseks REACH-kohustuste täitmisel on välja 
antud ka muid, tehnilisemaid dokumente: teabedokumendid (nt päringute, andmete 
jagamise ja seonduvate vaidluste kohta), REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatud ja 
andmete esitamise käsiraamatud. Kõiki neid dokumente tuleb lugeda koos käesoleva 
juhendiga ning need on olemas veebilehel http://echa.europa.eu/et/web/guest/support. 

1.5 SEOS CLP-MÄÄRUSE JA SELLE JUHENDITEGA 

CLP-määruses (EÜ) nr 1272/2008 puuduvad andmete jagamisega seotud sätteid. 
Sellegipoolest saavad tootjad, importijad ja allkasutajad, kellel ei ole REACH-
registreerimiskohustust, osaleda aineteabe vahetuse foorumites andmete omanikena. 
Seda kirjeldab üksikasjalikult CLP-määruse juhend: 
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp. 

 

 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support
http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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2 ÕIGUSRAAMISTIK: ASJAKOHASED SÄTTED 

2.1 ANDMETE JAGAMINE JA KATSETAMISE VÄLTIMINE 

Andmete jagamise ja tarbetu katsetamise vältimise eeskirjad on REACH-määruse 
III jaotises ning artikli 40 lõike 3 punktis e ja artiklis 53, mida tuleb tõlgendada määruse 
33., 49. ja 54. põhjendust arvestades. 

Nagu artikli 25 lõikes 1 märgitud, on eeskirjade eesmärk vältida loomkatseid 
selgroogsetega, mille korraldamine on lubatud üksnes viimase abinõuna, ning piirata 
muude katsete dubleerimist. REACH-määrus nõuab üldiselt andmete jagamist õiglase 
tasu eest. Samas võib artikli 25 lõike 3 kohaselt pärast 12 aasta möödumist 
registreerimisel uuringuaruannete ja uuringuaruannete kokkuvõtete esitamisest 
kasutada neid andmeid tasu maksmata, kui kasutaja on teine tootja või importija ning 
kasutamise ainus eesmärk on registreerimine. 

Artikli 25 lõikega 2 määratleb andmete jagamise kohustuse ulatuse viitena jagatavate 
andmete liigile. See kohustus kehtib tehniliste andmete ning ainete olemuslike omaduste 
teabe suhtes. Samas peavad potentsiaalsed registreerijad järgima Euroopa Liidu 
konkurentsiõiguse sätteid. Artiklis on seepärast sätestatud, et registreerijad ei tohi 
vahetada turukäitumist käsitlevat teavet, eelkõige tootmisvõimsuste, tootmis- ja 
müügimahtude, impordimahtude või turuosade kohta. Eesmärk on vältida 
kooskõlastatud tegevust või selliste tingimuste loomist, kus saaks kuritarvitada turgu 
valitsevat seisundit. 

2.2 ANDMETE JAGAMINE JA ÜHINE ESITAMINE 

REACH-määruse 33. põhjenduses on märgitud: „Sätestada tuleks aineid käsitleva teabe 
ühine esitamine ja jagamine, et suurendada registreerimissüsteemi tõhusust, vähendada 
kulutusi ja selgroogsete loomadega tehtavaid katseid.” 

Et katseandmeid saaks jagada ning vältida sellega tarbetut katsetamist ja vähendada 
kulusid, tuleb võimaluse korral registreerimistoimikud esitada ühiselt vastavalt ühise 
esitamise eeskirjadele (REACH-määruse artiklid 11 ja 19). 

Sel põhjusel kehtestatakse sama aine potentsiaalsetele registreerijatele artikliga 11 
kohustus esitada andmed ühiselt ning loetletakse olukorrad, kus saab andmete ühisest 
esitamisest loobuda, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud. Artiklis 19 on sarnased 
sätted isoleeritud vaheainete kohta. 

NB! Ühise esitamise kohustused mõjutavad seega järgmiste registreerijatega andmete 
jagamise toiminguid, eelkõige andmete osas, mida varasemate registreerijate esitatud 
toimikud juba sisaldavad. 

2.3 PÄRINGUD, (HILINE EEL)REGISTREERIMINE JA ANDMETE 
JAGAMINE 

Kui artiklis 25 on sätestatud tarbetute katsete vältimise põhimõte, siis REACH-määruse 
sama III jaotisega on ette nähtud konkreetsed mehhanismid, kuidas registreerijad 
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saavad teavet jagada. Eri staatusega ainete korral tuleb kasutada erinevaid 
mehhanisme. 

Mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete eeskirjad on sätestatud III jaotise 
2. peatükis (artiklid 26 ja 27). 

Artikkel 26 reguleerib päringumenetlust: 

artikli 26 lõige 1 – päring ECHA-le ja esitatav teave; 

artikli 26 lõige 2 – teade ECHA-lt, kui aine on seni  registreerimata; 

artikli 26 lõige 3 – teade ECHA-lt, kus on varasema(te) ja potentsiaalse(te) 
registreerija(te) nime(d) ja kontaktandmed ning andmetele esitatavad nõuded, 
kui aine registreeriti vähem kui 12 aastat tagasi; 

artikli 26 lõige 4 – teade ECHA-lt, kui sama aine kohta on päringu esitanud mitu 
potentsiaalset registreerijat. 

Artikliga 27 korraldatakse andmete jagamise menetlust: 

artikli 27 lõige 1 – potentsiaalne registreerija peab taotlema teavet 
varasema(te)lt registreerija(te)lt; 

artikli 27 lõige 2 – kohustus teha kõik võimalik poolte vahel kokkuleppe 
saavutamiseks; 

artikli 27 lõige 3 – kohustus teha kõik võimalik kulude jagamiseks õiglasel, 
läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil; 

artikli 27 lõige 4 – varasemate ja potentsiaalsete registreerijate teabevahetus, 
juhul kui kokkulepe saavutati; 

artikli 27 lõige 5 – teade ECHA-le juhul, kui kokkulepet ei saavutatud; 

artikli 27 lõige 6 – ECHA otsus, kas anda potentsiaalsele registreerijale luba 
viidata oma registreerimistoimikus varasema registreerija esitatud teabele; 

artikli 27 lõige 7 – artikli 27 lõike 6 kohase ECHA otsuse vaidlustamise võimalus; 

artikli 27 lõige 8 – ooteaja pikendamine 4 kuu võrra, kui varasem registreerija 
seda taotleb (artikli 27 lõiked 4 ja 6). 

Faasiainete (nagu need on määratletud artikli 3 lõikes 20) eeskirjad on REACH-määruse 
III jaotise 3. peatükis. 

Artiklis 28 kirjeldatakse faasiainete eelregistreerimist. Asjaomased sätted on järgmised: 

artikli 28 lõige 1 – ECHA-le eelregistreerimistoimiku esitamine; 

artikli 28 lõige 2 – eelregistreerimisperiood; 

artikli 28 lõige 3 – registreerimistähtaega ei pikendata, kui ainet ei 
eelregistreeritud; 

artikli 28 lõige 4 – eelregistreeritud ainete loetelu avaldamine, kus on ainete 
nimetused, EINECS- ja CAS-numbrid ning registreerijate poolt samalaadsete 
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ainetena märgitud ainete muud identifikaatorid ning eeldatav esimene 
registreerimistähtpäev; 

artikli 28 lõige 6 – hilise eelregistreerimise periood esimest korda tootjatele või 
importijatele; 

artikli 28 lõige 7 – eelregistreeritud ainete andmete esitamine andmete omanike 
poolt. 

Artiklis 29 on aineteabe vahetuse foorumite (SIEF) moodustamise (ja toimimise) sätted 
liigendatud nii: 

artikli 29 lõige 1 – foorumi liikmed; 

artikli 29 lõige 2 – foorumite eesmärk; 

artikli 29 lõige 3 – üldkorraldus – liikmete kohustused. 

Artiklis 30 on faasiainete andmete (sh katseandmete ja aineteabe vahetuse foorumi 
liikmete kokkulepet eeldavate andmete) jagamise menetluse sätted liigendatud nii: 

artikli 30 lõige 1 – andmelünga analüüsimine foorumi liikmete poolt enne katsete 
korraldamist – kohustus vastata kõigile taotlustele ühe kuu jooksul; 

artikli 30 lõige 2 – ameti otsus, millega määratakse katse korraldavad liikmed, kui 
foorumi liikmed ei jõua kokkuleppele; 

artikli 30 lõige 3 – andmete jagamise vaidluse käik juhul, kui selgroogsetega 
uuringu andmete omanik keeldub esitamast uuringu maksumuse tõendit või 
esitamast uuringu enda andmeid. 

Kui vaidlus tekib enne seda, kui uuringuandmete omaniku esitab registreerimistoimiku, 
võib ECHA otsustada peatada tema aine registreerimise ning nõuda foorumi liikmetelt 
katse kordamist kindlaksmääratud tingimustel, kui artikli 30 lõike 3 kohaldatavad 
tingimused ei ole täidetud. 

Kui selgroogsetega toimunud loomkatsete andmed on juba registreerimistoimikus 
esitatud, annab ECHA kokkuleppe saavutamiseks kõik võimaliku teinud osapoolele igal 
juhul loa viidata varasema(te) registreerija(te) registreerimistoimikus sisalduvale 
teabele; 

artikli 30 lõige 4 – menetlus selgrootutega toimunud loomkatsete jagamisest 
keeldumise korral; 

artikli 30 lõige 5 – artikli 30 lõigete 2 ja 3 kohase ECHA otsuse vaidlustamine; 

artikli 30 lõige 6 – liikmesriikide järelevalveasutuste poolsed karistused. 

2.4 TOIMIKU HINDAMISE OTSUSTEST TULENEV ANDMETE JAGAMINE 

Artikliga 53 kehtestatakse registreerimisel toimiku hindamise otsustest tulenev andmete 
jagamise kohustus. ECHA artikli 53 lõike 1 kohane otsus on väga sarnane ECHA artikli 30 
lõike 2 kohase otsusega, millega määratakse aineteabe vahetuse foorumi liikmetest 
katse korraldajad: 
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artikli 53 lõige 1 – ameti otsus, millega määratakse osapool, kes peab katse 
korraldama, juhul kui registreerijad ja/või allkasutajad kokkuleppele ei jõua; 

artikli 53 lõige 2 – kulude jagamine, kui registreerija/allkasutaja korraldab katse;  

artikli 53 lõige 3 – uuringuaruande täieliku koopia esitamine katse korraldanud 
registreerija/allkasutaja poolt; 

artikli 53 lõige 4 – tasunõuded. 

2.5 KONKURENTSIEESKIRJAD 

Lisaks REACH-määruse sätete järgimisele peavad potentsiaalsed registreerijad tagama 
ka muude kohaldatavate eeskirjade ja normide täitmise. See kehtib eelkõige 
konkurentsieeskirjade osas, mis on sätestatud REACH-määruse 48. põhjenduses ja 
artikli 25 lõikes 2, kus on viidatud teatavat liiki turukäitumise piirangutele. 

48. põhjenduses on sätestatud: „Käesolev määrus ei tohiks piirata ühenduse 
konkurentsieeskirjade täielikku ja terviklikku kohaldamist.” 

Artikli 25 lõikes 2 on märgitud: „[…] Registreerijad hoiduvad vahetamast turukäitumist 
käsitlevat teavet, seda eelkõige tootmisvõimsuste, tootmis- ja müügimahtude, 
impordimahtude või turuosade kohta.” 

Nagu on kirjeldatud käesoleva juhendi 7. peatükis, on REACH-määruse ja teabevahetuse 
kontekstis kõige olulisem säte Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101, millega 
keelatakse konkurentsi piiravad kokkulepped ja tavad. Üksikasjalik teave on lepingu 
tekstis EUR-Lexi veebilehel. 

 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=470732%3Acs&pos=3&page=57&lang=et&pgs=10&nbl=563&list=475981%3Acs%2C475922%3Acs%2C470732%3Acs%2C&hwords=&action=GO&visu=%23texte
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3 FAASIAINETE ANDMETE JAGAMINE 

3.1 HILINE EELREGISTREERIMINE 

Pärast 1. detsembril 2008 lõppenud eelregistreerimisetappi toimuv hiline 
eelregistreerimine on menetlus, millega faasiainete esmakordsed tootjad või importijad 
või selliste toodete tootjad/importijad, millest on aine eraldumine ette nähtud, peavad 
REACH-määruse artiklis 23 kirjeldatud pikendatud registreerimistähtaegade 
kasutamiseks esitama5 ECHA-le vajaliku teabe. Seda kohaldatakse artikli 28 lõikes 7 
sätestatud eritingimuste kohaselt ning üksnes isikutele, kes kavatsevad registreerida 
kogusevahemikke, mille osas pikendatud registreerimistähtajad veel kestavad. 

Juhendi käesolev peatükk pakub lisateavet faasiainete hilise eelregistreerimise kohta. 

3.1.1 ESMAKORDSED TOOTJAD VÕI IMPORTIJAD 

Esmakordne tootja või importija on tootja või importija, kes esimest korda toodab või 
impordib vähemalt 1 tonni ainet Euroopa turule6 pärast 1. detsembrit 2008. 

Esmakordne tootja/importija saab kasutada üleminekuperioode (vastavalt artikli 28 
lõikele 6), kui ta teeb (hilise) eelregistreerimise 1) hiljemalt 6 kuud pärast 1 tonni 
künnise ületamist aine tootmisel või importimisel ning 2) vähemalt 12 kuud enne 
REACH-määruse artiklis 23 sätestatud registreerimistähtpäeva. 

Seega peavad esmakordsed tootjad või importijad tegema hilise eelregistreerimise enne 
1. juunit 2012 või 1. juunit 2017, olenevalt künniskogusest (vastavalt 31. mai 2013 või 
31. mai 2018).  

NB! Ettevõtted, kes toodavad või impordivad aineid, millele kehtis esimene 
registreerimistähtpäev (30. november 2010), ei saa hilist eelregistreerimist kasutada 
ning peavad Euroopa turule tootmiseks või importimiseks läbima päringumenetluse (vt 
4. peatükk). 

Hilist eelregistreerimist saavad kasutada kõik juriidilised isikud, kellelt nõutakse alates 1. 
juunist 2008 faasiaine registreerimist. Need juriidilised isikud on muu hulgas järgmised: 

 eraldi või segudes sisalduvate faasiainete, sealhulgas vaheainete koguses 
vähemalt 1 tonn aastas esimest korda tootjad ja importijad; 

 selliste toodete esimest korda tootjad ja importijad, mis sisaldavad aineid, mis 
eralduvad tootest normaalsetel või mõistlikult eeldatavates kasutustingimustes, ja 
aineid sisaldub toodetes koguses vähemalt 1 tonn aastas; 

                                          

 

 

5 Pikendatud registreerimistähtaja määratluse üksikasjalik teave on eelregistreerimise teabedokumendis, mis on 
avaldatud ECHA veebilehe abimaterjalide jaotises http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/faqs. 
6 Euroopa turg tähendab selles kontekstis Euroopa Majanduspiirkonda, mis kuhu kuuluvad 27 Euroopa Liidu 
liikmesriiki, Norra, Liechtenstein ja Island. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/faqs
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 selliste Euroopa Liidu väliste tootjate ainuesindajad, kelle ainet/aineid 
imporditakse esimest korda vähemalt 1 tonn aastas. 

Ainuesindajad on juriidilised isikud, kelle Euroopa Liidu välised tootjad on määranud 
täitma importijate kohustusi. Ainuesindajateks saavad olla üksnes füüsilised ja 
juriidilised isikud, i) kes on asutatud Euroopa Liidus ning ii) kellel on ainete praktilise 
käitlemise ja ainete teabe piisav kogemus (artikkel 8). Kui ühe või mitme aine jaoks 
määratakse ainuesindaja, hakkab ta vastutama selle või nende Euroopa Liidu välise 
tootja toodetava ja Euroopa Liitu imporditava aine(te) eest. Ainuesindaja rolli ja 
kohustuste lisateave on registreerimisjuhendis. 

NB! Kui faasiainet toodavad, impordivad või kasutavad toote tootmisel mitu Euroopa 
Liidu juriidilist isikut, mis kuuluvad samale ettevõtjale, peab hilise eelregistreerimise 
tegema iga juriidiline isik eraldi. Tootmisettekohad, mis ei ole eraldi juriidilised isikud, ei 
pea eraldi eelregistreerima, sest registreerimiskohustus on nende omanikust juriidilisel 
isikul. Ainuesindaja võib konkreetse aine osas esindada mitut Euroopa Liidu välist 
tootjat, kuid ta peab iga esindatava juriidilise isiku nimel (eel)registreerima eraldi. 

Juriidilise isiku määratluse ja registreerimise eest vastutamise üksikasjalik teave on 
registreerimisjuhendis, mis on avaldatud ECHA veebilehe abimaterjalide jaotises. 

Ainet alla 1 tonni aastas tootjad ja importijad 

Faasiainete aastas alla 1 tonni tootjad ja importijad või faasiaineid sisaldavate toodete 
tootjad või importijad ei pea aine teavet esitama (hiliseks) (eel)registreerimiseks. Samas 
võivad nad kasutada hilist eelregistreerimist juhul, kui nad kavatsevad ainet toota või 
importida vähemalt 1 tonni aastas tulevikus. 

NB! Ettevõtetel, mis ületavad 1 tonni künnise pärast 1. detsembrit 2008, on samuti hilise 
eelregistreerimise õigus 6 kuu jooksul alates aine esmakordsest tootmisest, 
importimisest või kasutamisest koguses vähemalt 1 tonn aastas ning mitte hiljem kui 12 
kuud enne asjakohast registreerimistähtpäeva. Selleks peavad nad esitama ECHA-le 
vajaliku teabe (mis on sätestatud artiklis 23 ja artikli 28 lõikes 6 – vt eespool). 

3.1.2 KAS FAASIAINETE HILINE EELREGISTREERIMINE ON KOHUSTUSLIK? 

(Hiline) eelregistreerimine on kohustuslik üksnes ettevõtetele, kes soovivad kasutada 
pikendatud registreerimistähtaegu. Faasiaineid saab registreerida ka kohe. 

Tavaliselt kehtib faasiainete registreerimise kohustus alates 1. juunist 2008, välja 
arvatud nende ainete korral, mis eelregistreeriti enne 1. detsembri 
2008eelregistreerimistähtaega või mille korral toimus hiline eelregistreerimine punktis 
3.1.1 kirjeldatud korra järgi enne asjakohast hilise eelregistreerimise tähtaega. 

Sellise aine mis tahes tootmise, turustamise ja kasutamise eest ajavahemikul 1. 
detsembrist 2008 kuni tegevuse peatamiseni võidakse karistada vastavalt riigisisestele 
õigusaktidele. See tähendab ühtlasi võimalikku riski nende ainete allkasutajatele. 

3.1.3 (HILISE) EELREGISTREERIMISE EELISED 

Eelregistreerimine (ja seega ka hiline eelregistreerimine) võimaldab potentsiaalsetel 
registreerijatel kasutada pikendatud registreerimistähtaegu: 

1. Olenevalt aine kogusest ja olemuslikest omadustest võimaldab (hiline) 
eelregistreerimine tootjatel ja importijatel jätkata faasiainete tootmist, importimist ja 
kasutamist kuni pikendatud registreerimistähtaegade lõpuni (vt joonis 2). 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support
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Joonis 2. Pikendatud registreerimistähtajad 

Pärast seda kuupäeva on tohib registreerimata aineid turustada üksnes juhul, kui tootja 
või importija on tootmise või importimise enne registreerimistähtaega peatanud.7 

2. (Hiline) eelregistreerimine annab ettevõtetele ka lisaaega, et koguda ja valida teavet, 
jagada olemasolevaid andmeid ning hankida puuduvat, aga REACH-määruses nõutud 
teavet, nagu on kirjeldatud käesolevas ja 6. peatükis. 

Kui esimest korda tootjal või importijal ei ole hilise eelregistreerimise võimalust 
(ajavahemikel 1. juunist 2012 kuni 1. juunini 2013 ja 1. juunist 2017 kuni 1. juunini 
2018), siis: 

 ei saa ta ainega seonduvat tootmist/importimist alustada ning peab aine enne 
tootmist või importimist registreerima; 

 peab ta esitama päringu ning seejärel täitma asjakohased andmete jagamise ja 
ühise esitamise kohustused; 

 tohib ta ainega seonduvat tootmist/importimist alustada kõige varem 3 nädalat 
pärast registreerimistoimiku esitamist, kui ta ei ole ECHA-lt saanud vastupidist 
teadet. 

                                          

 

 

7 Nagu on kirjeldatud dokumendis CA/99/2010 (rev. 3), ei kehti registreerimiskohustus tootjatele ja 
importijatele, kes on tootnud või importinud eelregistreeritud aineid enne registreerimistähtpäeva ja selle 
tegevuse siis lõpetanud ning pärast registreerimistähtaega üksnes tarnivad neid aineid. 
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Joonis 3. Faasiainete hiline eelregistreerimine 

Üksikasjalik teave on juhendi 4. peatükis. 
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3.1.4 KAS EELREGISTREERITUD AINETE REGISTREERIMINE ON KOHUSTUSLIK? 

Eelregistreerimisele, sh hilisele eelregistreerimisele, ei pea järgnema registreerimist, kui 
potentsiaalne registreerija näiteks otsustab aine tootmise või importimise enne 
registreerimistähtpäeva lõpetada või kui toodetav või imporditav kogus väheneb enne 
registreerimistähtpäeva koguseni alla 1 tonni aastas. 

Eelregistreerija peaks siiski meeles pidama, et kõigil potentsiaalsetel registreerijatel on 
artikli 29 lõike 3 kohane andmete jagamise kohustus: „[Aineteabe vahetuse foorumi 
liikmed] edastavad teistele [liikmetele] olemasolevaid uuringuandmeid, vastavad teiste 
[liikmete] esitatud teabenõuetele, määratlevad üheskoos edasiste uuringute vajaduse 
[…] ja korraldavad nende uuringute läbiviimise.” See tähendab, et foorumi liikmed 
võivad taotleda registreerimiseks teavet ning sellist teavet valdavad eelregistreerijad 
peavad seda vastavalt REACH-määruse artiklile 308 jagama. 

3.1.5 KUIDAS AINE HILINE EELREGISTREERIMINE TOIMUB? 

Eelregistreerimine toimub, kui ettevõte esitab ECHA-le elektrooniliselt aine kohta 
nõutava teabe. Üksikasjalik teave on REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas 
„Eelregistreerimine veebis”, mis on avaldatud aadressil 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-
it/pre-registration. 

NB! Eelregistreerimise teavet, välja arvatud ainete identifikaatoreid, saab hiljem muuta 
ja ajakohastada. Üksikasjalik teave on REACH-ITi korduvate küsimuste dokumendis 
ECHA veebilehel http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/faqs. 

Eelregistreerimisvahend lõpetab tegevuse üks aasta enne viimast 
registreerimistähtpäeva, st 31. mail 2017. Ettevõtted, kellel on vaja eelregistreerida 
hiljem, peavad (hilise) eelregistreerimise asemel esitama päringu. 

3.1.6 IDENTIFIKAATORID EELREGISTREERIMISEL 

Kui sama ainet on vaja registreerida mitmel tootjal või importijal, kohaldatakse REACH-
määruse artiklit 11 (isoleeritud vaheainete korral artiklit 19) ning osa andmetest tuleb 
esitada ühiselt. Oluline on, et põhimõte „üks aine – üks registreering” kehtib nii 
mittefaasiainete kui ka faasiainete korral (vt joonis 1; lisateave on peatükis 6.1). 

Faasiainete korral kehtib see kõigile tootjatele ja importijatele olenemata sellest, kas nad 
on eelregistreerinud või soovivad registreerida eelregistreerimata. 

Mitme tootja või importija ainete samasuse tuvastamine toimub kahes etapis: 

 Esimeses etapis peavad tootjad ja importijad leidma õiged numbrilised 
identifikaatorid, mille all nad kavatsevad aine eelregistreerida või registreerida. 

                                          

 

 

8 Faasiaine eelregistreerinud ettevõte võib oma rolli eel-SIEFi lehel millal tahes peatada. NB! Andmete jagamise 
kohustused säilivad. Üksikasjalik tehniline teave on REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas „Eel-SIEF”, 
mis on veebilehel http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-
exchange-fora. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/faqs
http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
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 Teises etapis peavad oma sama identifikaatoriga aine hilise eelregistreerimise 
teinud potentsiaalsed registreerijad leidma, kas nende aine on aineteabe 
vahetuse foorumi moodustamise ja ühise esitamise seisukohalt sama, ning 
kontrollima, et nende aine kohta puudub (hiline) eelregistreerimine ja 
registreerimine muude identifikaatorite järgi. Selle etapi lõpus lepivad kõik 
potentsiaalsed registreerijad kokku aine samasuse ja asutavad aineteabe 
vahetuse foorumi. Üksikasjalik teave on aineteabe vahetuse foorumi 
moodustamise ja andmete jagamise teabelehel, mis on avaldatud ECHA 
veebilehel http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/reach-2013.  

Sageli saab ainete identifikaatoritena kasutada olemasolevaid EINECS- või CAS-kirjeid 
või sarnaseid numbrilisi identifikaatoreid, kuid teatud juhtudel hõlmab sama EINECS-
kirje mitut ainet ja mitu EINECS-kirjet võivad käsitleda REACH-määruse seisukohalt 
sama ainet. Samuti on faasiaineid, mille EINECS-/CAS-kirjed ja numbrilised 
identifikaatorid puuduvad (eelkõige artikli 3 lõike 20 punktidega b ja c seotud juhtudel). 
Selle tõttu võib olla vaja aineteabe vahetuse eelfoorumeid (eel-SIEF) jagada või liita. 
Sellistest juhtumitest on soovitatav teatada ECHA-le. 

REACH-määruses eelregistreerimiseks nõutava teabe hulgas ei ole aine koostise teavet, 
mille tõttu on eelregistreerimisel kasutatavate identifikaatorite täpsus edasiste 
andmejagamisetappide seisukohalt kriitilise tähtsusega. REACH-määruse järgi peavad 
ainete identifikaatorid (nt EINECS- ja CAS-numbri) esitama eelregistreerijad. 

NB! Et samasuse tuvastamisel on tuleb aine kõigepealt õige(te) identifikaatori(t)ega 
eelregistreerida, on ettevõtetel tungivalt soovitatav enne hilise eelregistreerimise teabe 
esitamist lugeda ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise 
juhendit, kus on juhised, kuidas identifitseerida aineid koostise ja/või keemiliste 
omaduste järgi. 

Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi eesmärk 
on selgitada tootjatele ja importijatele, kuidas toimub REACH-määruse kohane ainete 
identifitseerimine ja identifitseerimisteabe jäädvustamine. Dokumendis selgitatakse ka, 
kuidas ainet nimetada ja kuidas tuvastada ainete samasus REACH-määruse mõttes. 
Samaväärsete ainete identifitseerimine on oluline andmete jagamisel ja ühisel 
esitamisel, eelkõige faasiainete eelregistreerimisel ja aineteabe vahetuse foorumi 
moodustamisel, samuti mittefaasiainetega seotud päringutel. 

Kui võimalik, kogutakse eelkõige inimtoksilisuse teavet muude vahendite kui 
selgroogsetega toimuvate loomakatsete abil, kasutades asjakohase teadusliku 
põhjendatusega alternatiivseid meetodeid, näiteks sarnase struktuuriga ainete teavet 
(rühmitamis- või analoogmeetod). 

REACH-määruses puudub võimalus registreerida ühe ühise esitamise raames erinevaid 
aineid. 

3.1.7 KAVANDATAVA ESIMESE REGISTREERIMISTÄHTPÄEVA JA (HILISE) 
EELREGISTREERIMISE KOGUSEVAHEMIKU LEIDMINE 

Registreerimisnõue tekib olenevalt toodetava või imporditava (või teatud juhtudel tootes 
sisalduva) aine kogusest (tonnides aasta kohta). Iga potentsiaalne registreerija peab 
esitama kavandatava registreerimistähtpäeva ja kogusevahemiku, samas kui tegeliku 
registreerimistähtaja ning tegelikud kohustused olenevad tegelikust tootmis- ja/või 
impordikogusest. Kogusest oleneb ka registreerimistoimikus esitatav teave. 
Registreerimisjuhendis kirjeldatakse, kuidas seda arvutatakse eraldi või segudes või 
toodetes sisalduvate faasiainete ja mittefaasiainete korral. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/reach-2013
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3.1.8 EELREGISTREERITUD AINETE LOETELU 

Potentsiaalsete registreerijate esitatud teabe põhjal on ECHA koostanud ja veebilehel 
avaldanud kõigi eelregistreeritud ainete loetelu. 

Loetelus on ainete nimetused koos EINECS- ja CAS-numbritega (kui need on olemas) 
ning muude identifikaatoritega, samuti esimene kavandatav registreerimistähtpäev. 
ECHA avaldatud loetelus ei ole potentsiaalsete registreerijate andmeid. 

Osal eelregistreeritud ainetest puudus varem EÜ number (või eelregistreerija jättis 
olemasoleva EÜ numbri märkimata). REACH-IT määras automaatselt numbrilise 
identifikaatori, nn loetelunumbri ainetele, millel puudus toimiku (eelregistreerimine, 
päring või registreerimine) esitanud juriidilise isiku antud EÜ number. Loetelunumbrite 
vorming sarnaneb EÜ numbri omale. 

Näide: ainetele, mille kohta oli esitatud üksnes CAS-number, määrati loetelunumber 
vorminguga 6xx-xxx-x, ja ainetele, millel puudus CAS-number ja muu numbriline 
identifikaator (st oli üksnes aine keemiline nimetus), loetelunumber vorminguga 9xx-
xxx-x. 

Sellistel loetelunumbritel puudub õiguslik staatus ja neid ei loeta kehtivateks õigusliku 
jõuga EÜ numbriteks. See tähendab, et loetelunumbrid on üksnes tehnilised 
identifikaatorid, mille eesmärk on lihtsustada toimikute (päringute, 
registreerimistaotluste jt) menetlemist. Seega ei tohi kuni selleni, et ECHA identifitseerib 
aine, loetelunumbreid kasutada muudes dokumentides peale ECHA ja registreerija 
kirjavahetuse, st laiendatud ohutuskaardil. Enamiku loetelunumbrite õigsust, kehtivust 
ega ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendis 
esitatud põhimõtetele vastavust ei ole kontrollitud. 

Samuti võib ECHA ainete identifitseerimise rühm määrata loetelunumbri id lähtuvalt 
päringutest päringu teemaks olevale ainele (sel juhul on vorming 7xx-xxx-x). Kõik muud 
EÜ numbrid (st need, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas) on ametlikud ning 
registreerijad võivad nende kasutamist jätkata: 

 2xx-xxx-x  EINECS (Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu) 
 3xx-xxx-x  EINECS 
 4xx-xxx-x  ELINCS (Euroopa teatatud keemiliste ainete loetelu) 
 5xx-xxx-x  NLP (endised polümeerid) 

Pärast loetelu avaldamist saavad punktis 3.2.3.2 määratletud andmeomanikud jagada 
nende valduses olevat teavet. Selleks peavad nad ühinema aine eel-SIEFiga ning 
teatama teistele eelregistreerijatele, mis teavet neil on. Üksikasjalik teave on REACH-ITi 
tööstusettevõtete käsiraamatu osas „Eel-SIEF”, mis on avaldatud ECHA veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-
registration/substance-information-exchange-fora. 

NB! Andmete omanikel on nõutud esitada eelregistreeritud ainete teave esimesel 
võimalusel pärast 1. jaanuari 2009. REACH-määruse järgi ei ole andmete omanikel vaja 
teatada ECHAle, kas nad soovivad ühineda aineteabe vahetuse foorumiga või andmeid 
jagada. Kui andmete omanikud soovivad andmeid jagada, on siiski väga soovitatav, et 
nad teataksid endast võimalikult kiiresti pärast eelregistreeritud ainete loetelu 
avaldamist, et hõlbustada andmete jagamist. Mida varem andmete omanikud oma 
soovist teatavad, seda tõenäolisemalt saavad potentsiaalsed registreerijad jagada 
andmete omanikelt pärinevaid vajalikke andmeid aegsasti enne registreerimistoimiku 
koostamist. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
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Sel põhjusel võivad andmete omanikud andmete jagamise eesmärgil endast teatada ja 
ühineda aineteabe vahetuse foorumiga ka pärast ühist esitamist. 

REACH-IT pakub võimalust andmete omanikel olevaid andmeid täiendavalt kirjeldada 
ning eelkõige avaldada, mis ainevormi on katsetatud, et foorumi teised liikmed saaksid 
uuringu asjakohasust paremini hinnata. Andmete omanikke julgustatakse seda võimalust 
kasutama, pöörates samas piisavat tähelepanu võimalikele konfidentsiaalse äriteabe 
küsimustele. 

 

Kuidas saavad allkasutajad küsida nende ainete teavet, mis (eel)registreeritud 
ainete loetelust puuduvad? 

Eelregistreeritud ainete avaldatud loetelust saavad ka allkasutajad kontrollida, kas seal 
on olemas kõik ained, mida nad oma protsessides vajavad, ja kas vähemalt mõni 
Euroopa Liidu juriidiline isik on teatanud kavatsusest neid registreerida. 

NB! Eelregistreeritud ainete loetelu kasutavad allkasutajad ei saa olla kindlad, et selle 
ained on nende senine tarnija eelregistreerinud või kas tarnija need lõpuks ka 
registreerib. Tootjatel ja importijatel soovitatakse seetõttu teatada aine registreerimise 
kavatsusest esimesel võimalusel allkasutajatele. Samuti julgustatakse allkasutajaid 
küsima esimesel võimalusel oma tarnijatelt nende kavatsusi ja vajaduse korral otsima 
alternatiivseid tarneallikaid. 

Samuti soovitatakse allkasutajatel, kelle ained puuduvad eelregistreeritud ainete 
loetelust, tutvuda enne ECHA kasutajatoe poole pöördumist ka registreeritud ainete 
loeteluga. Üksikasjalik teave on allkasutajate juhendis. 

3.2 AINETEABE VAHETUSE FOORUMI (SIEF) MOODUSTAMINE 

REACH-määrusega on ette nähtud aineteabe vahetuse foorumite (SIEF) moodustamine, 
et eelregistreeritud faasiainete tootjad ja importijad saaksid omavahel andmeid vahetada 
ning asjaomast teavet valdavad (ja seda õiglase tasu eest jagada soovivad) allkasutajad 
ja muud sidusrühmad (andmete omanikud) saaksid teavet potentsiaalsete 
registreerijatega jagada. 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse foorumite liikmeid, nende õigusi ja kohustusi ning 
foorumi moodustamist. 

REACH-määruses sätestatakse, kuidas määrata ühise esitamise juhtregistreerija 
(artikli 11 lõige 1). Nii juhtregistreerija valimise kui ka foorumi juhtimise eest vastutavad 
foorumi liikmed. 

NB! Aineteabe vahetuse foorumite moodustamine toimub tööstuse algatusel. 

3.2.1 EEL-SIEFI LEHT JA OLEMASOLEV TEAVE 

Kui potentsiaalne registreerija eelregistreerib EINECS-kirjele (või muudele 
identifikaatoritele) vastava aine ning teeb seda esimesena, loob REACH-IT spetsiaalse 
veebilehe (eelfoorumi ehk eel-SIEFi lehe). Sellel ajal saavad lehekülge näha üksnes aine 
potentsiaalsed registreerijad või (analoogmeetodi kasutamisel) potentsiaalsed sarnase 
struktuuriga aine(te) registreerijad (et vahetada omavahel kontaktandmeid). 
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Mitu eel-SIEFi võivad tegutseda paralleelselt, kuigi käsitlevad sama ainet ja nende 
liikmed ei pruugi seda algul teada. Potentsiaalsetel registreerijatel on seepärast 
soovitatav läbi vaadata eelregistreerimisloetelu kirjed ja hinnata nende seotust enda 
tegevusega, sest sama aineteabe vahetuse foorumi saab moodustada ka REACH-ITi 
analoogmeetodi vahendi abil. Nimelt saavad potentsiaalsed registreerijad märkida 
REACH-ITis sarnase struktuuriga ainete korral, et kasutada saab analoogmeetodit. 

Hiljem võivad nad järeldada, et tegu on sama ainega, ning ühineda üheks foorumiks. 
Samamoodi võivad (eel-)SIEFi liikmed järeldada, et nende ained ei ole samad (ega vasta 
seetõttu süstemaatiliselt eel-SIEFi identifikaatoritele). Sel juhul võib neil olla vaja foorum 
eri ainete jaoks jagada. 

Leheküljel on järgmine teave: 

 Aine identifitseerimisandmed 
 Vastav EINECS-kanne, st IUPAC-nimetus või aine kirjeldus 
 EINECS- ja CAS-number 
 Potentsiaalse(te) registreerija(te) andmed: 

o nimi ja kontaktandmed xml-failina (või kolmandast isikust esindaja 
andmed, kui ettevõte ei soovi selle aine korral oma nime avaldada); 

o kogusevahemik, staatus, roll, eelregistreerimisnumber ning kavandatav 
registreerimistähtpäev; 

o kas ta oli esimene, kes teatas soovist tegutseda foorumi moodustamisel 
vahendajana. 

 Muud ained, mille teavet saab jagada (analoogmeetod). Nii saavad 
eelregistreerijad näha nii enda eel-SIEFi kui ka analoogmeetodi ainete eel-SIEFide 
liikmeid. 

Kui hiljem eelregistreerib mõni teine juriidiline isik sama identifikaatoriga aine, lisatakse 
see automaatselt samale spetsiaalsele veebilehele. Uus potentsiaalne registreerija näeb 
kõiki teisi potentsiaalseid sama9 aine registreerijaid. 

Üksikasjalik teave on REACH-ITi tööstusettevõtete käsiraamatu osas „Eel-SIEF”, mis on 
avaldatud ECHA veebilehe aineteabe vahetuse foorumite jaotises. 

Selles etapis on sama identifikaatoriga ja samal veebilehel oleva aine eelregistreerinud 
potentsiaalsetel registreerijatel juba võimalik üksteise poole pöörduda ja alustada 
näiteks aine identifitseerimise ja aineteabe vahetuse foorumi moodustamise arutelusid. 

Üksikasjalik teave on aineteabe vahetuse foorumi moodustamise ja andmete jagamise 
teabedokumendis, mis avaldatud ECHA veebilehel jaotises REACH 2013 ja aineteabe 
vahetuse foorumite jaotises. 

Samuti tuleb arvestada, et vajalik foorum võib olla juba tegevust alustanud (lisateave on 
punktis 3.3.7). 

                                          

 

 

9 Käesolevas peatükis tähendab „sama aine” sama identifikaatoriga eelregistreeritud ainet (aineid), mis ei pruugi 
tingimata tähendada, et aine(d) on sama(d) aineteabe vahetuse foorumi moodustamise ja aine registreerimise 
seisukohast. 

 

http://echa.europa.eu/doc/reachit/industry_user_manual/ium5/reachit_presief_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/doc/reachit/sief_key_principles.pdf
http://www.echa.europa.eu/doc/reachit/sief_key_principles.pdf
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/reach-2013
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora


                                                                                                               Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

32 

 

3.2.2 AINETEABE VAHETUSE FOORUM 

Iga eelregistreeritud aine jaoks moodustatakse aineteabe vahetuse foorum, kui 
samasuse arutelu tulemusena on leitud, et liikmete aine on tõepoolest sama, ning kokku 
lepitud kasutatav keemiline identifikaator. 

Foorumi liikmete rollid, õigused ja kohustused on erinevad ning neid kirjeldatakse 
üksikasjalikult punktis 3.2.3. 

Nagu näitab foorumi nimetus, jagatakse selles aine andmeid ja muud teavet. 

Foorumi eesmärgid on 

 hõlbustada registreerimiseks vajalike andmete jagamist, vältides nii uuringute 
dubleerimist, ja 

 leppida kokku aine klassifitseerimine ja märgistus, kui potentsiaalsed 
registreerijad kasutavad aine kohta erinevat klassifikatsiooni ja märgistust. 

Foorumi liikmed võivad oma REACH-ülesannete ja -kohustuste täitmist – st andmete ja 
eelkõige selgroogsetega toimuvate loomkatsete andmete jagamist – korraldada oma 
äranägemisel. Foorumi koostöökorraldust saab kasutada ka asjakohase teabe ühiseks 
esitamiseks. 

Foorumi liikmete koostöövormi valik lähtub lepinguvabaduse põhimõttest. 

NB! Kuigi aineteabe vahetuse foorum moodustatakse konkreetsel ajal, on selle juhtimine 
korduvat laadi protsess, sest foorumiga ühineb pidevalt uusi liikmeid. Seda põhimõtet 
selgitatakse üksikasjalikult punktis 5.5.5. Lisateave on ka käesoleva juhendi 8. peatükis. 

3.2.3 AINETEABE VAHETUSE FOORUMI LIIKMED 

Vastavalt artiklitele 29 ja 30 osaleb aineteabe vahetuse foorumis mitut liiki isikuid. Need 
isikud on 1) potentsiaalsed registreerijad ja 2) andmete omanikud (sh allkasutajad ja 
kolmandad isikud). Foorumi liikmed on ka aine varasemad registreerijad ning kõik 
artiklis 15 sätestatud osapooled. Järgmiseks kirjeldatakse potentsiaalsete registreerijate 
ja andmete omanike kohustusi. 

3.2.3.1  POTENTSIAALSED REGISTREERIJAD 

Potentsiaalsed registreerijad on isikud, kes on aine eelregistreerinud (ka hilise 
eelregistreerimisena), esitades ECHA-le konkreetse faasiaine kohta artikli 28 lõikes 1 
sätestatud teabe. Nendeks võivad olla: 

 faasiainete tootjad ja importijad, kes on selle faasiaine eelregistreerinud (ka hilise 
eelregistreerimisena); 

 toodete tootjad ja importijad, kes on selle faasiaine eelregistreerinud (ka hilise 
eelregistreerimisena), kui aine eraldumine tootest on ette nähtud; 

 Euroopa Liidu väliste töötajate ainuesindajad, kes on selle faasiaine 
eelregistreerinud (ka hilise eelregistreerimisena). 

Kolmandast isikust esindaja 

Tootja või importija võib teatud ülesannete täitmiseks (näiteks andmete jagamiseks) 
määrata kolmandast isikust esindaja. Seda tehakse tüüpiliselt siis, kui ettevõte ei soovi 
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avalikustada oma huvi konkreetse aine vastu, sest see võib vihjata konkurentidele 
toodangu- või ärisaladusi. 

NB! Kui tootja või importija leiab, et andmete jagamisel edastatakse tundlikku teavet, 
võib kolmandast isikust esindaja määrata (hilise) eelregistreerimise ajal. Ettevõtted 
peaksid arvestama, et kui kolmandast isikust esindajat ei ole määratud, avaldatakse 
nende (hilisel) eelregistreerimisel esitatud kontaktandmed (vastavas aineteabe vahetuse 
foorumis) kõigile sama identifikaatoriga eelregistreeritud ainete potentsiaalsetele 
registreerijatele, samuti kõigi nende ainete potentsiaalsetele registreerijatele, mis on 
märgitud analoogmeetodi kaudu sarnasteks aineteks. 

ECHA ei avalda kolmandast isikust esindaja määranud tootja või importija isikut teistele 
tootjatele ega importijatele. 

Kolmandast isikust esindaja võib ka esindada mitut juriidilist isikut, kuid ta esineb 
aineteabe vahetuse foorumis iga esindatava juriidilise isiku kohta eraldi liikmena. 

Kolmandast isikust esindaja määranud juriidilisel isikul säilib täielik õiguslik vastutus oma 
REACH-kohustuste täitmise eest. 

NB! Juriidiliselt jääb eelregistreerijaks või registreerijaks tootja või importija ise. Mõistet 
„kolmandast isikust esindaja” ei tohi segi ajada mõistetega „ainete kohta teavet valdav 
kolmas isik” („andmete omanik”) ega „ainuesindaja”. 

3.2.3.2  ANDMETE OMANIKUD 

REACH-määruse järgi ei ole andmete omanikel aktiivset rolli ühisel otsustamisel, mis 
uuringud võetakse arvesse ühisel esitamisel või klassifitseerimis- ja 
märgistusettepanekute tegemisel. Seega saavad andmete omanikud üksnes esitada 
andmeid foorumi aktiivsetele liikmetele (potentsiaalsetele registreerijatele) ning 
vajaduse korral taotleda esitatavate andmetega seotud kulude jagamist. 

Andmete omanike kontaktandmed avaldatakse aine eel-SIEFi veebilehel ning on 
nähtavad kõigile eelregistreerijatele. Andmete omanikel endil puudub juurdepääs eel-
SIEFi lehekülgedel olevale teabele. 

Isik, kellel on faasiaine kohta olulist teavet ning õigus seda jagada, saab endast teatada 
ja esitada ECHA-le taotluse aine foorumis osalemiseks, kui ta on valmis jagama teavet 
teiste foorumi liikmetega, kes seda taotlevad. Samuti võivad nad selleks esitada ECHA-le 
kogu artikli 28 lõikes 1 loetletud teabe osaliselt või tervikuna. 

Andmete omanikud võivad olla järgmised: 

 aastas alla 1 tonni faasiainete tootjad ja importijad, kes ei ole eelregistreerinud; 

 allkasutajad, kellel võib olla andmeid ja seetõttu võimalus aidata oluliselt kaasa 
registreerimisel andmete, näiteks olemuslike omaduste andmete kogumisele, 
eelkõige kokkupuuteriskide kvantifitseerimisele ja riskihindamisele. See tähendab, 
et allkasutajad tuleb lülitada andmete jagamisse võimalikult vara. REACH-
määruse artikli 28 lõike 7 sätete kohaselt võivad allkasutajad esitada 
eelregistreeritud ainete teavet ja ka nende ainete muud asjakohast teavet, kui 
soovivad saada selle aineteabe vahetuse foorumi liikmeks (andmete omanikuna). 

Allkasutajatelt saadav teave võib aidata potentsiaalsetel registreerijatel loobuda teatud 
katsetest kokkupuute puudumise tõttu (näiteks riski puudumise tõttu või katsetüübi 

 



                                                                                                               Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

34 

 

asjakohatuse tõttu, sest kokkupuude puudub). Kokkupuute alusel katsetest loobumine 
on üks olulisimaid viise, kuidas vähendada loomkatsete vajadust. 

NB! Allkasutajatel on soovitatav pöörduda ise tarnijate poole ja küsida neilt esimesel 
võimalusel teavet aineteabe foorumi moodustamise kohta, mitte oodata, kuni 
potentsiaalsed registreerijad pöörduvad nende eendi poole. Eriti siis, kui allkasutajatel on 
aine ohutuse, sealhulgas ohu, kasutusalade, kokkupuute ja riskide andmeid, on 
soovitatav, et nad teataksid sellest võimalikult ruttu tarnijatele, et nendel olevat teavet 
saaks kasutada kõige paremini. 

 Faasiainete kohta võib teavet olla ka muudel kolmandatel isikutel, näiteks 
järgmistel: 

o kutse- või tööstusühingud, sektoriomased rühmad ja juba moodustatud 
konsortsiumid; 

o vabaühendused, uurimislaborid, ülikoolid, rahvusvahelised või riiklikud 
asutused; 

o aine tootjad, kel ei ole huvi ainet REACH-registreerida, sest nad ei tooda 
või ei turusta seda Euroopas (nt Euroopa Liidu väline tootja, kes ei 
ekspordi Euroopa Liitu). 

Andmete omanikud, kes märgivad REACH-ITis eelregistreeritud ained, mille kohta neil on 
teavet, saavad märkida ka nendel oleva muud liiki teabe, eelkõige ohutusteabe, näiteks 
ohtude ja kasutusalade andmed. Samuti saavad nad teatada, kas soovivad vajaduse 
korral andmeid jagada analoogmeetodi kasutamisel. Eel-SIEFi leheküljel (REACH-ITis) ei 
näe andmete omanik eel-SIEFi liikmete nimesid, kuid tema teave (kontaktandmed ja 
pakutavad andmed) on nähtavad eel-SIEFi liikme(te)le, kes otsustavad, kas nad peavad 
andmete omaniku poole pöörduma. 

NB! REACH-määruse järgi ei ole andmete omanikel aktiivset rolli ühisel otsustamisel, mis 
uuringud võetakse arvesse ühisel esitamisel või klassifitseerimis- ja 
märgistusettepanekute tegemisel. Eel-SIEFi aruteludesse andmete omanikke ei kaasata, 
kuid nad loetakse moodustatava andmeteabe vahetuse foorumi liikmeteks. 

Potentsiaalsed registreerijad võivad asuda andmete olemasolu analüüsima pärast 
foorumi moodustamist ja andmelünkade tuvastamist (vt peatükk 3.3). Potentsiaalsed 
registreerijad vaatavad kõigepealt läbi pigem endal olemasolevad andmed ja pöörduvad 
andmete omanike poole alles selle järel, eelkõige andmelünkade täitmiseks. Siis võivad 
nad hakata esitama taotlusi puuduvate andmete saamiseks (kui puuduvad andmed 
eeldavad loomkatseid selgroogsetega, on see kohustuslik). Potentsiaalsetel 
registreerijatel tuleb arvestada, et eelregistreeritud ainete loetelu kandega võib olla 
seotud mitu foorumit, mille tõttu tuleb taotlused saata kõigile eelregistreeritud ainete 
loetelu kandega seotud andmete omanikele ning tõenäoliselt ka mõne teise kandega 
seotutele, kui lõplik foorum on tekkinud mitme eelregistreeritud aine foorumi liitmisel. 

Seejärel hindavad potentsiaalsed registreerijad andmete omanikel olevate andmete 
sobivust, arvestades asjakohasust, piisavust ja usaldusväärsust. Selleks tuleb andmete 
omanikel edastada jagamiseks pakutavate katseandmete saamiseks kasutatud aine 
identifitseerimisandmed. Andmete omanikel on seetõttu soovitatav kontrollida ka ainete 
REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendist, mis andmeid 
neil on ja mida nad soovivad REACH-määruse kohaselt jagada. 

Lisateave on aadressil http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/information-on-
chemicals/pre-registered-substances. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances
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NB! Andmete omanikud peaksid teadma selle aine identifitseerimisandmeid, mille kohta 
neil on andmeid, et potentsiaalsed registreerijad saaksid teada, kas neil on selle aine 
andmeid vaja. Katsetatud aine identifitseerimisandmete leidmisel tuleb juhinduda ainete 
REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendist. 

3.2.4 SIEF-ABILINE 

Aineteabe vahetuse foorumi üks liige võib vabatahtlikult tegutseda SIEF-abilisena ehk 
isikuna, kes algatab ja korraldab eelregistreerimisele järgnevaid arutelusid ning 
teabevahetust. Sel juhul peab ta endast eel-SIEFi leheküljel teatama. Ideaaljuhul võiks 
SIEF-abiliseks olla potentsiaalne registreerija, kes on valmis tegutsema foorumis 
juhtregistreerijana või eelfoorumis juhtregistreerija kandidaadina. 

NB! SIEF-abilise rolli ei sätestata ametlikult REACH-määruses nagu kohustuslikku 
juhtregistreerija rolli. SIEF-abilisena tegutsemine on vabatahtlik ega ole õiguslikult siduv, 
st vabatahtlik juriidiline isik pöördub eelfoorumi teiste liikmete poole omal algatusel. Ka 
võib SIEF-abiline millal tahes sellena tegutsemise lõpetada. 

Kui SIEF-abiline tegutseb ebaefektiivselt või aeglustab/takistab foorumi tegevust, võivad 
foorumi liikmed paluda abilisel sellena tegutsemine lõpetada ja määrata talle 
vastamiseks tähtaja. Foorumi liikmed on igal juhul vabad tegutsema SIEF-abilisega 
koostööd tegemata. 

 

Üksikasjalik teave on  REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas „Eel-SIEF”, mis 
on avaldatud aadressil 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-
registration/substance-information-exchange-fora. 

SIEF-abilise või juhtregistreerijaks nimetatu tegevus võib alata järgmisest: 

 Küsitlemine, kes potentsiaalsetest registreerijatest soovivad kindlasti 
registreerida (sest eel-SIEFi võib kuuluda ettevõtteid, kes ei soovi aktiivselt 
tegutseda) 

 Juhtregistreerija nimetamine (kui ta on seni nimetamata) 

 Osapooltele koostöövormi ja võimaliku töökorra pakkumine (vt 8. peatükk): kas 
koostöö peaks piirduma foorumi kohustustega (andmete jagamine ning 
klassifitseerimine ja märgistus) või saab koostööd ka laiendada 

 Küsitlemine, kas uuringuandmed on olemas ja kes teeb vajaliku tehnilise töö 
(potentsiaalsed registreerijad ise või lepinguline kolmas isik või mõlemad), nt 
koostades foorumis olemasolevate andmete loetelu 

 Andmevahetuse korraldamine, nt foorumis andmepäringute esitamine 

 Analoogmeetodi teabevahetuse korraldamine teiste foorumitega 

 Tagamine, et hilisemad (eel)registreerijate ühinemine foorumiga oleks sujuv 

ECHA soovitab kõigil ettevõtetel otsustada, mis rolli nad soovivad foorumis täita. 
Üksikasjalik teave on ECHA veebilehel, eelkõige aineteabe vahetuse foorumi jaotises 
aadressil http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-
registration/substance-information-exchange-fora. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
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Samuti tuleb arvestada, et teie ainega seotud foorum võib olla juba moodustatud ja 
foorumi moodustamise arutelud juba peetud (lisateave: vt punkt 3.3.7). 

3.2.5 FOORUMI MOODUSTAMINE 

REACH-määruse artiklis 29 on sätestatud, et aineteabe vahetuse foorumis peavad 
osalema kõik sama faasiaine potentsiaalsed registreerijad ja andmete omanikud. Seda, 
kas aine on sama, otsustavad REACH-määruse kohaselt foorumi liikmed. Samuti 
puuduvad määruse järgi formaalsused, mis kinnitavad foorumi moodustamist. 

EINECS-kande täpse sisu ja sellega hõlmatud võimalike eri ainete hindamise peavad 
tegema tootjad või importijad, kes eeldatavasti teavad oma aine koostist. Selle tõttu on 
neil ka kohustus täpselt määratleda aine, mille jaoks foorum moodustatakse. 

Aine samasuses kokkuleppele jõudmiseks peavad potentsiaalsed registreerijad alustama 
foorumieelseid arutelusid. Nende tulemusena moodustatakse foorum, kui 
eelregistreerimisloetelus oleva aine potentsiaalsed registreerijad on kokku leppinud, et 
nad tegelikult toodavad või kavatsevad toota või impordivad ained, mis on piisavalt 
sarnased, et andmeid tohib esitada ühiselt. 

Et andmete omanikud ei näe sama identifikaatoriga aine registreerinud potentsiaalsete 
registreerijate andmeid, tuleb potentsiaalse(te)l registreerija(te)l otsustada, kas 
olemasolevad andmed on seotud nende aine(te)ga, ning puuduvate andmete 
hankimiseks edasi suhelda andmete omanike ja teiste isikutega. 

NB! ECHA ei osale aruteludes, kus potentsiaalsed registreerijad nimetavad 
juhtregistreerijat, ega kinnita ega sea kahtluse alla konkreetse foorumi moodustamist. 
Potentsiaalsed registreerijad peaksid üritama moodustada foorumi esimesel võimalusel, 
et jääks piisavalt aega korraldada andmete jagamine ja koostada registreerimistoimik. 

Üksikasjalik teave on  REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas „Eel-SIEF”, mis 
on avaldatud aadressil 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-
registration/substance-information-exchange-fora. 

Samasuse kontrollil saab olla kolm tulemust: 

i) kõik potentsiaalsed registreerijad nõustuvad, et nende ained on samad; või 

ii) üks või mitu potentsiaalset registreerijat leiavad, et nende aine ei ole teiste liikmete 
eelregistreeritud aine(te)ga sama, mis juhul teis(t)e liikme(te) andmed ei pruugi sobida 
nende aine profiili kirjeldamiseks. Sel juhul peavad potentsiaalsed registreerijad 
omavahel otsustama, mis foorumid on vaja iga sellise aine esindamiseks moodustada. 
Selles kontekstis peaksid aine samasuse otsustamise põhikriteeriumid olema need, mis 
on esitatud ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise 
juhendis, ning see, kas andmete jagamisega on võimalik saada mõistlikku tulemust, 
mida saaks kasutada kogu foorumis. NB! mitut foorumit saab moodustada üksnes 
tõepoolest erinevate ainete korral. 

iii) üks või mitu potentsiaalset registreerijat leiavad, et nende aine on sama kui üks või 
mitu muu identifikaatoriga registreeritud ainet, ning järeldavad, et need ained on 
piisavalt sarnased, et nende andmeid saaks jagada samas foorumis. 

Kui foorumi liikmed ei jõua aine identifitseerimisandmete või samasuse osas 
kokkuleppele ja mõni liige leiab, et ta peaks kuuluma aine teiste isikute loodud 
foorumisse, saab see liige ametlikult taotleda nimetatud foorumiga ühinemist ja õiguse 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
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kasutada andmeid, mis tal registreerimiseks puuduvad. Taotluse tagasilükkamise korral 
kohaldatakse artikli 30 lõikeid 3 ja 4. 

NB! Sama aine registreerijatele kehtib ühise esitamise põhimõte. Sama aine jaoks mitme 
foorumi moodustamine rikub teabe vahetamise kohustusi. 

Samuti tuleb arvestada, et teie ainega seotud foorum võib olla juba moodustatud ja 
foorumi moodustamise arutelud juba peetud (lisateave: vt punkt 3.3.7). 

3.2.5.1  KONKURENTS JA KONFIDENTSIAALSUS 

Ehkki ainete samasuse kontrollimiseks vajalik andmete jagamine üldiselt Euroopa Liidu 
konkurentsieeskirjade seisukohalt probleeme ei põhjusta, on teatud olukordades vaja 
olla eriti ettevaatlik. Neid olukordi kirjeldatakse juhendi 7. peatükis. 

Selle teabevahetuse raames tavaliselt ei avaldata ka konfidentsiaalset äriteavet. 
Sellegipoolest võivad ettevõtted soovida teavet mitte esitada, eelkõige oskusteavet või 
tundlikku teavet. 

Kui rahuldavat lahendust ei leita, võib asjaomane potentsiaalne registreerija ühisest 
esitamisest loobuda. Lisateave on juhendi punktis 3.3.5 ja peatükis 6.3. 

3.2.5.2  IDENTIFITSEERIMISPROBLEEMIDE NÄITED JA LAHENDUSED 

A. Aine on eelregistreeritud vale EINECS-kirje all 

Kui sama ja/või sarnaste tunnustega aine identifitseerimisandmete kontrollimisel 
järeldub, et aine sobib pigem sarnase kui algse identifikaatoriga aine eelregistreerijate 
moodustatud aineteabe vahetuse foorumisse, saab foorumit asutamisel veel kohandada. 
Samas muid kohandusi peale aine identifitseerimisandmete täpsustamise teha ei saa (nt 
ei saa ühineda sellise aine foorumiga, mis ei ole seotud eelregistreeritud ainega). Sel 
juhul võib potentsiaalne registreerija lõpuks registreerida aine muu identifikaatori järgi 
kui mida kasutati eelregistreerimisel. Registreerimist see ei takista. 

B. Sama aine kohta on mitu EINECS-kirjet 

Kui EINECS-loetelus on REACH-määruse seisukohalt sama ainekohta mitu kirjet, saab 
kasutada sarnast lahendust: tootjad ja importijad võivad eelregistreerimise ajal esitada 
ühe nimetatud alternatiivse EINECS-kirje kohta täiendava eelregistreerimistoimiku, et 
koondada kõik osalejad samasse aineteabe vahetuse foorumisse. 

Varasemad eelregistreerimised võivad nüüd lihtsalt jääda mitteaktiivseks (ehkki andmete 
jagamise kohustus säilib). Eel-SIEFi lehe mitteaktiivse oleku lisateave on REACH-ITi 
tööstusettevõtete käsiraamatu osas „Eel-SIEF”, mis on avaldatud ECHA veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-
registration/substance-information-exchange-fora. Kui teil on vaja muuta palju 
eelregistreerimistaotlusi mitteaktiivseks korraga, pöörduge palun ECHA poole. 

C. Aine EINECS-kirje hõlmab mitut ainet 

Kui ühe potentsiaalse registreerija aine näib olevat sedavõrd erinev, et andmete 
jagamine eel-SIEFi mõne või kõigi potentsiaalsete registreerijaga on võimatu, tuleb 
kaaluda EINECS-kirje jagamist. Seda saab teha väga üldise määratlusega EINECS-kirjete 
korral. Kui algse eelfoorumi potentsiaalsed registreerijad leiavad aine andmete 
vahetamisel, et ained ei ole samad, võivad nad eelfoorumi jagada mitmeks 
pärisfoorumiks (vt punkt 3.2.1). 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
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D. Faasiained, millel EINECS-/CAS-kirjed ja muud numbrilised identifikaatorid puuduvad 
(eelkõige artikli 3 lõike 20 punktidega b ja c seotud juhtumid) 

Neil juhtudel tuleb aine määratlemisel ja aineteabe vahetuse foorumi koostamisel 
lähtuda eelregistreeritud kasutatud ainenimetustest. Kui ained loetakse ainete REACH- ja 
CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi järgi samaks, 
moodustatakse foorum ning kehtivad andmete jagamise ja ühise esitamise kohustused. 

Et eelregistreerimisel esitatavad numbrilised identifikaatorid ei sisalda aine tegeliku 
koostise teavet, võib sellest mõnikord tekkida olukord, kus potentsiaalsed registreerijad 
ei registreeri sama ainet (näiteks põhjusel, et EINECS-kirjes on kirjeldatud mitut ainet). 

Ainete identifitseerimisandmete kontrollimisel soovitatakse potentsiaalsetel 
registreerijatel hoolikalt lugeda ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise 
ja nimetamise juhendit. 

3.2.6 JUHTREGISTREERIJA 

REACH-määruse järgi on artikli 11 lõikes 1 sätestatud juhtregistreerija roll kohustuslik. 
Juhtregistreerija on määratletud kui „üks registreerija, kes tegutseb teis(t)e 
registreerija(te) nõusolekul” ning ta peab esimesena esitama teatud andmed. 

REACH-määrus ei sätesta juhtregistreerija valimise korda. Juhtregistreerija peab 
tegutsema teiste registreerijate nõusolekul ja esitama ühise toimiku aine olemuslike 
omaduste teabega. Juhtregistreerijatel soovitatakse esitada registreerimistoimikud 
aegsasti enne asjakohast registreerimistähtpäeva. 

Kui aine identifitseerimisandmed on kokku lepitud (ja need on kõigil sarnased), peavad 
potentsiaalsed registreerijad kokku leppima, 

– kes on juhtregistreerija; 

– mis teave ühiselt esitatakse (eelkõige kui esitatakse ühiselt kemikaaliohutuse 
aruanne või selle osa). 

See tähendab, et kõik ainega seotud tootjad, importijad ja ainuesindajad 
(kogusevahemikust sõltumata) peavad osalema arutelus ning leppima kokku 
juhtregistreerija isiku ja ühiselt esitatava teabe. 

Juhtregistreerijaks võib olla üks neist potentsiaalsetest registreerijatest, kes kavatsevad 
esitada registreerimistoimiku esimeseks registreerimistähtpäevaks. 

See ei ole siiski kohustuslik: ühiselt registreerijad võivad juhtregistreerijaks määrata 
kelle tahes potentsiaalse registreerija, kaasa arvatud väiksema kogusega registreerija 
(näiteks kui ühiselt registreerijad on koos eelregistreerinud veel palju teisi aineid ning 
soovivad ühise esitamisega tekkivat töökoormust jagada). Sel juhul peab 
juhtregistreerija esitama toimiku (kus on ka suuremate kogustega seotud uuringud) 
aineteabe vahetuse foorumi liikmetele kehtivaks esimeseks registreerimistähtpäevaks. 
Toimik, mille juhtregistreerija teiste kokku leppinud registreerijate nõusolekul esitab, 
peab küll sisaldama nõutavat teavet nende registreerijate suurima koguse kohta, kuid 
tasu peab juhtregistreerija maksma üksnes oma koguse järgi. 
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3.2.6.1  JUHTREGISTREERIJA MÄÄRAMINE 

– 1. variant: kui ainult üks potentsiaalne registreerija pakub end vabatahtlikult 
juhtregistreerijaks, peab ta veenma teisi potentsiaalseid registreerijaid, et nad 
nõustuksid määrama ta juhtregistreerijaks. 

– 2. variant: kui mitu potentsiaalset registreerijat pakuvad end vabatahtlikult 
juhtregistreerijaks, võivad nad püüda omavahel kokku leppida, kes juhtregistreerijaks 
saab, ning paluda sellele kõigi potentsiaalsete registreerijate heakskiitu. Kui 
vabatahtlikud kokkuleppele ei jõua, on soovitatav, et juhtregistreerija määravad teised 
potentsiaalsed registreerijad. 

– 3. variant: kui ükski potentsiaalne registreerija end vabatahtlikult juhtregistreerijaks ei 
paku, võib juhtregistreerijaks olla Euroopa Liidu tootja või importija, kellel on 
registreerimise vastu suurim huvi (nt suurim kogus või enim andmeid). Samas peab 
juhtregistreerija saama ikkagi heakskiidu kõigilt potentsiaalsetelt registreerijatelt. 

3.2.6.2  AINETEABE VAHETUSE FOORUMI KOKKULEPE 

Aineteabe vahetuse foorumi toimimist võib reguleerida foorumi kokkuleppega, mille 
peavad heaks kiitma kõik foorumi liikmed. Foorumi liikmed saavad vabalt valida, mis 
vormis kokkulepe sõlmitakse ja mida see sisaldab. Kokkulepe võib sisaldada foorumi 
tegevuse, osalemise ja kulude jagamise korda ning muid olulisi aspekte, mida foorumi 
liikmed peavad vajalikuks. Kokkulepe võib sisaldada näiteks järgmisi punkte: 

1. Juhtregistreerija valimise kord 

2. Juhtregistreerija volituste kestus (sätted selle kohta, mis toimub pärast viimast 
registreerimistähtpäeva) 

3. Määramise ja üleandmise kord: algne juhtregistreerija võib anda ühise esitamise 
juhtregistreerija rolli üle teisele registreerijale (liikmesregistreerijale) vastavalt foorumi 
kokkuleppes sätestatud ning kokku lepitud korrale. Juhtregistreerija rolli teisele foorumi 
liikmele toimub REACH-ITis: juhtregistreerija võib ühise esitamise juhtrollist (REACH-
ITis) loobuda üksnes juhul, kui ta määrab juhtregistreerijaks teise liikmesregistreerija, 
kes nõustub juhtregistreerijaks määramisega REACH-ITis. 

Kui juhtregistreerija lõpetab aine tootmise või importimise, võib tekkida vajadus üle 
anda juhtregistreerija roll mõnele teisele ühises registreerimises osalejale. Sel juhul 
kehtib senine uue juhtregistreerija valimise kord. Kui aine tootmine või importimine 
lõpeb pärast hindamisotsuse kavandi saamist, ei saa juhtregistreerija oma ülesannete 
täitmist enam jätkata, sest tema registreering enam ei kehti (vt REACH-määruse artikli 
50 lõige 3). Tuleb valida uus juhtregistreerija ning anda roll talle üle. Muudel juhtudel, 
kus juhtregistreerija (enne hindamisotsuse saamist) lõpetab aine tootmise või 
importimise, võib senine juhtregistreerija oma ülesannete täitmist jätkata, sest tema 
registreering kehtib edasi (ehkki koguseks on märgitud null). Sellises olukorras on 
soovitatav juhtregistreerija roll üle anda, et soodustada teabevahetust ECHA ja teiste (nii 
praeguste kui ka tulevaste) liikmesregistreerijatega, sest juhtregistreerijaks on aine 
praegune tootja/importija. 

4. Osapoolte koostöö vorm: osalusprotsesside ja kohustuste üksikasjalik kirjeldus ning 
foorumi liikmete (nii juhtregistreerija kui ka liikmesregistreerijate) kohustused ja 
vastutus foorumiprotsessides 

5. Teabele juurdepääsu vorm (nt andmekasutusluba või tingimused) 
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6. Kõigi osapoolte vastavus konkurentsieeskirjadele ja konfidentsiaalsuskohustused 

7. Foorumi suhetele kohaldatav õigus ning vaidluste lahendamise viisid 

8. Kulude jagamise kord (lisateave on juhendi 5. peatükis) 

REACH-määruses kirjeldatakse ühise esitamise juhtregistreerija rolli. Iga potentsiaalse 
registreerija vastutusala määratlemiseks konflikti korral (nt kes on juhtregistreerija ja 
kes vastutab teabe edastamise või andmete omanike esindamise eest) on soovitatav 
foorumi kokkulepped dokumenteerida kirjalikult. 

NB! Olemas on standardkokkulepete näited ja mallid ning neid juba kasutatakse 
tööstuses andmete jagamiseks. 

Potentsiaalsed registreerijad võivad näidete ja abi saamiseks pöörduda tööstusliitude ja 
muude teabeallikate poole. 

3.2.7 FOORUMIVAHELISED EESKIRJAD (RÜHMITAMINE, ANALOOGMEETOD) 

REACH-määrus sätestab andmete jagamise ühe põhieesmärgina tarbetute loomkatsete 
vältimise. Üks võimalus seda saavutada on kasutada samalaadse struktuuriga ainet 
(aineid), kui see on teaduslikult põhjendatud. Eri aineid hõlmava analoogmeetodi 
rakendamine peab alati põhinema eksperdihinnangutel. Kuidas ja millal analoogmeetodit 
kasutatakse, on üksikasjalikult selgitatud teabele esitatavate nõuete kemikaaliohutuse 
hindamise juhendis (eelkõige peatükis R.5). Lisateavet on ka analoogmeetodi ja 
rühmitamise praktilises juhendis veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/evaluation. 

Eri aineteabe vahetuse foorumite liikmed ei ole kohustatud andmeid jagama, kuigi see 
täidaks (eelkõige selgroogsetega) toimuvate loomkatsete ja registreerimiskulude 
vähendamise eesmärki. Seepärast peavad potentsiaalsed registreerijad, kes soovivad 
juurdepääsu teise foorumi uuringutele, juurdepääsu igal konkreetsel juhul omavahel läbi 
arutama (kollektiivset viisi selgitab juhendi punkt 3.3.3 ja individuaalset viisi punkt 
3.3.5). 

Selgrootutega toimuvaid tarbetuid loomkatseid saab vältida analoogmeetodi kogu 
potentsiaali kasutades. 

NB! Registreerimistoimikus analoogmeetodi või rühmitamise kasutamisel tuleb 
registreerijatel alati esitada teaduslik põhjendus. 

3.2.8 AINETEABE VAHETUSE FOORUMI LIIKMETE KOHUSTUSED 

Kõik foorumi liikmed peavad 

 nõustuma juhtregistreerija määramisega vastavalt artikli 11 lõikele 1; 

 reageerima teiste liikmete teabetaotlustele (ühe kuu jooksul, vastavalt artikli 30 
lõikele 1); 

 andma taotluse korral teistele osalejatele olemasolevaid uuringutulemusi, nii 
selgroogsete loomadega toimunud uuringute kui ka muude uuringute tulemusi; 

 taotlema teistelt foorumi liikmeilt teavet puuduvate andmete kohta, mis on 
seotud selgroogsetega toimuvate loomakatsetega; teistelt foorumi liikmetelt võib 
taotleda ka loomkatsetega mitteseotud teavet; 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/evaluation
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 ühiselt välja selgitama registreerimisnõuete täitmiseks täiendavate uuringute 
vajaduse; 

 korraldama vajalike uuringute tegemise; 

 leppima kokku klassifitseerimise ja märgistuse, kui potentsiaalsete registreerijate 
vahel ei ole aine klassifikatsioon ja märgistus sama (vt punkt 3.3.4). Samas võib 
iga ühine toimik sisaldada mitut klassifikatsiooni ja märgistust (nt eri lisandid). 

Andmete omanikud peavad reageerima potentsiaalsete registreerijate kõigile taotlustele, 
millega seonduvaid andmeid neil on. Andmete omanikel endil andmete taotlemise õigust 
ei ole. 

Foorumi liikmete kohustuste täitmise tagamise eest vastutavad riikide asutused. 

Foorumi liikmete vastutus võib tuleneda ka pooltevaheliste kokkulepete rikkumisest. 

Sarnaselt teistele foorumi liikmetele peavad andmete omanikud andmete edastamisel ja 
neil olevate uuringutulemuste kasutusõigust andes hoolikat jälgima omandiõigusi ja 
kvaliteediküsimusi. 

3.2.9 FOORUMI TEGEVUSE LÕPPEMINE 

Artiklis 29 on sätestatud, et aineteabe vahetuse foorumid tegutsevad kuni 
1. juunini 2018. See kuupäev on sama kui faasiainete viimane registreerimistähtpäeva, 
mis tähendab, et selleks kuupäevaks peavad kõik eelregistreerijad olema oma ained 
registreerinud, v.a kui nad on otsustanud ainega seotud tegevuse lõpetada või ei ole 
ületanud registreerimiskohustusi põhjustavat künnist 1 tonn aastas. 

Foorumi tegevus võib siiski jätkuda ka pärast 1. juunit 2018, sest foorumi liikmete 
tegevus jätkub ühise registreerimistoimiku esitamisest foorumi tegevuse lõpuni, näiteks 
pärast aine või toimiku hindamist (samuti säilivad registreerimiseks kogutud andmed). 
Lisaks võivad järgmised registreerijad soovida kasutada esitatud teavet registreerimiseks 
pärast 1. juunit 2018. Seetõttu soovitatakse registreerijatel kaaluda lepinguliste suhete 
jätkamist ka pärast 1. juunit 2018. 

3.3 AINETEABE VAHETUSE FOORUMIS FAASIAINETE ANDMETE 
JAGAMISE EESKIRJAD 

Eelregistreerimisega kaasneb potentsiaalsetele registreerijatele mitmeid kohustusi, 
näiteks andmete ja kulude jagamine, ühine esitamine ja teabe ajakohastamine. 
Aineteabe vahetuse foorumis on liikmesregistreerijad ja määratud juhtregistreerija 
kohustatud jagama teavet ühise registreerimistoimiku koostamiseks ning andmete 
kvaliteedi, ühisest esitamisest loobumise vajaduse jt küsimuste arutamiseks. 

Käesoleva peatüki järgmistes osades kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas potentsiaalsed 
registreerijad saavad otsustada registreerimistoimiku koostamisel, kas nad kasutavad 
kollektiivset või individuaalset viisi (teatud nõutava teabe esitamisest loobumine). 

3.3.1 ANDMETE JAGAMISE ÜLDEESKIRJAD 

Lisaks foorumi liikmete punktis 3.2.8 kirjeldatud kohustuste nõutakse artikliga 11, et 
kõik sama aine registreerijad esitaksid ühiselt uuringud ja katsetamisettepanekud ning 
klassifitseerimis- ja märgistusteabe (põhimõte „üks aine, üks registreering” vastavalt 
artiklile 11, nagu on kirjeldatud punktis 3.1.6 ja peatükis 6.1), kui ei kohaldata teabe 
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esitamisest loobumist võimaldavaid tingimusi. Juhendi käesolevas osas käsitletakse nii 
andmete jagamist kui ka enne ühist esitamist kehtivate õiguslike kohustuste täitmise 
vajadust. Mittefaasiainete kohta on sama teave 4. peatükis. 

Artikli 30 lõikes 1 on sätestatud, et enne katsete tegemist uurivad foorumi liikmed, kas 
uuringu tulemused on foorumis olemas. Kui uuringuga kaasnevad loomkatsed 
selgroogsetega, on osalejad kohustatud uuringutulemusi taotlema; muude andmete 
korral on taotlemine vabatahtlik. Puuduva teabe taotlusega tekivad andmete omanikul 
seonduvate kulude tõendamise kohustus ja muud andmejagamiskohustused. 

Praktikas peavad andmete potentsiaalsed registreerijad organiseerima andmete 
jagamisega seotud tegevust, st kasutama nõutavate andmete hankimiseks otsesemaid 
koostöövorme, leppima kokku vajalike andmete sisu ning klassifitseerimise ja 
märgistuse, samuti valmistuma andmete ühiseks esitamiseks. 
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Joonis 4. Andmete jagamise põhimõte aineteabe vahetuse foorumis 

 

Üks nimetatud toimingutest võib olla kõigi olemasolevate andmete (sh avalike andmete) 
läbivaatus, mille võib teiste nõusolekul delegeerida ühele konkreetsele liikmele (või 
väliseksperdile). Nii saavad foorumi liikmed määrata kindlaks ja leppida kokku 
klassifikatsiooni ja märgistuse, esitatavad uuringud ja katsetamisettepanekud, võimaliku 
ühise kemikaaliohutuse aruande sisu ja ohutu kasutamise juhised jt. Kokkuvõttes on 
foorumi liikmetel soovitatav teha olemasoleva teabe (sh avaliku teabe) ja 
andmevajaduste väljaselgitamisel, uue teabe loomisel ning ühise registreerimistoimiku 
koostamisel koostööd (kollektiivne viis). See lahendus on väga ajamahukas, mistõttu 
juhtregistreerijad ja foorumi liikmed võivad ühise kasu huvides korraldada selle tegevuse 
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mis tahes viisil. Läbirääkimistel tuleb aga alati juhinduda aususe, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetest. 

Kui mõne konkreetse näitaja osas on erimeelsusi, võib potentsiaalne registreerija 
vastavalt artikli 11 lõikele 3 selle konkreetse näitaja osas ühisest esitamisest loobuda. 
Niisiis ei pea potentsiaalne registreerija kasutama kõiki kogutud andmeid ning võib 
esitada tal juba olemasolevaid või tema hinnangul andmeid, mis on teaduslikult 
usaldusväärsemad, asjakohasemad ja piisavamad andmed kui ühiselt esitatavas 
toimikus. Loobumine ei vabasta potentsiaalset registreerijat kohustusest teha andmed 
kättesaadavaks ja neid jagada ning osaleda ühises esitamises. 

3.3.2 REGISTREERIMISTEABELE ESITATAVATE NÕUETE TÄITMINE 

Andmete jagamine tuleb kõigepealt üle vaadata registreerimisteabele esitatavate 
nõuete seisukohalt. Sisuliselt nõuab REACH-määrus, et tootjad ja importijad koostaksid 
toodetava või imporditava aine kohta andmestiku, mida saab kasutada aine riskide 
hindamiseks ning aine kogu olelustsüklit hõlmavate asjakohaste riskijuhtimismeetmete 
väljatöötamiseks ja soovitamiseks. Nende kohustuste dokumenteerimiseks peavad nad 
esitama ECHA-le registreerimistoimiku. 

Registreerimisteabele esitatavate nõuete täitmisel on põhimõtteliselt neli etappi: 

 Olemasolevate andmete kogumine 

 Teabele esitatavate nõuete läbivaatamine 

 Teabelünkade tuvastamine 

 REACH-kohustustele vastava uue teabe loomine või katsetamisettepaneku 
esitamine 

Foorumi liikmed saavad neid etappe oma äranägemisel vabalt korraldada. 

3.3.3 KOLLEKTIIVNE VIIS 

NB! REACH-määrus võimaldab potentsiaalsetele registreerijatele paindlikkust andmete 
jagamise ja ühise esitamisega seotud kohustuste täitmise korraldamisel. Juhendi 
käesolevas peatükis kirjeldatakse, kuidas andmete jagamist foorumis kollektiivselt 
korraldada, et täita punktis 3.3.1 kirjeldatud eesmärgid nii andmete jagamise 
kohustuste kui ka registreerimisandmete ühiseks esitamiseks valmistumisel. 

Tegevusetapid võivad olla näiteks järgmised: 

 1. etapp: potentsiaalsed registreerijad koguvad olemasolevat teavet 
individuaalselt 

 2. etapp: lepitakse kokku koostöövorm / kulude jagamise kord 

 3. etapp: potentsiaalsetele registreerijatele kättesaadava teabe kogumine ja 
süstematiseerimine 

 4. etapp: foorumis olemasoleva teabe hindamine 

 5. etapp: teabele esitatavate nõuete arvestamine 

 6. etapp: andmelünkade tuvastamine ja muu olemasoleva teabe kogumine 
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 7. etapp: uue teabe / katsetamisettepaneku koostamine 

 8. etapp: andmetega seotud kulude jagamine 

 9. etapp: andmete ühine esitamine 
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Joonis 5. Faasiainete andmete jagamine; eel-SIEFi ja SIEFi tegevus 
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3.3.3.1  1. ETAPP: OLEMASOLEVA TEABE INDIVIDUAALNE KOGUMINE 

Kõigepealt tuleb potentsiaalsetel registreerijatel koguda kogu olemasolev teave aine 
kohta, mida nad kavatsevad registreerida. See teave peab sisaldama nii ettevõtte seest 
kui ka avalikest allikatest pärit andmeid, näiteks kirjandusandmeid. 

Ettevõttesisese teabe otsimine, tuvastamine ja dokumenteerimine peab toimuma 
individuaalselt ning ettevõtetel soovitatakse sedasi teavet koguda juba ammu enne 
aineteabe vahetuse foorumi moodustamist ja andmete jagamist ning isegi enne 
eelregistreerimist, sest andmete kättesaadavus (või puudumine ning seonduv nõutavate 
andmete loomise kulu) võib olla olnud üks aine potentsiaalseks registreerijaks 
hakkamise otsust mõjutavaid elemente. 

NB! Andmete kogumine peab olema põhjalik, usaldusväärne ja hästi dokumenteeritud, 
sest suutmatus kogu aine kohta olemasolevat teavet koguda võib kaasa tuua tarbetuid 
katseid ja kulusid. 

Iga potentsiaalne registreerija peab koguma kogu registreerimiseks vajaliku teabe: 

 Teave aine olemuslike omaduste kohta (füüsikalis-keemilised omadused, 
toksilisus imetajatele, toksilisus keskkonnale, käitumine keskkonnas, sh keemiline 
ja biootiline lagundatavus). See teave võidakse saada in vivo või in vitro 
katsetulemustest, mittekatselistest andmetest (nt QSAR-hinnangud), 
olemasolevatest andmetest mõju kohta inimestele, analoogmeetodiga teiste 
ainete andmetest, epidemioloogiaandmetest jt. 

 Tootmise ja kasutusalade teave (praegu ja tulevikus) 

 Kokkupuuteteave (praegune ja tulevikus) 

 Riskijuhtimismeetmete teave (võetud ja kavandatavad) 

Selline andmete kogumine on nõutav sõltumata kogusest. Et registreerimisandmetele 
esitatavad nõuded olenevad iga registreerija toodetavast või imporditavast kogusest, 
peavad registreerijad registreerima kõik konkreetse näitaja jaoks olulised ja 
olemasolevad andmed. Sellele vaatamata peavad nad taotluse korral jagama ka 
suuremale künniskogusele vastavad andmeid. 

NB! Kokkuvõttes peab iga potentsiaalne registreerija 1. etapis koguma ja 
dokumenteerima kogu ettevõttes aine kohta olemasoleva teabe (olenemata 
kavandatavast registreerimiskogusest) – sealhulgas aine 1) olemuslike omaduste 
andmed (olenemata kogusest), 2) kasutusalade, kokkupuute ja riskijuhtimismeetmete 
andmed. Potentsiaalsetel registreerijatel on soovitatav alustada oluliste olemasolevate 
andmete kogumist esimesel võimalusel ja juba enne aine aineteabe vahetuse foorumi 
moodustamist. 

3.3.3.2  2. ETAPP: KOOSTÖÖVORMI / KULUDE JAGAMISE KORRA KOKKULEPE 

Enne kui potentsiaalsed registreerijad (ja teised foorumi liikmed, kui neid on) alustavad 
neil olevate andmete vahetamist, on soovitatav kokku leppida neile kõige paremini sobiv 
koostöövorm ning koostöös järgitavad andmete ja kulude jagamise eeskirjad. 
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NB! Kokkuvõttes peavad potentsiaalsed registreerijad (ja andmete omanikud, kui neid 
on) 2. etapis (virtuaalselt) kohtuma, läbi rääkima ja kokku leppima teabe kogumise 
põhielementide, teabevajaduste tuvastamise, puuduva teabe loomise ja 
registreerimistegevusega seotud kulude jagamise korra. 

3.3.3.3  3. ETAPP: POTENTSIAALSETELE REGISTREERIJATELE KÄTTESAADAVA 
TEABE KOGUMINE JA SÜSTEMATISEERIMINE 

3. etapis tuleb potentsiaalsetel registreerijatel kõigepealt organiseeruda, et saada valmis 
andmete kogumine, kogudes kokku kõik andmed, mis igaühel neist on. Kui 
kirjandusandmeid ei ole 1. etapis individuaalselt otsitud, tuleb neid otsida siin etapis 
koos, et koguda kokku kogu olemasolev teave. 

Kui olemasolevast teabest registreerimiseks ei piisa (vt 6. etapp), peavad potentsiaalsed 
registreerijad hankima olemasolevaid andmeid 1) andmete omanikelt, 2) teistest 
foorumitest ja 3) mujalt kui foorumitest. Kui aga potentsiaalsed registreerijad teavad 
juba ette (näiteks varasemast teabevahetusest), et nende oma teave kõiki vajalikke 
andmeid ei sisalda, võivad nad pöörduda juba varakult andmete omanike ja teiste 
foorumite poole. Teistest foorumitest võib teavet saada, kui esitada taotlus kasutada 
mõne teise aine suhtes analoogmeetodit. 

Potentsiaalsetele registreerijatele olemasoleva teabe saab koguda REACH-määruse VI–
X lisa järgiva struktuuriga küsimustiku abil, mille juhtregistreerija saadab kõigile 
potentsiaalsetele registreerijatele ning mis tagastatakse ettenähtud tähtaja jooksul. 
Küsimustik võib sisaldada ka aine klassifikatsiooni ja märgistuse teatamise nõuet. 

Osalejad saavad olemasolevat teavet läbi vaadata 1. lisas esitatud näidisvormi järgi. 

Kui eespool nimetatud andmeid kogutakse, tuleb need kanda ühisese registrisse. 
Sobivaim selleks on maatriks, milles võrreldakse iga näitaja kohta olemasolevat teavet 
(kuni potentsiaalsete registreerijate seas suurima kogusekünniseni) andmevajadustega 
ning selgitatakse välja iga uuringu võtmeelemendid, sh andmete omaniku isik. 

Kuivõrd andmete otsimine kirjandusest võib kesta väga kaua, on potentsiaalsetel 
registreerijatel soovitatav tegevust jätkata ning alustada 4. ja vajaduse korral ka 5. 
etapiga juba enne 3. etapi lõppemist. 

NB! Kokkuvõttes peavad potentsiaalsed registreerijad koguma 3. etapis aine kohta kogu 
teabe, mis on foorumis olemas, ja kandma selle registrisse. Samuti võivad nad 3. etapis 
uurida, mis andmed on olemas andmete omanikel, teistes foorumites ja mujal kui 
foorumites, eriti kui potentsiaalsed registreerijad teavad, et neil kõiki registreerimiseks 
vajalikke andmeid ei ole. 

3.3.3.4  4. ETAPP: FOORUMIS OLEMASOLEVA TEABE HINDAMINE 

Järgmise etapina peavad potentsiaalsed registreerijad hindama registreeritava aine 
kohta olemasolevat teavet. Selle etapi toimingud võib korraldada juhtregistreerija või 
mõni teine potentsiaalne registreerija või kõigi potentsiaalsete registreerijate nimel 
tegutsev esindaja. 

Sisuliselt tuleb iga näitaja kohta teha järgmist: 

 hinnata kogu kogutud teabe asjakohasust, usaldusväärsust, adekvaatsust ja 
sobivust (ohu hindamise ja riskide iseloomustamisega seotud järelduste tegemist 
kirjeldatakse üksikasjalikult nõutava teabe juhendis); 
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 määrata iga näitaja võtmeuuring: uuring, mis on kvaliteeti, ulatust ja 
esinduslikkust silmas pidades suurima väärtusega; see etapp on kriitiline, sest 
võtmeuuringud on üldiselt aine hindamise aluseks; 

 määrata kindlaks, kas teabe/uuringu (uuringute) kohta on vaja uuringuaruande 
kokkuvõtet (tavaliselt võtmeuuringu kohta) või uuringu kokkuvõtet (muud 
uuringud). Uuringuaruande kokkuvõttes peaks olema esitatud täieliku 
uuringuaruande eesmärgid, meetodid, tulemused ja järeldused. Teave tuleb 
esitada piisava üksikasjalikkusega, et tehniliselt pädev isik saaks sõltumatult 
hinnata selle usaldusväärsust ja terviklikkust, ilma et oleks vaja tutvuda täieliku 
uuringuaruandega (üksikasjalik teave on nõutava teabe juhendis). 

Olenevalt olukorrast võib potentsiaalse registreerija valduses olla näitaja kohta 
üks uuring või mitu. 

i) Kui näitaja kohta on ainult üks nõuetekohane uuring 

Potentsiaalsed registreerijad peavad kasutama olemasolevat teavet 
(uuringuaruande kokkuvõtet) ja esitama sellest tulenevad järeldused näitaja 
kohta (need esitatakse hiljem IUCLIDi näitaja uuringu kokkuvõttes). Kui näitaja 
uuringu teabe kirje on piisavalt dokumenteeritud, peavad potentsiaalsed 
registreerijad saama kasutada kirjes juba esitatud teavet 

ii) Kui näitaja kohta on mitu nõuetekohast uuringut 

Näitaja kohta järelduste tegemiseks peavad potentsiaalsed registreerijad 
kasutama kogu olemasolevat näitaja eri uuringukirjete teavet. Tavaliselt peab 
kõigepealt kasutatav teave pärinema näitaja uuringu kirje(te)s 
dokumenteeritud võtmeuuringu uuringuaruande kokkuvõttest. Muud teavet 
tuleb kasutada üksnes toetavate andmetena. 

Samas võib olla juhtumeid, kus konkreetse näitaja kohta on mitu 
võtmeuuringut või ei ole ühtki. Sellistel juhtudel tuleb hinnangu andmiseks 
kasutada kogu olemasolevat teavet, hinnates tõendite kaalukust. Sellisel juhul 
peab näitaja uuringukokkuvõte olema hästi dokumenteeritud ja lõppjäreldust 
põhjendades tuleb analüüsida kõiki uuringuid. 

Sama kehtib juhul, kui lõpphindamiseks ja järelduste tegemiseks kasutatakse 
alternatiivseid meetodeid (nt (Q)SAR-, analoog-, in vitro-meetodit). 

NB! Kui juhtregistreerija, mõni teine potentsiaalne registreerija või kõigi 
potentsiaalsete registreerijate esindaja tegutseb 4. etapis kõigi potentsiaalsete 
registreerijate nimel, peab ta vajaduse korral konkreetse uuringu valikut 
selgesti põhjendama. 

Alternatiivsete meetodite või tõendite kaalukuse hindamise meetodi, 
keskkonnas käitumise ja füüsikalis-keemiliste omaduste tuvastamise ja 
mõõtmise ning inimtervisele ja keskkonnale avalduva mõju hindamise juhised 
on nõutava teabe ja kemikaaliohutuse hindamise juhendis veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-
requirements-and-chemical-safety-assessment. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Seda lähenemisviisi kasutades tuleb registreerijatel kanda näitaja 
uuringukokkuvõttesse kolme järgmist tüüpi teave: 

 konkreetse näitaja olemasolevate andmete kokkuvõte, samuti aine teatud näitaja 
(nt reproduktiivtoksilisus, akuutne toksilisus kaladele, biolagundatavus) suhtes 
toimunud hindamise järeldused; 

 aine klassifikatsioon ja märgistus (inimtervise, keskkonna, füüsikalis-keemiliste 
omaduste kohta) ning klassifikatsiooni põhjendus; 

 PNEC- ja DNEL-väärtused koos nende põhjendustega. 

Tehnilised juhised näitajate uuringukokkuvõtete koostamiseks on IUCLIDi juhendis. 
IUCLID 5-s saab näitaja uuringukokkuvõttes sisalduvat teavet automaatselt kanda 
kemikaaliohutuse aruande vastavatesse osadesse. 

NB! Kokkuvõttes peavad potentsiaalsed registreerijad või juhtregistreerija 4. etapis 
hindama kõiki olemasolevaid andmeid, mis muu hulgas tähendab andmete kvaliteedi 
hindamist, iga näitaja jaoks võtmeuuringute valimist ning vastavate uuringu(aruande) 
kokkuvõtete koostamist. 

3.3.3.5  5. ETAPP: TEABELE ESITATAVATE NÕUETE ARVESTAMINE 

Järgmise sammuna peavad potentsiaalsed registreerijad välja selgitama registreeritava 
ainega seotud täpse teabevajaduse, eelkõige seoses neile vajaliku kogusevahemiku, 
aine füüsikaliste parameetrite (neid on vaja tehnilistest katsetest loobumiseks) ning 
kasutusalade/kokkupuute aspektidega (neid on vaja kokkupuutepõhiseks loobumiseks). 

NB! Potentsiaalsed registreerijad peavad rahaliselt hüvitama üksnes oma 
kogusevahemiku osas REACH-määrusega nõutavad andmed. 

Nagu on üksikasjalikumalt kirjeldatud registreerimisjuhendis, nõuab artikkel 11, et 
registreerijad 

 esitaksid kogu neil oleva asjakohase ja vajaliku füüsikalis-keemilise, 
toksikoloogilise ja ökotoksikoloogilise teabe olenemata kogusest (sh 
individuaalselt või kollektiivselt kirjandusest otsitud teabe); 

 täidaksid vastavas kogusevahemikus toodetavate või imporditavate ainete korral 
vähemalt teabele esitatavad standardnõuded, mis on loetletud REACH-määruse 
VII–X lisa 1. veerus, kasutades vajaduse korral allpool kirjeldatud 
loobumisvõimalusi. 

Kõigil neil juhtudel tuleb registreerijatel iga registreerimistoimiku kohanduse selgelt 
märkima ja põhjendama. REACH-määruse VII–X lisa 2. veerus on loetletud konkreetsed 
kriteeriumid (nt kokkupuute- või ohuandmed), mille alusel võib teabele esitatavaid 
standardnõudeid konkreetsete näitajate puhul kohandada (nt andmete esitamisest 
loobuda). 

Lisaks võivad registreerijad kohandada teabele esitatavaid standardnõudeid vastavalt 
REACH-määruse XI lisa üldeeskirjadele, mis käsitlevad olukordi, kus 

 katsetamist ei peeta teaduslikult vajalikuks; 

 katsetamine ei ole tehniliselt võimalik; 
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 katsetamisest võib loobuda kemikaaliohutuse aruandes esitatud 
kokkupuutestsenaariumide põhjal. 

Aastas 1–10 tonni imporditavate faasiainete korral kohaldatakse täielikke nõudeid 
teabele üksnes juhul, kui täidetud on üks III lisas sätestatud kriteerium või mõlemad. 
Muudel juhtudel on vaja täita üksnes VII lisa nõuded füüsikalis-keemiliste omaduste 
teabele. 

NB! Kokkuvõttes peavad potentsiaalsed registreerijad 5. etapis täpselt välja selgitama 
oma nõutava teabe, arvestades eelkõige kõigi potentsiaalsete registreerijate 
kogusevahemikku, aga ka kasutusalasid/kokkupuutemudeleid, mille alusel saab loobuda 
kokkupuutekatsete tegemisest. 

3.3.3.6  6. ETAPP: ANDMELÜNKADE TUVASTAMINE JA MUU OLEMASOLEVA 
TEABE KOGUMINE 

Selles etapis saavad potentsiaalsed registreerijad (või muud ühist toimikut koostavad 
(juriidilised) isikud) võrrelda teabele esitatavaid nõudeid kogutud teabega, selgitada 
välja teabelüngad ja arutada, kust puuduvat teavet saada. 

Kui potentsiaalsed registreerijad on otsustanud teha 3. etapi kirjelduses mainitud 
kollektiivse otsingu kirjandusest, peab see otsing enne andmelünkade tuvastamist 
olema valmis, misjärel on võimalikud järgmised toimingud: 

 Kui olemasolev teave on piisav ja teabele esitatavad standardnõuded on täidetud, 
ei ole vaja rohkem teavet koguda. Nagu on kirjeldatud 5. etapi kohta, tuleb ka 
kõigi teabele esitatavate standardnõuete osas teabe puudumisel esitada 
asjakohas(t)est katse(te)st loobumise põhjendus vastavalt XI lisa kriteeriumidele. 

 Kui olemasolev teave leitakse olevat ebapiisav, võivad potentsiaalsed 
registreerijad enne uue teabe loomist või katsetamisettepaneku esitamist uurida, 
mis teave on olemas väljaspool foorumit. 

Kõigepealt peavad potentsiaalsed registreerijad esitama päringud foorumi andmete 
omanikele, et selgitada välja neil olev teave/andmed, milleks tuleb taotleda näitaja (või 
mitme) osas vajalikku uuringut või, kui puudu on rohkem teavet, kasutada REACH-
määruse VI–X lisaga seotud küsimustikku. Andmete omanikele tuleb anda taotletavate 
andmete esitamiseks lühike, ent mõistlik tähtaeg (nt 1–3 kuud). 

Kui andmelüngad on endiselt täitmata, võivad potentsiaalsed registreerijad sarnasel viisil 
pöörduda teiste foorumite andmete omanike poole (ainete korral, mille puhul saab 
kasutada (Q)SAR- (struktuuri-aktiivsuse (kvantitatiivne) seos) või analoogmeetodit). 
Soovitatav on, et juhtregistreerija juhiks foorumi nimel ka andmete jagamise arutelusid 
teiste foorumite liikmetega. 

 Lisaks võib registreerija mõnel juhul lisakatsetuste tellimise asemel teha 
ettepaneku piirata kokkupuudet asjakohaste riskijuhtimismeetmete abil 
(üksikasjalik teave on teabele esitatavate nõuete kemikaaliohutuse hindamise 
juhendis). 

Andmelüngad võivad olla eri kogusevahemike puhul erinevad: näiteks võib olla olemas 
kogu vajalik teave aine registreerimiseks koguses kuni 100 tonni, kuid puuduvad 
piisavad andmed ettevõtetele, kes toodavad või impordivad suuremaid koguseid. Sel 
juhul (ja kui neil puudub huvi korraldada lisauuringuid muudeks või tulevasteks 
kasutusaladeks) peavad korraldatavate uuringute kulud katma üksnes neid uuringuid 
vajavad ettevõtted. 

 



                                                                                                               Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

52 

 

NB! Kokkuvõttes peavad potentsiaalsed registreerijad 6. etapis täpselt välja selgitama 
täitmist vajavad andmelüngad. Enne loomkatsete tegemist või katsetamisettepaneku 
esitamist PEAVAD potentsiaalsed registreerijad kontrollima, kas puuduvatele andmetel 
on juurdepääs foorumi andmete omanikel. Samuti võivad potentsiaalsed registreerijad 
uurida väljastpoolt foorumit või isegi REACH-tegevusega sidumata võimalikelt andmete 
omanikelt, kas vajalik teave on olemas. 

3.3.3.7  7. ETAPP: UUE TEABE LOOMINE JA KATSETAMISETTEPANEKU 
KOOSTAMINE 

Kui 1. etapis on tuvastatud andmelünki, võib aine olemuslike omaduste teavet koguda 
muudest teabeallikatest kui in vivo katsed, kui on täidetud XI lisa nõuded. Registreerija 
võib kasutada mitmesuguseid meetodeid, nagu struktuuri-aktiivsuse kvantitatiivse 
seose hinnangud ((Q)SAR), in vitro katsed, tõendite kaalukuse hindamine ja ainete 
rühmitamise meetodid (sh analoogmeetod). 

Kui teabelünka ei õnnestu täita ühegi mittekatselise meetodiga, peavad potentsiaalsed 
registreerijad hankima puuduvad andmed: 

a) Kui registreerimiseks on vaja VII ja VIII lisas loetletud uuringut (olenemata 
sellest, kas see toimub selgroogsete loomadega) ja see puudub foorumis, on 
toimiku täitmiseks vaja teha uus katse. Seega peavad potentsiaalsed 
registreerijad looma uut teavet ning leppima kokku, kes teeb uuringu enne ühise 
registreerimistoimiku esitamist. Üksikasjalik teave on teabele esitatavate nõuete 
kemikaaliohutuse hindamise juhendis veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-
information-requirements-and-chemical-safety-assessment 

b) Kui registreerimiseks on vaja IX ja X lisas loetletud uuringut (olenemata sellest, 
kas see toimub selgroogsete loomadega) ja see puudub foorumis, peavad 
potentsiaalsed registreerijad kokku leppima ja koostama 
katsetamisettepaneku, mis esitatakse ühises registreerimistoimikus ECHA-le 
läbivaatamiseks. Kuni ECHA teeb katsetamisettepaneku otsuse (vastavalt 
artiklile 40), peavad potentsiaalsed registreerijad võtma ka ajutisi 
riskijuhtimismeetmeid ja/või soovitama neid allkasutajatele. 

NB! Katsetamisettepaneku koostamise kohustus kehtib ka siis, kui juhtregistreerija teeb 
2. veerus sätestatud eeskirjade tõttu ettepaneku teha VII ja VIII lisa standardnõuete 
alternatiivina IX ja X lisa (kõrgema astme) katsed. 

Kui asjakohaste katsetega uuringu andmed puuduvad, tuleb järgida artikli 30 
lõikes 2sätestatut. Põhimõtteliselt ei saa potentsiaalsed registreerijad puuduva teabe 
loomisel tegutseda üksi ning on kohustatud kokku leppima, et üks neist teeb uuringu 
teiste nimel. Kui kokkuleppele ei jõuta, võivad potentsiaalsed registreerijad pöörduda 
ECHA poole ja paluda, et ECHA määraks ühe registreerija puuduva katse tegijaks. 
Üksikasjalik teave on juhendi punktis 3.4.1. 

NB! Kokkuvõttes peavad potentsiaalsed registreerijad 7. etapis alternatiivide 
puudumisel looma uued andmed (kui saab kohaldada VII või VIII lisa) või koostama 
katsetamisettepaneku (kui saab kohaldada IX ja X lisa). Loomkatsed selgroogsetega 
peavad jääma igal juhul üksnes viimaseks abinõuks. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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3.3.3.8  8. ETAPP: ANDMETEGA SEOTUD KULUDE JAGAMINE 

Kui potentsiaalsed registreerijad või juhtregistreerija on eespool nimetatud etapid 
läbinud ning potentsiaalsete registreerijate arv iga kogusevahemiku kohta on teada, 
saavad nad korraldada olemasolevate andmete tegeliku jagamise ning teatada 
seonduvad kulud. Seda võib teha sammhaaval, alustades näiteks foorumis 
olemasolevatest andmetest ja jätkates loodud uute andmetega, või ühekorraga, kui 
olemas on kõik andmed. 

ECHA soovitab siiski juhtregistreerijal või ühist toimikut ette valmistaval muul isikul 
regulaarselt teatada foorumi liikmetele registreerimistoimiku koostamise kulust. 
Üksikasjalik teave on REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas „Ühine esitamine” 
veebilehel http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/joint-submission-lead. Oluline on 
ka arvestada, et ECHA ülesanne ei ole hinnata kulude põhjendatust. Vaidluse korral 
hindab ECHA, kas osapooled on teinud kõik võimaliku teabe jagamiseks ausal, 
läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil. Üksikasjalik teave on käesoleva juhendi 
peatükis 3.4. 

Nagu eespool kirjeldatud, on potentsiaalsetel registreerijatel ja andmete omanikel 
soovitatav andmete jagamise tingimused aegsasti kokku leppida. 

Seda tehes tuleb arvestada mõningaid olulisi punkte. 

Mida on vaja registreerimiseks jagada? 

Artikli 10 punkt a sisaldab järgmist nõuet: „Uuringute aruanne, millest on 
registreerimise eesmärgil tehtud kokkuvõte [...], on registreerija seaduslikus 
valduses või registreerijal on luba sellele viidata […]”. 

Selle sätte täitmise tagamiseks on vaja täpsustada 1) registreerimisel esitatava ja/või 
kättesaadavaks tehtava teabe liik ning 2) registreerijate õigused selle teabe suhtes. 

1) Teabe liik 

Tuleb selgelt eristada järgmisi mõisteid: a) täielik uuringuaruanne, b) uuringu(aruande) 
kokkuvõte ja c) uuringutulemused. 

a) Üldiselt, kui tellitakse nt toksikoloogiline või ökotoksikoloogiline uuring, koostab 
vastutav labor täieliku uuringuaruande ning annab selle uuringu tellinud ja 
uuringu eest tasunud isikule. Artikli 3 lõige 27 määratleb uuringute aruannet nii: 
„teabe saamiseks läbi viidud tegevuste täielik ja põhjalik kirjeldus. See hõlmab 
läbiviidud uuringu kirjeldust avaldatud teadusartiklite tasemel või uurimisasutuse 
täielikku aruannet, milles kirjeldatakse tehtud uuringuid.” Täielikku 
uuringuaruannet sageli tervikuna ei avaldata ning sel juhul ei saa nõuda ka 
konfidentsiaalse äriteabe kaitset; avaldamise korral kehtib väljaande suhtes 
autoriõigus. REACH-määrus ei nõua registreerimisel uuringuaruande esitamist 
tervikuna, vaid et täielik uuringuaruanne oleks registreerija seaduslikus valduses 
või tal oleks õigus sellele viidata. 

b) Uuringu kasutamise lihtsustamiseks kasutajapoolset hindamist takistamata 
teevad laborid ja muud isikud täielikest uuringuaruannetest uuringute 
kokkuvõtteid või uuringuaruannete kokkuvõtteid. Mõlemad on määratletud 
artikli 3 lõigetes 28 ja 29, näiteks on uuringuaruande kokkuvõte määratlus 
järgmine: „uuringute aruande eesmärkide, meetodite, tulemuste ja järelduste 
üksikasjalik kokkuvõte, mis annab uuringule sõltumatu hinnangu andmiseks 
piisavalt teavet ning vähendab vajadust tutvuda uuringute aruandega”. Vahel 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/joint-submission-lead
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avaldavad riigid täieliku uuringuaruande omaniku nõusolekul uuringu(aruanne)te 
kokkuvõtted üldsusele (nt rahvusvahelise või riikliku kemikaalihindamise 
programmi raames, nagu seda on Euroopa Liidu riskihindamisaruanded, 
OECD/ICCA suures mahus toodetavate (HPV) kemikaalide programm ja USA 
samalaadne programm US HPV Chemical Challenge Program). 
Uuringu(aruanne)te kokkuvõtted avaldatakse üldiselt ECHA veebilehel, kui 
registreerija ei ole ECHA-le põhjendanud, kuidas selline avaldamine võiks 
kahjustada ettevõtte või kolmandate isikute ärihuve. Kui ECHA põhjendust 
aktsepteerib, jäetakse uuringu(aruande) kokkuvõte avaldamata. 

c) Uuringuaruandest ja uuringu kokkuvõttest saadakse uuringu tulemus (järeldus). 
Registreerimisel esitatavate teatud uuringute tulemused avaldatakse ECHA 
veebilehel (artikli 119 lõike 1 punktid d ja e) ning nende konfidentsiaalsust ei saa 
taotleda. Sellest avalikust teabest ei piisa kolmandale isikule registreerimiseks, 
sest registreerija peab esitama asjakohased uuringu(aruanne)te kokkuvõtted 
ning tal peab olema õigus viidata täielikule uuringuaruandele. 

2) Õigus andmetele (täielikule uuringuaruandele) 

Tuleb selgelt eristada järgmisi mõisteid: a) täieliku uuringuaruande omand, b) täieliku 
uuringuaruande seaduslik valdus, c) õigus viidata täielikule uuringuaruandele ja d) muud 
võimalikud õigused. 

a) Täieliku uuringuaruande omand kuulub üldiselt isiku(te)le, kellel on kõik10 
andmete omandiõigused (nad on andmete omanikud). Omandiõigused tekivad 
automaatselt (kui omanik on uuringu või katse tegija) või poolte tahteavalduse 
(nt lepingu) tulemusena. 

Kui andmete omandiõigus tekib litsentsiga (nt õiguste võõrandamine, 
litsentsileping, andmekasutusluba või volitus), saab isik, kellele õigused on 
litsentsitud, kas kõigi nimetatud andmete täielik omandiõiguse11 (st juhul, kui 
andmete omand on üle antud – õiguste võõrandamisel) või saab temast osaline 
omanik/kasutaja (kui litsentsitud on üksnes teatud teaduslikud materjalid või üle 
antud üksnes osa omandiõigustest, nt juhtregistreerijale antud litsents uuringute 
kasutamiseks registreerimisel). 

b) REACH-määruse artiklis 10 mainitakse täieliku uuringuaruande seaduslikku 
valdust, kuid seda ei ole määruses määratletud. Avaldatud teabe korral võib 
selle tuletada intellektuaalomandiõiguse, täpsemalt autoriõiguse õigusaktidest. 

REACH-määruse artikli 30 lõike 1 mõttes tähendab seadusliku valduse nõue, et 
registreerijal peab olema õigus andmeid registreerimisel kasutada, samas kui 
andmete muuks otstarbeks kasutamise õigus võib olla piiratud. Konkreetne näide 
võib olla täieliku uuringuaruande koopia (elektrooniline või paberil) koos kehtiva 
õigusega kasutada andmeid registreerimiseks. 

                                          

 

 

10 Omandiõigusega kaasnevad mitmesugused muud õigused, näiteks õigus andmeid kasutada mitmesugustel 
eesmärkidel (sh REACH-registreerimiseks), taaskasutada, tõlkida, kasutusse anda, müüa, üle anda, levitada, 
reprodutseerida, koostada tuletisuuringuid ja kasutada uuringuid/andmeid teistes uuringutes. 
11 Kui registreerijaks on andmete omanik, ei pruugi tal siiski olla õigust kasustada/käsutada uuringut oma 
äranägemisel: näiteks artikli 30 lõikes 1 nõutakse, et uuringuandmete omanik esitab uuringuandmeid taotlenud 
foorumiliikmetele uuringute maksumuse tõendi. 
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Kuivõrd täielik uuringuaruanne on eelkõige teos, mille suhtes kehtivad 
intellektuaalomandiõiguste õigusaktid, ei saa kasutada näiteks andmete 
omanikult varastatud andmeid ega kasutada andmeid litsentsilepingut rikkudes. 

Samuti kuulub intellektuaalomand eraõiguse valdkonda, mille normid kehtivad 
REACH-määrusest olenemata. Seetõttu juhul, kui intellektuaalomandiõiguste 
rikkumine on juba kindlaks tehtud, ei ole REACH-määruses sätestatud seadusliku 
valduse nõue täidetud. Intellektuaalõiguste rikkumist saab tuvastada üksnes 
intellektuaalomandi valdkonnas pädev asutus või kohus. 

c) REACH-määruses mainitakse ka õigust registreerimisel täielikule 
uuringuaruandele viidata. See tähendab õigust viidata uuringule, mille on 
registreerimisega seoses juba esitanud täieliku uuringuaruande omanik(ud) või 
muu registreerija. Sel juhul võib andmete omanik või seaduslik kasutaja anda 
teisele isikule (litsentsisaajale) andmekasutusloa või litsentsi või muu lepingulise 
loa, millega lubatakse kasutada andmeid ühel või mitmel konkreetsel otstarbel, 
näiteks REACH-registreerimiseks, kuid isikule võidakse seejuures anda täieliku 
uuringuaruande koopia asemel üksnes õigus uuringule viidata. 

d) Seevastu täieliku uuringuaruande koopia ilma andmete kasutamist lubava 
andmekasutusloata ei ole registreerimiseks piisav, v.a kui täielik uuringuaruanne 
on üldsusele kättesaadav ega ole kaitstud autoriõiguse ega muude 
intellektuaalomandiõigustega. 

NB! Kui artikli 10 punkti a viimases lõigus loetletud erijuhtumid välja arvata, peab täielik 
uuringuaruanne olema registreerija seaduslikus valduses või tal peab olema luba 
uuringuaruandele viidata (nt andmekasutusluba). See kehtib ka internetis avaldatud 
uuringuaruannete kokkuvõtete ja uuringute kokkuvõtete kohta (nt OECD/ICCA HPV 
programmi raames avaldatud kokkuvõtted). 

Ka ei saa registreerimisel teabele esitatavate nõuete miinimumnõudeid täita üksnes 
üldkasutatava elektroonilise teabega. Potentsiaalsetel registreerijatel tuleb hoolikalt 
kontrollida, mil määral on andmeid lubatud tasuta kasutada ning kas uuringute mõni 
kasutusviis võib rikkuda omaniku/omanike autoriõigusi. See kehtib ka juhtudel, kus 
riigiasutustele antakse juurdepääs täielikele uuringuaruannetele (näiteks USA 
teabevabaduse seaduse (FOIA) või sarnaste õigusaktide alusel)12. 

REACH-määruse artiklis 10 sätestatud seaduslikku valdust ja aruandele viitamise luba 
saab tõlgendada tulenevat otseselt intellektuaalomandiõigusest.13 Autoriõiguse normide 
kohaselt ei ole uuringu kokkuvõtte koostamiseks kasutatavad faktid ja andmed 
iseenesest kaitstud autoriõigusega. Samuti võib teosele (praegusel juhul täielikule 
uuringuaruandele) viidata ja seda tsiteerida uuringu kokkuvõtetes ja uuringuaruannete 
kokkuvõtetes, kui mainitakse autori nimi avaldatud täielikus uuringuaruandes esitatud 
kujul. Autoriõigusega on kaitstud üksnes sõnastus, kuid registreerimistoimiku jaoks 
kasutatava uuringu kokkuvõtte koostamisel kasutatud faktid ja andmed üldiselt 
autoriõigusega kaitstud ei ole. 

                                          

 

 

12 Seda ei tohiks segi ajada juurdepääsuga uuringu(aruanne)te kokkuvõtetele, mida ECHA võimaldab 
päringumenetluse raames ja mille puhul kehtib 12 aasta eeskiri. Neid uuringu(aruanne)te kokkuvõtteid võib 
registreerimisel vabalt kasutada. Lisateave on juhendi peatükis 4.6. 
13 Kirjandus- ja kunstiteoste kaitse Berni konventsioon (1886), viimati muudetud 1979. aastal. 
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ECHA meenutab teabe levitamise veebilehel potentsiaalsetele registreerijatele meelde, et 
vastavalt REACH-määruse artiklile 10 tohib portaalis avaldatud uuringuaruannete 
kokkuvõtteid ja uuringute kokkuvõtteid kasutada üksnes registreerimisteabele 
esitatavate miinimumnõuete täitmiseks, kui potentsiaalne registreerija on täielikule 
uuringuaruande seaduslik valdaja või tal on luba sellele viidata. Samuti kehtib teabe 
reprodutseerimise või muul viisil levitamise osas autoriõigus ning selleks võib olla vaja 
teabe omaniku luba. Lisaks ei paku ainuüksi avaldatud teave piisavalt usaldusväärseid 
andmeid, mis oleksid hea kvaliteediga ja mida saaks kasutada REACH-määruses 
sätestatud andmetele esitatavate nõuete täitmiseks. 

Kuidas anda seaduslikku valdust või andmetele viitamise õigust? 

Täieliku uuringuaruande seaduslik valdus või sellele viitamise õigus 1) saadakse üldiselt 
täieliku uuringuaruande omanikelt, kuid 2) tuleneb mõnel juhul ka seadusest või 
ametiasutuste otsustest. 

1) Täieliku uuringuaruande seadusliku valduse või sellele viitamise õiguse andmiseks 
on üldiselt vaja poolte kokkulepet. Kui aruanne on kaitstud autoriõigusega või 
sisaldab konfidentsiaalset äriteavet, võidakse seaduslik valdus anda andmete 
kasutusloaga, viitamisõigus aga üksnes andmekasutusloaga. Kokkuleppeid 
arutades tuleb pöörata hoolikat tähelepanu ka antavatele õigustele (üksnes 
REACH-tegevuse raames või ka muuks otstarbeks kasutamise õigus), esitatavale 
teabele ning vajaduse korral ka juurdepääsukokkuleppe kestusele ning 
seonduvatele kuludele. Samuti võib olla vaja kaaluda edasise litsentsimise õigust 
(nt litsents antakse juhtregistreerijale, kes peab andma õiguse edasi aineteabe 
vahetuse foorumi õiguspärastele liikmetele). 

2) Mõnel juhul tuleneb andmetele viitamise õigus ka seadusest või reguleerivate 
asutuste otsustest. Üks selliseid juhtumeid on sätestatud REACH-määruse artiklis 
25: „Teised tootjad või importijad võivad registreerimisel kasutada kõiki 
uuringute kokkuvõtteid või uuringute aruannete kokkuvõtteid, mis on käesolevale 
määrusele vastava registreerimise käigus esitatud vähemalt kaksteist aastat 
varem”. Seega võimaldab 12 aasta eeskiri viidata mis tahes uuringu ja 
uuringuaruande kokkuvõttele ilma vajaduseta, et need oleksid seaduslikus 
valduses. Samuti on artikli 10 punkti a kohaselt vabastatud artikli 25 lõike 3 
kohased uuringuaruanded registreerija seadusliku valduse või neile viitamise loa 
nõudest. 

Sama kehtib päringumenetlusega seotud erijuhtudel (vt peatükk 4) või kui 
osapooled foorumi andmete jagamise kokkuleppele ei jõua (artikli 30 lõige 3). 
NB! 12 aasta eeskiri hõlmab üksnes REACH-registreerimise raames esitatud 
uuringute kokkuvõtteid ja uuringuaruannete kokkuvõtteid, mida ei saa vabalt 
muudel eesmärkidel kasutada. 

Kui uuringud on üldsusele kättesaadavad, võib neis sisalduvaid andmeid üldiselt 
kasutada uuringu autoriõiguse pärast muret tundmata. Samas ei tohi autoriõiguse tõttu 
potentsiaalne registreerija kopeerida registreerimistoimikusse uuringu teksti sõna-sõnalt, 
kuid andmeid uuringu kokkuvõtte koostamiseks kasutada tohib. Avaldatud andmete 
kasutamine registreerimisel andmetele esitatavate miinimumnõuete täitmiseks eeldab 
siiski täieliku uuringuaruande seaduslikku valdust või õigust sellele viidata (st avaldatud 
täielikule uuringule, millel põhineb uuringuaruanne). 

Avaldatud täieliku uuringuaruande korral võib seaduslik valdus või õigus viidata sageli 
tekkida selle avaldanud väljaande numbri ostmisega, ehkki mitte alati. Kui avaldatud 
uuringu staatust ei ole võimalik määratleda uuringus sisalduva autoriõigusteabe järgi (nt 
avaldaja keelab üksnes ärilise kasutuse), on soovitatav autoriõiguste omanikult uurida, 
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mis ulatuses on ettevõtetel lubatud avaldatud uuringuid kasutada oma toimikutes. 
Vajaduse korral võib nimetatud õiguse omandada andmekasutusloa või muu kokkuleppe 
alusel, millega antakse litsents asjaomase teabe kasutamiseks registreerimisel. NB! 
Autoriõiguste omanik ei pruugi olla uuringu autor, vaid hoopis väljaandja või 
veebimeister. 

Teisisõnu peaksid registreerijad püüdma hankida autoriõiguse omanikult loa viidata 
avaldatud andmetele. 

NB! REACH-määruse artiklite 11 või 19 kohase teabe ühise esitamise korral tuleb 
avaldatud teabe kasutustingimuste kontrollimisel arvestada sellega, et teavet kastavad 
peale juhtregistreerija ka kõik teised sama aine ühises esitamises osalejad. Kui 
kokkulepet autoriõiguse omaniku või tema esindajaga on vaja, peab see tagama 
avaldatud uuringu õiguspärase kasutamise võimaluse kõigile ühises esitamises 
osalejatele. 

Uuringu kasutamise õigusi saab laiendada andmekasutusloa või muulaadse 
kokkuleppega, mis peab registreerijatele tagama võimaluse tõendada teabe seaduslikku 
valdust REACH-registreerimisel. 

Kui autoriõiguste omanik keeldub potentsiaalse(te)le registreerija(te)le litsentsi andmast, 
tuleb arvestada, et avaldatud dokumentidest osa ei pruugi kuuluda autoriõiguse alla ja 
neid tohib siiski kasutada registreerimistoimikus. 

NB! Autoriõigus kaitseb üksnes sõnastust, kuid mitte teoses sisalduvaid fakte ja 
andmeid, mida tohib toimikusse lisada autoriõiguse omaniku nõusolekuta, kui avaldatud 
uuringu teksti ei kopeerita uuringu kokkuvõttesse sõna-sõnalt. Sel juhul ei ole eelnevat 
andmetele viitamise luba vaja, kuid tuleb märkida uuringu allikas ja seda tuleb 
tsiteerida. Samas tuleb arvestada, et avaldatud andmete kasutamine andmetele 
esitatavate standardnõuete täitmiseks eeldab siiski täieliku uuringuaruande seaduslikku 
valdust või õigust sellele viidata (st avaldatud täielikule uuringule, millel põhineb 
uuringuaruanne). 

Allikas ja autori nimi tuleb märkida, kui need on avaldatud artiklis olemas. Kui aga 
tuginetakse asjaolule, et kasutatakse autoriõigusega kaitsmata teavet, ei tohi täielikku 
uuringuaruannet ega selle pikki osi vahetult kopeerida. Samuti võib väga harva juhtuda, 
et konkreetsete faktide esitusviisi või valikut saab käsitada täiesti uue ja algupärase 
sõnastusena, ning ka see võib olla kaitstud autoriõigusega. Peale selle tuleb võimaluse 
korral konkreetselt registreerimiseesmärkide täitmiseks alati kasutada hea tava kohast 
tsiteerimist, märkides ka allika ja autori nime, mis ei tohiks üldiselt autoriõigust rikkuda. 

Autoriõigusest võidakse kohaldada ka mõningaid erandeid. Autorikaitse üht 
põhielementi, reprodutseerimisõigust, mis on oluline ka praeguses kontekstis, 
käsitletakse direktiivis 2001/29/EÜ14. Reprodutseerimisõigus on autorite ainuõigus 
lubada või keelata teoste otsest või kaudset ajutist või alalist reprodutseerimist mis 
tahes viisil või vormis, osaliselt või täielikult (direktiivi artikli 2 punkt a). On mitmeid 
erandeid ja piiranguid (direktiivi artikkel 5), mida saab pidada asjakohaseks avaldatud 
uuringumaterjali REACH-määruse kohasel kasutamisel (nt ülevaadetes kasutamiseks 

                                          

 

 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10. 
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vms otstarbel üldsusele juba õiguspäraselt kättesaadavaks tehtud teose tsiteerimine 
(artikli 5 lõike 3 punkt d), teose kasutamine haldustoimingute nõuetekohaseks 
teostamiseks või seonduvaks aruandluseks (artikli 5 lõike 3 punkt e)). Konkreetse 
liikmesriigi olukorra arvestamiseks on seega vaja kontrollida direktiivi tegelikku 
riigisisesesse õigusse ülevõtmist. Peale riigisisese õiguse on erandi täpse konteksti 
kindlaksmääramiseks oluline ka konkreetse riigi kohtupraktika. 

Seepärast ei saa üksnes Euroopa Liidu õigusest lähtudes teha lõplikke järeldusi 
autoriõiguse teatud erandite või piirangute kehtivuse kohta andmete REACH-määruse 
kohasel kasutamisel, sest see oleneb suuresti kohaldatavast riigisisesest õigusest, mis 
ühtlasi on see õigus, mille alusel toimib autorikaitse. NB! Autoriõiguse teatud aspektid 
võivad ulatuda Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna territooriumist kaugemale 
(eelkõige internetis avaldatud teoste korral). 

Kokkuvõttes võib registreerijatel olla õigus kasutada avaldatud artiklite sisu muus 
vormis, kui eelnevalt on läbi vaadatud asjaomased riigisisesed autori- ja andmekaitse 
õigusaktid ja neid arvestatakse. Kahtluse korral on soovitatav otsida õigusabi riigi 
autoriõigusele spetsialiseerunud juristilt. 

Omandiõiguse kindlaksmääramine: andmete päritolu 

Andmed (täielikud uuringuaruanded) kuuluvad tavaliselt 1) ettevõtetele, 2) 
tööstusliitudele, 3) konsortsiumidele või 4) avalik-õiguslikele isikutele. 

1) Ettevõtted: kui ettevõtted teevad või tellivad uuringuid, on neil tavaliselt 
uuringute suhtes kõik omandiõigused, kaasa arvatud andmetele juurdepääsu 
lubamise õigus. Kontserni piires võivad andmed kuuluda ühele juriidilisele isikule, 
kes tingimata ei pruugi neid avaldada teistele sama kontserni ettevõtetele 
konkreetse kokkuleppeta, sest artikli 30 sätted kehtivad üksnes samasse 
aineteabe vahetuse foorumisse kuuluvatele andmeomanikele. Väljaspool foorumit 
olevad andmeomanikud ei ole kohustatud REACH-tegevuse raames andmeid 
jagama. 

 Uuringu võib lugeda foorumis olemasolevaks, kui kõigil potentsiaalsetel 
registreerijatel on võimalik saada täielik uuringuaruanne, kui nad seda teistelt 
foorumi liikmetelt taotlevad (kas artikli 30 lõike 1 kohase kokkuleppe või artikli 30 
lõike 3 kohase ECHA otsuse alusel). See eeldab, et uuring on kas otseselt mõne 
foorumi liikme omandis või, kui uuringuandmete omanik ei ole foorumi liige, on 
mõnel foorumi liikmel võimalus jagada uuringut teiste liikmetega, eriti kui uuring 
on juba ECHA-le esitatud. 

2) Tööstusliidud: teatud juhtudel võivad valdkonnaühingud oma liikmete nimel 
tellida uuringuid või vallata andmeid. Siin tekib andmete omaniku/omanike 
kindlaksmääramise küsimus, st kas omanik on ühing, selle liikmed või 
ühingusisese eraldi huvirühma liikmed. Tavaliselt on küsimuse lahendamiseks 
vaja tutvuda ühingu põhikirja ja/või huvirühmade moodustamise dokumentidega, 
milles võivad olla kindlaks määratud ka liidust või rühmast lahkuda soovivate 
ettevõtete õigused. 

3) Konsortsiumid: ettevõtete konsortsium võib otsustada jagada olemasolevaid või 
luua uusi andmeid. Andmete omandiõigus määratakse tavaliselt 
konsortsiumilepingu sätetega või eraldi kokkulepetega (kui jagatakse uuringut või 
tellitakse uuring). Õigused andmetele saavad tavaliselt need, kes osalevad 
andmetega seotud kulude katmisel. Nagu eespool märgitud, piirab 
konsortsiumileping mõningatel juhtudel konsortsiumi liikmete õigust kasutada 
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jagatavat või loodavat teavet, nii et neil võivad andmete omandiõigused 
puududa. 

4) Avalik-õiguslikud isikud: uuringuid korraldavad ka riigi- ja teadusasutused, 
ülikoolid ning rahvusvahelised organisatsioonid; ka need uuringud on kaitstud 
autoriõigusega. Tavaliselt on omanikuks riik, ülikool või rahvusvaheline 
organisatsioon, kellelt tuleb ka taotleda õigust viidata andmetele. Oluline on, et 
kokkuvõtte või täieliku uuringuaruande avaldamine avalik-õigusliku isiku poolt ei 
too kaasa võimalust seda registreerimisel vabalt kasutada. Mõningatel juhtudel 
võib see kuuluda autoriõiguse alla või teisele isikule, kellel on kõik 
uuringuandmete omandiõigused. 

Kas ja kuidas andmeid ja kulusid jagatakse? 

Foorumi liikmed saavad kulude jagamist korraldada mis tahes vormis. 

Käesolevas juhendis on lähtekohtadena kirjeldatud mitut hüvitamisviisi (vt peatükk 5). 
Ka peavad osapooled omavahel korraldama andmete füüsilise üleandmise 
(uuringuaruande kokkuvõtte või andmekasutusloana). 

Kui potentsiaalsete registreerijate seas on ainete erinevates kogustes tootjaid ja 
importijaid, kehtivad neile eri registreerimistähtpäevad. Sel juhul võib osalejate vahel 
sõlmida andmete ja kulude jagamise kokkuleppe enne esimest registreerimistähtpäeva. 
Andmete jagamise hüvitis peab seetõttu olema selgelt põhjendatud ja foorumi kõigi 
liikmete vahel ausal, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil kokku lepitud. Kuluosa 
tuleb tasuda rahas (registreerimise ajaks, kui potentsiaalsed registreerijad ei ole kokku 
leppinud teisiti). 

NB! Kokkuvõttes korraldavad potentsiaalsed registreerijad 8. etapis omavahel andmete 
tegeliku jagamise ja nende eest tasumise nii, et igal potentsiaalsel registreerijal oleks 
võimalus enne tema ettenähtud registreerimistähtpäeva registreerida ning saada või 
maksta esitatud või talle esitatavate andmete eest nõuetekohast tasu, samuti pääseda 
juurde registreerimistoimiku jaoks vajalikule teabele. Potentsiaalsed registreerijad 
peavad tasuma üksnes uuringute eest, mida nad vajavad oma kogusevahemiku jaoks. 

3.3.3.9  9. ETAPP: ANDMETE ÜHINE ESITAMINE 

Kogu ühise registreerimistoimiku koostamiseks kogutud asjakohase ja olemasoleva 
teabe peab juhtregistreerija alati tehnilises toimikus dokumenteerima. Aastas vähemalt 
10 tonni toodetavate või imporditavate ainete korral peab ta selle dokumenteerima ka 
kemikaaliohutuse aruandes. Vähemalt artikli 10 punktis a tehnilise toimiku ja artikli 10 
punktis b kemikaaliohutuse aruande jaoks nõutav teave tuleb dokumenteerida 
ettenähtud aruandlusvormingus (REACH-määruse I lisa). 

Ka vajaduse korral teabe konfidentsiaalsuse taotlemine on juhtregistreerija ülesanne 
(artikli 10 punkti a alapunkt xi). 

Artikli 10 punkti a nõudeid peavad täitma kõik ühises esitamises osalevad registreerijad. 

3.3.4 KLASSIFITSEERIMINE JA MÄRGISTUS 

Üks aineteabe vahetuse foorumi kahest eesmärgist on klassifitseerimise ja märgistuse 
kokkuleppimine. Registreerijad peavad esitama klassifikatsiooni ja märgistuse andmed 
registreerimistoimikus, nagu on kirjeldatud VI lisa 4. jaotises, st tehnilise toimiku osana 
(artikli 10 lõike 1 punkt iv). 
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CLP-määruses on sätestatud, et kui teadete järgi tehakse klassifitseerimis- ja 
märgistusandmikku sama aine kohta erinevaid kandeid, teevad teatajad ja registreerijad 
kõik võimaliku, et jõuda andmiku kirje suhtes kokkuleppele. See säte (CLP-määruse 
artikkel 41) hõlmab teatamisjärgseid kokkuleppeid, kuid ei pruugi olla teatamiseelne 
kokkulepe, mis põhineb aineteabe vahetuse foorumis toimuvatel aruteludel (ja andmete 
jagamisel). Üksikasjalik teave on andmete esitamise käsiraamatu peatükis 5.3 
„Klassifitseerimis- ja märgistusteate esitamine IUCLIDis”, mis on avaldatud veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-
it/notification-to-the-cl-inventory. 

Soovitatav on, et potentsiaalsed registreerijad jagaksid juba foorumi varajases etapis 
enda kasutatava klassifikatsiooni ja märgistuse teavet. Mõistlik on eeldada, kui osalejate 
klassifikatsioon ja märgistus ühtib, saab ka andmeid hõlpsasti jagada. 

Kui klassifikatsioon ja märgistus erineb, saavad foorumi liikmed uurida, kas erinevused 
tulenevad üksikklassifikatsioonide aluseks olevate (olemuslike omaduste) andmete 
erinevusest või ainete erinevatest omadustest, nagu selgitatakse üksikasjalikult kahes 
alljärgnevas näites. 

Näited 

1. Tootja A klassifitseerib aine konkreetse terviseohuga aineks, lähtudes uuringust, mis 
ei ole tootjale B kättesaadav. Tootja B ei klassifitseeri ainet sama terviseohu järgi, sest 
tal ei ole piisavaid usaldusväärseid andmeid ega muud teavet. 

Arutelu: tootja B peaks vastavalt artikli 30 lõike 1 sätetele taotlema tootjalt A puuduvaid 
andmeid ning A ja B peaksid seejärel kaaluma, kas nad saavad kasutada sama 
klassifikatsiooni. 

2. Nii tootjatel A kui B on konkreetse ohu kohta piisavad usaldusväärsed andmed. 
Tootja A kasutab aine uuringut, mille järgi ainet saab klassifitseerida. Tootjale B on 
kättesaadav aine muu uuring, mille järgi klassifitseerida ei saa. Põhjuseks on siiski, et 
tootjate A ja B toodetavate ainete ohuprofiilid on erinevad, sest tootmisprotsessid 
erinevad (nt lisandid, isomeerid). 

Arutelu: klassifikatsiooni erinevus tuleneb erinevast lisandiprofiilist, kuid mõlemad 
uuringud on kõlblikud. Tootjatel A ja B puudub põhjendus jagada tuvastatud ohtude 
teavet. 

Sama aineteabe vahetuse foorumi potentsiaalsed registreerijad peavad klassifikatsiooni 
ja märgistuse omavahel kokku leppima. See ei pruugi tähendada, et klassifikatsioon ja 
märgistus on kõigil sama aine tootjatel ja importijatel sama. Sama aine 
tootmisprotsessid võivad erineda, mille tõttu erinevad ka aine lisandiprofiilid (vt ka CLP-
määruse kriteeriumide rakendamise juhendi (veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/clp/classification) punkt 1.1.7.2). 
Sama olukord võib tekkida ka eri toorainete kasutamisel. Samas võib andmete jagamine 
olla võimalik ka neil juhtudel. 

Kas erineva klassifikatsiooni ja märgistuse korral saab andmeid jagada? 

Andmete jagamise kohustus kehtib samasse foorumisse kuuluvatele sama aine 
registreerijatele. Klassifikatsiooni ja märgistuse erinevused ei ole põhjendus, mille tõttu 
saaks teavet mitte jagada. Foorumi liikmed võivad kokku leppida, et sama aine kohta 
kasutatakse eri klassifikatsiooni ja märgistust, näiteks kui erinevus tuleneb hästi tuntud 
lisandist, mille asjakohased ohtlikud omadused on teada. Juhtregistreerija esitatavas 

 

http://echa.europa.eu/doc/reachit/dsm_12_cl_v1.2_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/clp/classification
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ühises registreerimistoimikus võib seega olla mitu klassifikatsiooni ja märgistust, kui see 
on piisavalt põhjendatud. 

NB! Foorumi liikmed ei pruugi nõustuda juhtregistreerijaga aine klassifitseerimise ja 
märgistuse osas, v.a lisandiprofiili erinevuste ja katsetulemuste eri tõlgenduste tõttu 
(vastavalt artikli 11 lõike 3 punktile c). Sel juhul lubab REACH-määrus asjaomas(t)el 
foorumi liikme(te)l teatud teabe ühisest esitamisest loobuda ning esitada klassifikatsiooni 
ja märgistuse eraldi. Samas saab ühises registreerimistoimikus olla eri klassifikatsioone 
ja märgistusi ilma vajaduseta teatud teabe ühisest esitamisest loobuda, samuti ei pruugi 
need takistada teabe jagamist. 

NB! Erinev klassifikatsioon ja märgistus võib mõjutada riskihindamist ning takistada 
kemikaaliohutuse aruande jagamist. Lisateave ja kasulikke materjale klassifitseerimise ja 
märgistuse ning CLP-määruse kohta on ECHA veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations. 

3.3.5 ANDMETE JAGAMINE: INDIVIDUAALNE VIIS (TEATUD TEABE ÜHISEST 
ESITAMISEST LOOBUMINE) 

Registreerijad peavad oma REACH-kohustused täitma artikli 30 kohaselt tegutsedes (st 
andmeid jagades). Teatud teabe ühisest esitamisest loobuvad registreerijad peavad 
sellegipoolest osalema ühises esitamises. 

NB! Registreerijad võivad loobuda mõne või kõigi näitajate teabe ühisest esitamisest, 
kuid nad peavad jääma ühise esitamise liikmeks. 

Sel põhjusel kehtivad järgmised etapid üksnes nende näitajate korral, mille osas 
registreerijad suudavad põhjendada kolmest artikli 11 lõike 3 kriteeriumist mõne 
rakendamist. 

 1. etapp:  olemasoleva teabe individuaalne kogumine ja süstematiseerimine 

 2. etapp: teabele esitatavate nõuete individuaalne arvestamine 

 3. etapp: olemasoleva teabe jagamine (vajaduse korral) 

 4. etapp: andmete ühine esitamine – teatud teabe ühisest esitamisest 
loobumine 

1.–3. etapp on samad kui eespool kollektiivse viisi korral kirjeldatud etapid, kuid need 
toimuvad individuaalselt. Alljärgnev on üksnes lühikokkuvõte. 

3.3.5.1  1. ETAPP: OLEMASOLEVA TEABE INDIVIDUAALNE KOGUMINE JA 
SÜSTEMATISEERIMINE 

1. etapis peab potentsiaalne registreerija koguma ja dokumenteerima kogu tema enda 
ettevõttes olemasoleva teabe aine 1) olemuslike omaduste (olenemata kogusest), 2) 
kasutusalade ja kokkupuute ning 3) riskijuhtimismeetmete kohta, samuti otsima 
kirjandusandmeid. 

3.3.5.2  2. ETAPP: TEABELE ESITATAVATE NÕUETE INDIVIDUAALNE 
ARVESTAMINE 

2. etapis peab iga potentsiaalne registreerija täpselt välja selgitama registreerida 
kavatsetava ainega seotud teabele esitatavad nõuded, arvestades eelkõige 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations
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kogusevahemikku. Teabele esitatavate nõuete arvestamisel võivad potentsiaalsed 
registreerijad kaaluda võimalust loobuda teatud andmete esitamisest, näiteks 
kasutusalade või kokkupuutemudelite tõttu. 

3.3.5.3  3. ETAPP: OLEMASOLEVA TEABE JAGAMINE 

Potentsiaalsel registreerijal säilib kohustus jagada talle kuuluvate uuringute andmeid. 

Enne uuringu kättesaadavaks tegemist osaleja(te)le, kes seda taotlevad, tuleb kokku 
leppida, kuidas kantakse taotletava teabe jagamise kulud: 

 Uuringuandmete omanik esitab uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le tõendi 
uuringute maksumuse kohta taotluse esitamisele järgneva ühe kuu jooksul. 

 Teabe jagamise kulud tuleb määrata kindlaks õiglasel, läbipaistval ja 
diskrimineerimist vältival viisil (vt peatükk 5). 

 Kui kokkuleppele ei jõuta, jagatakse kulud võrdselt. 

Pärast kulude kandmise kokkuleppimist peab omanik andma täielikule uuringuaruandele 
viitamise õiguse kahe nädala jooksul alates makse laekumisest. 

Jagatavate andmete staatuse, sealhulgas seadusliku valduse kohta on lisateave punktis 
3.3.3.8. 

3.3.5.4  4. ETAPP: ANDMETE ÜHINE ESITAMINE 

Andmete ühist esitamist kirjeldatakse 6. peatükis. Ühises esitamises osalemine on 
kohustuslik. Individuaalset viisi on lubatud kasutada üksnes juhul, kui toimub andmete 
jagamine teiste andmete omanikega või kui ettevõtetel on teatud andmete ühisest 
esitamisest loobumiseks piisavad põhjendused (üksikasjalik teave: vt peatükk 6.3). 

3.3.6 ANDMETE JAGAMINE ANDMETE OMANIKEGA 

Andmete omanikud peaksid potentsiaalsete registreerijatega jagatavate andmete eest 
saama rahalist hüvitist. Et andmete omanikel ei ole aine registreerimise kohustust, ei 
osale nad formaalselt aine registreerimisel, mistõttu nad ei osale ka ühise 
registreerimistoimiku koostamisel. Ka ei pea nad kandma toimiku koostamise või 
foorumi liikmete vahel andmete jagamise korraldamise kulusid. 

NB! Andmete omanikud, kes on valmis asjakohast teavet jagama, peaksid menetluse 
hõlbustamiseks endast siiski esimesel võimalusel teatama. Andmete jagamise aruteludel 
peaksid nad andmetaotlustele vastama kiiresti ning aegsasti enne 
registreerimistähtpäevi. 

3.3.7 UUTE REGISTREERIJATE ÜHINEMINE OLEMASOLEVA (ÜHISE) 
ESITAMISEGA 

Kui ühise esitamise toimik on juba olemas, saab osa eespool kirjeldatud etappe vahele 
jätta (nt etapid 3.3.3.6 ja 3.3.3.7). Potentsiaalne registreerija peab sel juhul pöörduma 
olemasoleva(te) (juht)registreerija(te) poole ja leppima kokku tingimused, kuidas ta 
saab ühineda ühise toimikuga, mille on juhtregistreerija teiste nõusolevate 
registreerijate nimel juba esitanud. Potentsiaalsed ja varasemad registreerijad (või 
nende esindajad) teevad kõik võimaliku, et teabe jagamise ja seonduvate kulude osas 
lepitaks kokku õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil. Kui aga 
potentsiaalne registreerija mõne näitajaga seotud teabe valikuga ei nõustu (nt kui tal on 
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omi uuringuid), võib ta nende konkreetsete näitajate esitamisest loobuda, kuid peab 
siiski osalema ühises esitamises. Üksikasjalik teave sellise loobumise tingimuste kohta 
on juhendi peatükis 6.3. 

3.4 ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSED ANDMETEABE VAHETUSE 
FOORUMIS 

REACH-määruse artikliga 30 on kehtestatud aineteabe vahetuse foorumis andmete 
jagamise vaidluste eeskirjad ning see hõlmab vaidlusi, mis tulenevad erimeelsustest uue 
katse tegija isiku suhtes ja selgroogsetega toimunud olemasolevate uuringute jagamise 
põhimõtte ja/või tingimuste suhtes. 

Andmete jagamise ja andmete jagamise vaidluste sätet kohaldatakse 
hindamismenetluste tulemusena (REACH-määruse artikkel 53) ka uute uuringute 
korraldamisel. 

3.4.1 ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSED VASTAVALT ARTIKLI 30 LÕIKELE 2 

Kui registreerimiseks on vaja (VII või VIII lisas sätestatud) uuringut (selgroogsete 
loomadega või mitte) ja see ei ole foorumis kättesaadav, on toimiku täitmiseks vaja 
korraldada uus katse. Foorumi liikmed peavad seetõttu kokku leppima, kes puuduva 
uuringu teeb. Võib juhtuda, et aruteludele vaatamata kokkuleppele ei jõuta. 

REACH-määruse artikli 30 lõike 2 järgi nimetab juhul, kui foorumi liikmed kokkuleppele 
ei jõua, katse korraldava registreerija ECHA. 

Kõik osalejad, kes vajavad uuringut, osalevad uuringu läbiviimise kulude katmises, 
kusjuures nende osa vastab osalevate potentsiaalsete registreerijate arvule. Foorumi 
liikmel on õigus saada täielik uuringuaruanne kolme nädala jooksul alates tasumisest. 

Kui foorumi liikmed ei jõua katse korraldaja isikus kokkuleppele, saab mõni 
potentsiaalne registreerija liige sellest ECHA-le teatada veebivormi abil, mis on ECHA 
veebilehel https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article302.aspx, ning 
esitades järgmise teabe (mall on veebivormi juures): 

– kokkuleppele jõuda püüdnud potentsiaalsete registreerijate (äri)nimed; 

– katse vajalikkuse väidet toetavate potentsiaalsete registreerijate (äri)nimed; 

– vabatahtlikult katset läbi viia soovivate potentsiaalsete registreerijate (äri)nimed. 

Esitatud teabe põhjal valib ECHA objektiivsete kriteeriumide alusel registreerija, kes teeb 
katse; nende kriteeriumide hulgas on aktiivne osalemine toimiku koostamisel ja 
potentsiaalsete registreerijate vastava registreerimise tähtaeg. 

Pärast uuringu tegemist peab registreerija esitama täieliku uuringuaruande nendele 
potentsiaalsetele registreerijatele, kes katset vajavad ja on tasunud osalevatele 
registreerijate arvule vastava osa, kahe nädala jooksul alates makse laekumisest. 

NB! See menetlus kehtib ainult juhul, kui katsete tegija isikus ei jõuta kokkuleppele, ja 
mitte juhul, kui erimeelsus on selles, kas konkreetset uuringut on vaja teha. Sel põhjusel 
ei saa veebivormi esitamise tõttu kohustada konkreetset uut katset tegema teisi 
potentsiaalseid registreerijaid, kes ei nõustu ühiselt esitatava toimiku sisuga. ECHA ei 
hinda erimeelsuse põhjust ega seda, kas katsetamine on vajalik või põhjendatud. 
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Joonis 6. Artikli 30 lõike 2 kohane menetlus 

Lisaks julgustab ECHA pooli jätkama püüdlusi jõuda kokkuleppele uuringu korraldaja 
isikus, enne kui ta määrab selleks foorumi ühe liikme. Kui kokkuleppele jõutakse enne 
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seda otsust, teatab taotluse veebivormi esitanud potentsiaalne registreerija ECHA-le 
sellest esimesel võimalusel. 

NB! Potentsiaalne registreerija või potentsiaalsed registreerijad peavad saama ECHA 
otsuse potentsiaalse registreerija määramise kohta ENNE registreerimistoimiku 
esitamist. 

Üksikasjalik teave andmete jagamise ning selle vaidluste kohta on teabedokumendis 
ECHA veebilehel http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-
registration/substance-information-exchange-fora. 

3.4.2 ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSED VASTAVALT ARTIKLI 30 LÕIKELE 3 

Foorumi liikmed on kohustatud tegema kõik võimaliku õiglase, läbipaistva ja 
diskrimineerimist vältiva kokkuleppeni jõudmiseks. Juba esitatud toimikus sisalduvate 
andmete jagamises kokkuleppele jõudmiseks kõik teinud foorumiliige võib pöörduda 
ECHA veebilehel oleva veebivormi abil ECHA poole, kui ta leiab, et teine foorumi liige või 
varasem registreerija ei ole andmete jagamiseks teinud kõike võimalikku. ECHA võib 
otsustada anda andmetele viitamise loa isikutele, kes on täitnud oma esmase kohustuse 
teha kokkuleppele jõudmiseks kõik võimaliku. 

3.4.2.1  ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSED VASTAVALT ARTIKLI 30 LÕIKELE 3 
ENNE ÜHISE REGISTREERIMISTOIMIKU ESITAMIST 

Kui foorumi liige on ühise registreerimistoimiku koostamisel taotlenud selgroogsete 
loomadega uuringu jagamist vastavalt artikli 30 lõikele 1 ning uuringu omanik ei ole ühe 
kuu jooksul esitanud uuringu kulude tõendit ega ka uuringu tulemusi, võib tekkida 
artikli 30 lõikes 3 kirjeldatud andmete jagamise vaidlus. Vaidlus võib tekkida ka andmete 
jagamise tingimuste üle.15 

Potentsiaalsed registreerijad, kes soovivad teatada ECHA-le selgroogsete loomadega 
seotud juhtumist, saavad ECHA poole pöörduda veebivormi abil, mis on ECHA veebilehel 
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article303.aspx. 

Põhimõtteliselt võib vaidluses osaleda mitu foorumi liiget. Foorumit võib esindada üks 
selle liige, kui kõik liikmed suudavad tõendada, et nad on teinud eraldi või ühiselt kõik, 
et nõutud andmeid jagada. 

Praktikas saab seda menetlust kasutada üksnes selgroogsete loomadega toimuvate 
uuringute korral. Kui andmete jagamise vaidlus toimub ka muude uuringute korral, 
nõuab artikli 30 lõige 4, et potentsiaalne registreerija jätkaks (potentsiaalsed 
registreerijad jätkaksid) registreerimistoiminguid nii, nagu asjakohaseid uuringuandmed 
foorumis puuduksid. Järelikult peavad potentsiaalsed registreerijad tegema need 
uuringud individuaalselt enne täieliku registreerimistoimiku esitamist. 

Potentsiaalsed registreerijad peavad veebivormil märkima selgroogsete loomadega 
toimuvad uuringud, mille kohta taotlesid nad andmete omanikult andmeid. Potentsiaalne 

                                          

 

 

15 Rohkem praktilist teavet on andmete jagamise ja selle vaidluste teabedokumendis ECHA veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-
exchange-fora. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article303.aspx
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
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registreerija peab esitama ECHA-le kõik tõendavad dokumendid, mis näitavad kõigi 
poolte püüdlusi saavutada kokkulepe õiglastel, läbipaistvatel ja diskrimineerimist 
vältivatel tingimustel. 

Peale taotlevate potentsiaalsete registreerijate argumentide hõlmab see ka andmete 
omaniku argumente. Tõendavad dokumendid võivad olla järgmised: 

 kirjad, milles küsitakse andmete jagamise tingimusi; 

 omaniku kirjad, milles kirjeldatakse andmete jagamise tingimusi; 

 kirjad, milles vaidlustatakse andmete omaniku kehtestatud tingimused; 

 täiendavad andmete omaniku esitatud tingimuste põhjendused või muudatused; 

 kirjad, milles vaidlustatakse põhjendused, mida teised osalejad peavad 
ebaõiglaseks, läbipaistmatuks või diskrimineerivaks. 
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Joonis 7. Artikli 30 lõike 3 kohane menetlus 
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Foorumi liikmete tegevuse teadlikuks ja tasakaalukaks hindamiseks on vaja, et 
potentsiaalne registreerija esitaks ECHA-le andmete omanikule saadetud ja temalt 
saadud kõigi kirjade ning muude dokumentide koopiad. ECHA tagab ka, et selliseid 
taotlusi käsitletakse tasakaalustatult, arvestades nii andmete omaniku kui ka foorumi 
teis(t)e liikme(te) huve. 

Otsus lubada registreerimist jätkata ilma asjaomaseid teabele esitatavaid nõudeid 
täitmata tehakse pärast kogu teabe kättesaamist. Kui andmete omanik ei esita nõutud 
teavet määratud tähtajaks, teeb ECHA hinnangu ja otsuse ainult kättesaadava teabe 
põhjal, mille on esitanud teised potentsiaalsed registreerijad. 

Kui andmete omanik ei ole teinud kokkuleppele jõudmiseks kõike võimalikku, annab 
ECHA potentsiaalse(te)le registreerija(te)le loa jätkata registreerimist ilma asjakohast 
teabele esitatavat nõuet täitmata. 

REACH-määruse artikli 30 lõike 3 järgi ei ole selgroogsete loomadega tehtavaid katseid 
hõlmavate uuringuandmete omanikul võimalik registreerimist jätkata seni, kuni ta on 
edastanud teabe teis(t)ele foorumis osaleja(te)le. Seega ei ole andmete omanikul, kes 
jättis oma kohustuse täitmata, õigust ainet pärast talle kehtiva registreerimistähtaja 
möödumist toota või importida. 

NB! Potentsiaalsed registreerijad peavad saama ECHA otsuse koos loaga jätkata ENNE 
registreerimistoimiku esitamist ilma vajaliku uuringu andmeteta. 

REACH-määruse artikli 30 lõikes 3 sätestatud menetlus on ainult standardmenetlus, kui 
selgroogsete loomadega tehtavaid katseid hõlmava uuringu andmete jagamises 
kokkuleppele ei jõuta. Seda algatatakse seega ainult viimase abinõuna pärast seda, kui 
kõik võimalikud argumendid on ammendatud ja läbirääkimised on jäänud tulemusteta. 

REACH-määruses on sätestatud, et ECHA nõuab uuringu kordamist. Isegi kui 
registreerija(te)l lubatakse toimik esitada ilma vaidlusaluse uuringu andmeteta, peavad 
kõik pooled jätkama püüdlusi jõuda andmete jagamises kokkuleppele isegi pärast 
registreerimistoimiku esitamist. 

Andmete jagamise vaidluse asjaolude hindamisel võidakse leida, et uuringu omanik on 
rikkunud kohustust teha kõik, et jõuda uuringuandmete jagamises kokkuleppele. 
REACH-määruse artikli 30 lõike 6 järgi võib uuringu omanikku, kes on seda kohustust 
rikkunud, karistada tema asukohaliikmesriigi järelevalveasutuste määratud viisil. 

Üksikasjalik teave on andmete jagamise ning selle vaidluste teabedokumendis veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-
registration/substance-information-exchange-fora. 

 

3.4.2.2  ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSED VASTAVALT ARTIKLI 30 LÕIKELE 3 
PÄRAST ÜHISE REGISTREERIMISTOIMIKU ESITAMIST 

Andmeteabe jagamise foorumis võib tekkida andmete jagamise vaidlus seniste 
registreerijate ja järgmiste potentsiaalsete registreerijate vahel: näiteks võivad 
potentsiaalsed registreerijad, kes toodavad ainet väiksemas koguses ja kelle 
esitamistähtajad on seega hilisemad, püüda jagada nende registreerimistoimikute sisu, 
mille on juba esitanud varasemate tähtaegadega registreerijad. Vaidlus võib tekkida ka 
juhul, kus varasemad registreerijad (või nende esindaja, põhimõtteliselt 
juhtregistreerija) ei ole vastanud ühise esitamise raames esitatud andmete jagamise 
taotlustele, mis on esitatud korduvalt ja muu hulgas tähitud postiga. Vaidlus võib tekkida 

 

http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
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ka jagamise tingimuste üle, kui varasemad registreerijad (või nende esindaja) on 
nõudnud registreerimistoimikus sisalduvate andmete eest ainult üldist tasu, esitamata 
kulude kohta üksikasjalikku teavet. 

REACH-tegevuse eesmärkide järgi kehtivad andmete jagamise kohustused ka juba 
esitatud registreerimistoimikus sisalduvate uuringute korral. Kõigi poolte (potentsiaalse 
registreerija ja varasema(te) registreerija(te) või nende esindaja) kohustus on teha kõik, 
et saavutada andmete ja selle kulude jagamise kokkulepe õiglastel, läbipaistvatel ja 
diskrimineerimist vältivatel tingimustel. REACH-määruse artikli 30 lõikes 3 käsitletakse 
ka vaidlusi selgroogsete loomadega tehtavaid katseid hõlmavate olemasolevate ja juba 
esitatud registreerimistoimikus sisalduvate uuringuandmete jagamise üle. Vaidlus võib 
olla seotud mitme selgroogseid loomi hõlmava üksikuuringuga ning võib käsitleda kogu 
ühise esitamise toimikus sisalduvat andmikku. 

Vaidlusele uuringute üle, mis ei hõlma selgroogsete loomadega tehtavaid katseid, 
kohaldatakse REACH-määruse artikli 30 lõiget 4, mis nõuab potentsiaalsetelt 
registreerijatelt registreerimistoimingute jätkamist nii, nagu asjakohaseid 
uuringuandmeid foorumis ei oleks. Järelikult peavad potentsiaalsed registreerijad tegema 
need uuringud individuaalselt enne registreerimistoimiku esitamist. 
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Joonis 8. Artikli 30 lõike 3 kohane menetlus 

Praktikas saab potentsiaalne registreerija, kes teeb kõik võimaliku, et (ühiselt 
esitatavas) registreerimistoimikus sisalduvaid andmeid jagada, pöörduda ECHA poole, 
kasutades veebivormi, mis on ECHA veebilehel 
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article303.aspx. 

 

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article303.aspx
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Potentsiaalsel registreerijal tuleb märkida selgroogseid loomi hõlmavad uuringud, mida 
ta varasema(te)lt registreerija(te)lt (või nende esindajalt) taotles. 

Samuti peab potentsiaalne registreerija esitama ECHA-le kõik tõendavad dokumendid, 
mis näitavad kõigi poolte püüdlusi kokkuleppe saavutamiseks õiglastel, läbipaistvatel ja 
diskrimineerimist vältivatel tingimustel. 

ECHA teeb otsuse pärast seda, kui on hinnanud, kas kõik osapooled on täitnud 
kohustuse teha kõik võimalik andmete jagamise kokkuleppele jõudmiseks. Ühtlasi tagab 
ECHA, et selliseid taotlusi käsitletakse tasakaalustatult, arvestades kõigi poolte (andmete 
omanike, varasema(te) registreerija(te), juhtregistreerija ja potentsiaalse(te) 
registreerija(te)) huve. 

Kui varasem(ad) registreerija(d) ei esita nõutud teavet määratud tähtajaks, lähtub ECHA 
hindamisel üksnes olemasolevast teabest, mille on esitanud potentsiaalne registreerija. 

See menetlus kehtib ainult uuringute suhtes, mis hõlmavad katseid selgroogsete 
loomadega ja sisalduvad juba esitatud registreerimistoimikus. Kui varasem(ad) 
registreerija(d) (või nende esindaja) ei ole teinud kõike, et jõuda kokkuleppele kulude 
jagamises õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel, annab ECHA 
potentsiaalsele registreerijale loa viidata selgroogsete loomadega tehtavaid katseid 
hõlmavale uuringuandmikule. ECHA annab ka asjakohaste uuringute (aruannete) 
kokkuvõtete koopia. Asjakohased uuringud on ühises registreerimistoimikus sisalduvad 
uuringud, mida käsitleti potentsiaalse registreerija ja varasema(te) registreerija(te) (või 
nende esindaja) läbirääkimistel. 

Varasem(ad) registreerija(d) võivad esitada järgmis(t)ele registreerija(te)le nõude 
uuringu maksumuse võrdseks jagamiseks, kui nad teevad täieliku uuringuaruande 
potentsiaalse(te)le registreerija(te)le kättesaadavaks. Selle nõude saavad täitmisele 
pöörata riikide kohtud. 

NB! Potentsiaalne registreerija peab saama ECHA otsuse viidata teabele ENNE 
registreerimistoimiku esitamist. 

Potentsiaalsed registreerijad peavad märkima registreerimistoimiku päises 
uuringuandmete esitamata jätmise põhjuse ja viitama ECHA antud loale. Seega, kui 
potentsiaalne registreerija ei saa varasemalt registreerijalt ühise esitamisega seotud 
teavet (nimi ja turvakood), ei saa potentsiaalne registreerija kasutada ühise esitamise 
vähendatud tasu võimalust. REACH-tegevuse tasude määruse (EÜ) nr 340/2008 artikli 3 
lõige 3 ja artikli 4 lõige 3 näevad individuaalsete toimikute korral ette spetsiaalse 
registreerimistasu. Kui aga märgitakse, et varasemad registreerijad ei jaga juba esitatud 
teavet, on potentsiaalsel registreerijal võimalik nõuda asjakohases liikmesriigi kohtus 
varasematelt registreerijatelt registreerimise lisakulude hüvitamist. 

Teised vaidlustesse kaasatud sama foorumi liikmed võivad soovida esitada samasuguse 
nõude. Nad peavad tõendama, et on eraldi või ühiselt teinud kõik, et varasema(te) 
registreerija(te)ga (või nende esindajatega) kokkuleppele jõuda. ECHA soovitab neil 
enne nõude esitamist teha uuringu omanikule viimane ühine avaldus kokkuleppe 
saavutamiseks õiglastel, läbipaistvatel ja diskrimineerimist vältivatel tingimustel. 

Potentsiaalse registreerija ja teis(t)e registreerija(te) vahelise andmete jagamise 
vaidluse raames ECHA tehtava hindamise tulemusel võidakse kindlaks määrata, et 
varasem(ad) registreerija(d) on rikkunud kohustust teha kõik, et jõuda andmete 
jagamises kokkuleppele. REACH-määruse artikli 30 lõike 6 järgi võib kohustust rikkunud 
uuringuomanikku karistada tema asukohaliikmesriigi järelevalveasutuste määratud viisil. 
Peale selgroogsete loomadega toimuvate katsega uuringute kohustuste rikkumise 
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võidakse neid rahatrahve määrata ka muude katsetega uuringute kohustuste rikkumise 
korral. 

Üksikasjalik teave on andmete jagamise ja selle vaidluste teabedokumendis, mis on 
ECHA veebilehel. 

3.4.3 ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSTE VÄLTIMISE LÄBIRÄÄKIMISED 

Artikli 30 järgi on foorumi liikmetel kohustus teha kõik võimalik õiglase, läbipaistva ja 
diskrimineerimist vältiva andmete jagamise kokkuleppe saavutamiseks. 

Andmete jagamise vaidluste vältimiseks tuleb teavet taotlevatel potentsiaalsetel 
registreerijatel ja foorumi liikmetel täpselt märkida, mis liiki teavet nad andmete 
omanikult soovivad. 

Et teha kokkuleppe saavutamiseks kõik võimalik, peavad kõik osapooled läbirääkimiste 
ummikusse jõudmise korral leidma alternatiivseid lahendusi ning suhtlema teise 
osapoolega avatud ja aktiivsel viisil. Kui osapool on saanud mitterahuldava vastuse, mis 
on tema hinnangul ebaselge, ebaõige või mittetäielik, on saajal kohustus püüda seda 
vastust vaidlustada, lähetades saatjale konstruktiivsed, selged ja täpsed küsimused või 
argumendid. 

Pooled peavad võimaldama üksteisele küsimustele nõuetekohaselt vastamiseks mõistliku 
aja. 

Kõik argumendid tuleb osapooltel esitada üksteisele. Teise poole seisukohti vaidlustavad 
argumendid edastatakse poolte vahel otse ning mitte ECHA kaudu. 

Kulude jagamise kord peab olema põhjendatud ega tohi diskrimineerida ühise 
esitamisega eri aegadel ühinevaid registreerijaid. Selle kohta on näiteid juhendi 5. 
peatükis. 

Varasemad registreerijad peavad tagama, et (uutelt) potentsiaalsetelt registreerijatelt 
nõutaks üksnes nende kulude jagamist, mis on seotud neile registreerimisnõuete 
täitmiseks esitamiseks vajaliku teabega. 

Kui varasemad registreerijad tuginevad mitut ainekategooriat hõlmavate eri toimikute 
koostamisel analoogmeetodile, ei saa nad hilisemalt registreerijalt nõuda 
registreerimisandmete ostmist nendes ainekategooriates, mida ta ei tooda ega impordi, 
v.a kui nad põhjendavad nende andmete vajalikkust. 

Taotluse korral peavad varasemad registreerijad esitama aine ohutut kasutamist 
tõendavate andmete valimise lähenemisviisi teadusliku põhjenduse, eriti kui 
potentsiaalsed registreerijad on edutult taotlenud nende andmete valimises osalemist. 
Selleks on olemas olemasolevate ja vajalike andmete valimise juhised praktilises 
juhendis „Kuidas esitada andmenõuetest loobumist” aadressil 
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17250/pg_report_data_waiving_en.pdf. 

Artikli 30 lõige 3 käsitleb üksnes selgroogsete loomadega uuringute andmete taotlusi. 
Kui potentsiaalsetel registreerijatel on vaja toimikus kasutada selgroogsete loomadeta 
uuringuid ning neil ei ole õnnestunud andmete omaniku (või tema esindajaga) nende 
andmete jagamises kokku leppida, kohaldatakse REACH-määruse artikli 30 lõiget 4. 
Selles on sätestatud, et potentsiaalne registreerija jätkab registreerimistoiminguid 
„lähtudes sellest, et asjakohaseid uuringuandmeid teabevahetusfoorumi raames ei ole”, 
st nii, nagu need andmeid foorumis puuduksid. Selleks tuleb registreeritava 
kogusevahemikuga seotud registreerimisnõuete täitmisel korraldada uuringud 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17250/pg_report_data_waiving_en.pdf
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individuaalselt või koos teiste potentsiaalsete registreerijatega, kellel on sarnased 
probleemid. 

Samas nõuab REACH-määruse artikli 30 lõige 6 ka, et riigi pädevad asutused karistaksid 
uuringute omanikku, kes on keeldunud neid kättesaadavaks tegemast. 

3.4.4 ECHA OTSUSTE VAIDLUSTAMISE ÕIGUSVAHENDID 

ECHA teatud otsuseid, mis on loetletud REACH-määruse artiklis 91, saab vaidlustada 
ECHA apellatsiooninõukogus. 

REACH-määruse artikli 30 lõike 5 järgi saab potentsiaalne registreerija või saavad 
eelnevad registreerijad apellatsiooninõukogus vaidlustada ECHA artikli 30 lõike 3 või 
lõike 2 alusel tehtud otsuse. REACH-määruse artikli 92 lõike 2 kohaselt võib kaebuse 
esitada ka isik, keda otsus otseselt ja isiklikult puudutab. Mõlemal juhul tuleb kaebus 
esitada kolme kuu jooksul alates otsuse asjaomasele isikule teatavakstegemisest või 
päevast, mil ta otsusest teada sai. Lisaks tuleb tasuda apellatsioonitasu vastavalt tasude 
määruse16 artikli 10 lõikele 1. 

3.5 ANDMETE JAGAMISE NÄITED 

1. NÄIDE: Üldjuhtum 

1. Osapooled: ettevõtted A, B, C ja D toodavad Euroopa Liidus ainet X, igaüks üle 
100 tonni aastas. Aine X on ühe koostisosaga EINECS-loetelu aine. Ettevõtted A, 
B, C ja D on kõik eelregistreerinud aine X juulis ja augustis 2008. Ettevõte B on 
teatanud valmidusest tegutseda SIEF-abilisena (isikuna, kes korraldab aineteabe 
vahetuse foorumi moodustamist). 

2. Seejärel teatas ettevõte F (allkasutaja) ECHA-le, et tal on aine X kohta teavet. 

3. Eel-SIEF: ettevõte B kutsub kokku ettevõtete A, B, C ja D nõupidamise ning teeb 
ettepaneku kontrollida, kas aine X, nagu seda iga ettevõte toodab, on ainete 
REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi 
kriteeriumide järgi sama aine, ning vahetada selleks aine identifitseerimisandmeid 
kavandatava konfidentsiaalsuskokkuleppe alusel. Kõik on nõus. 

4. Aineteabe vahetuse foorumi moodustamine: nelja aine X samasus on tõestatud, 
foorum on moodustatud ning neli eelregistreerijat sõlmivad konsortsiumilepingu, 
et leppida kokku aine X klassifikatsioon ja märgistus, jagada aineteavet, kasutada 
eksperdist usaldusisikut ning registreerida aine X ühiselt (kuid eraldi 
kemikaaliohutuse aruannete ja ohutu kasutamise juhistega). Andmete jagamine 
toimuks võrdsetel alustel, kasutades keskmist asendusmaksumust, mis on 
küsitud laboritelt L, M ja N. 

                                          

 

 

16 Komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile makstavate tasude 
kohta 
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5. Andmete jagamine: ekspert kogub potentsiaalsetelt registreerijatelt kogu 
olemasoleva teabe, võrdleb seda üle 100 tonni künniskoguse teabele esitatavate 
nõuetega, teeb võtmeuuringute ettepanekud ja tuvastab andmelüngad. 
Konsortsiumi liikmed soovivad, et ekspert otsiks kirjandusandmeid, taotleks 
andmeid ettevõttelt F ning valmistaks ette vajalikud uuringuaruannete 
kokkuvõtted ja muud uuringute kokkuvõtted. Ettevõttel F on andmeid näitaja 
kohta, mida potentsiaalsed registreerijad vajavad, ning nad on nõus tasuma 
ettevõttele F 80% andmete maksumusest, nii et iga ettevõte tasuks 20%. Pärast 
kirjandusandmete otsingut puuduvad osa IX lisaga nõutavatest andmetest ikka 
ning potentsiaalsed registreerijad lepivad kokku, et ettevõte B teeb (pärast 
heakskiitmist) vajalikud katsed ning jagab uuringu tulemusi võrdsetel alustel. 
Samuti lepivad potentsiaalsed registreerijad kokku, et ettevõttest B saab 
juhtregistreerija. 

6. Andmete ühine esitamine: ettevõte B kui juhtregistreerija registreerib aine X 
15. oktoobril 2012 koos katsetamisettepanekuga puuduvate andmete 
väljaselgitamiseks vastavalt IX lisale. Ettevõtted A, C ja D registreerivad aine X 
igaüks eraldi novembris 2012, viidates ettevõtte B nende nimel esitatud 
andmetele ja katsetamisettepanekule. 

7. Registreerimine: ettevõtted A, B, C ja D saavad igaüks registreerimisnumbri. 

2. NÄIDE: Erinevad kogusevahemikud 

1. Osapooled: ettevõtted A, B, C ja D toodavad Euroopa Liidus ja/või impordivad või 
kavatsevad importida ainet X Euroopa Liitu. Ettevõtted A, B ja C toodavad ainet X 
vahemikus 10–100 tonni aastas ning ettevõte D kavatseb tulevikus importida 
ainet X Euroopa Liitu üle 1 tonni aastas. 

2. Eelregistreerimine: ettevõtted A, B, C ja D on aine X eelregistreerinud. Ettevõtted 
A, B ja C teatasid kavatsusest registreerida 1. juuniks 2013 ning ettevõte D 1. 
juuniks 2018. Ettevõte A on teatanud valmidusest tegutseda SIEF-abilisena. 

3. Eel-SIEF: ettevõte A kutsub kokku ettevõtete A, B, C ja D ekspertide 
nõupidamise, et võtta konfidentsiaalsuslepingu alusel vastu ja vaadata läbi teiste 
ettevõtete andmed, mida on vaja ettevõtetes toodetava aine ning 
klassifitseerimis- ja märgistusteabe samasuse kinnitamiseks. 

4. Aineteabe vahetuse foorumi moodustamine: ettevõtete eksperdid kinnitavad, et 
ained on ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise 
juhendi kohaselt samad, kuid eri lisandite tõttu võib olla põhjendatud erinev 
klassifitseerimine ja märgistus. Ettevõtted A ja B teevad ettepaneku sõlmida 
võrdse osalusega konsortsiumileping asendusmaksumuse alusel; ettevõte C teeb 
ettepaneku jagada kulud kogustega proportsionaalselt ning lähtudes seni tehtud 
kulutustest. Ettevõte D teatab, et ei osale esialgu konsortsiumis. Ettevõtted A, B 
ja C otsustavad määrata kolmandast isikust usaldusisiku, kes pakuks välja 
andmete õiglase jagamise korraga konsortsiumilepingu; nad esitavad 
usaldusisikule toodetavate koguste andmed. Samuti lepivad nad kokku, et 
andmed koguvad ja vaatavad läbi kolme ettevõtte eksperdid ning 
juhtregistreerijaks saab ettevõte B. 

5. Andmete jagamine: usaldusisik teeb ettepaneku jagada kulud valemi järgi, mis 
võtab osaliselt arvesse tegelikke künniskoguseid (vt 1. lisa). Eksperdid koguvad 
eelregistreerijatelt kogu olemasoleva teabe ning võrdlevad olemasolevaid 
andmeid eri künniskoguste teabele esitatavate nõuetega; nad teevad ettepaneku 
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võtmeuuringuteks ja tuvastavad andmelüngad. Pärast andmete kogumist ja 
kirjandusandmete otsingut järeldavad eksperdid, et kuni 10-tonnise koguse jaoks 
on kogu teave olemas, kuid kogusevahemiku 10–100 tonni andmeid on puudu. 
Ettevõtted A ja B lepivad kokku, et teevad katsetamisettepaneku, kus puuduvate 
andmete osas teeks vajalikud katsed ettevõte B ja kulud jagataks võrdselt. 

6. Andmete ühine esitamine: ettevõte B registreerib aine X 1. mail 2013. 
Juhtregistreerijana esitab ta ühise toimiku ettevõtete A, C ja D nimel. Ettevõtted 
A ja C registreerivad 2. mail. Aastal 2015 jõuab ettevõte D 1 tonni künniseni ning 
soovib registreerida võimalikult kiiresti. Ettevõte D peab esitama üksnes 
olemasolevad andmed ning füüsikalis-keemiliste omaduste teabe (sest tema 
kogus ei vasta III lisa kriteeriumidele), kuid tal on siiski vaja teiste osapooltega 
kokku leppida, et tal lubataks viidata juhtregistreerija esitatud andmetele ning 
klassifikatsioonile ja märgistusele. Ettevõte D nõustub aineteabe vahetuse 
foorumi kokkuleppega ette nähtud kulujagamiskorraga ning saab 
andmekasutusloa. 

7. Registreerimine: ettevõtted A, B, C ja D saavad igaüks registreerimisnumbri. 

3. NÄIDE: Varasema ühise esitamisega ühinemine 

1. Osapooled: EINECS-loetelu ainet tootev ettevõte A on aastatel 2008–2011 
aastast tootmiskogust oluliselt suurendanud ning 2012. aastaks on kolme aasta 
keskmine kogus üle 1 tonni. 

2. Eelregistreerimine: ettevõte A eelregistreerib aine 2012. aasta juunis. 

3. Aineteabe vahetuse foorumis osalemine: ettevõttele A antakse juurdepääs 
ettevõtete B, C ja D kontaktandmetele, kes olid samuti registreerinud sama EÜ-
loetelu aine. Ettevõtted B, C ja D olid moodustanud aineteabe vahetuse foorumi 
juba varem. Ettevõte B on aine juhtregistreerijana juba registreerinud ja esitanud 
ettevõtete C ja D nimel ühise toimiku ning ettevõtted C ja D eeldatavasti 
registreerivad lähikuudel. Esialgsete kontaktide ja ECHA veebilehel avaldatud 
muu teabe alusel on ettevõtted A, B, C ja D kokku leppinud, et aine on andmete 
jagamise ja registreerimise seisukohalt sama, ning alustanud foorumis koostööd. 

4. Andmete jagamine: ettevõte A otsustab nõustuda kõigi ühise esitamise raames 
juba esitatud andmetega. Ta ühineb ettevõtete B, C ja D olemasoleva 
kokkuleppe/konsortsiumiga ning osaleb kulude kandmises vastavalt ettevõtete B, 
C ja D vahel kehtivatele kulude kandmise kokkulepetele. Ettevõtte A osa kuludes 
piirdub kogusevahemiku 1–100 t korral nõutava teabega. 

5. Andmete ühine esitamine: juhtregistreerija annab ettevõttele A ühise esitamise 
nimetuse ja kehtiva turvakoodi17. Ettevõte A ühineb ühise esitamisega ja teatab 
oma kontaktisiku. Kui ettevõtte A ühinemine mõjutab juhtregistreerija toimikut 
(nt lisandub riskiteavet), peab juhtregistreerija oma toimikut ajakohastama, et 
see kajastaks kogu ühist esitamist. 

                                          

 

 

17 Lisateave ja praktilised juhised on REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas „Ühine esitamine”, mis on 
ECHA veebilehel http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/joint-submission-lead. 

 

http://www.echa.eu/web/guest/joint-submission-lead
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6. Registreerimine: ettevõte A registreerib aine enne 31. maid 2018 ning saab 
registreerimisnumbri. 

4. NÄIDE: Andmete omanik ja faasiainete analoogmeetod 

1. Osapooled: ettevõtted A ja B toodavad faasiainet X ning kavatsevad jätkata selle 
tootmist koguses üle 1 tonni aastas. Kolmandal isikul C on andmeid aine Y kohta, 
mille korral on täidetud ainega X analoogmeetodi kasutamise tingimused. 

2. Eelregistreerimine ja loetelu avaldamine: ettevõtted A ja B eelregistreerisid aine 
ning see lisati eelregistreeritud ainete loetellu. 

3. Andmete omanike teabe esitamine: kolmas isik C esitab aine Y teabe ning 
märgib, et selle aine teave sobib aine X suhtes analoogmeetodi kasutamiseks. 
Teave koos kolmanda isiku C andmetega avaldatakse potentsiaalsetele 
registreerijatele REACH-ITi kaudu. 

4. Aineteabe vahetuse foorumi moodustamine: ettevõtted A ja B leiavad, et aine on 
sama ning andmeid saab jagada kõigi näitajate osas. 

5. Andmete jagamine: kirjandusandmete otsingu tulemusel selgub, et aine X kohta 
on olemas ja saadaval vähe teavet. Ettevõtted A ja B jagavad nende valduses 
olevat teavet ning pöörduvad andmete omaniku C poole, et saada andmelünkade 
täitmiseks aine Y teavet. Seda teavet kasutavad ka aine Y aineteabe vahetuse 
foorumi potentsiaalsed registreerijad, kes on tasunud osa andmete loomise 
kuludest. Olles kontrollinud, et seda teavet saab kasutada ka aine X 
andmelünkade täitmiseks, nõustuvad ettevõtted A ja B teabevaldajale C tasuma 
kokkulepitud osa teabe loomise kuludest. 

6. Andmete ühine esitamine: ettevõte B registreerib aine X juhtregistreerijana ning 
ettevõte A hiljem ühise esitamise liikmena. 

7. Registreerimine: ettevõtted A ja B saavad registreerimisnumbri. 
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4. PÄRINGUMENETLUS: MITTEFAASIAINETE JA 
EELREGISTREERImata FAASIAINETE ANDMETE 
JAGAMISE eeskirjad 

REACH-määrus sätestab andmete jagamise korra eraldi 1) eelregistreeritud faasiainetele 
(vt käesoleva juhendi peatükk 3) ning 2) mittefaasiainetele ja/või eelregistreerimata 
faasiainetele. 

REACH-määruse artiklid 26 ja 27 reguleerivad, kuidas algatada andmete jagamist teise 
nimetatud ainekategooria korral (vt käesoleva juhendi peatükk 2.3). 

4.1 PÄRINGUMENETLUSE EESMÄRK 

Päringumenetlusel on kaks eesmärki: 

1) selgitada välja, kas sama ainet on varem registreeritud või selle kohta päringuid 
esitatud; 

2) hõlbustada kontakte varasema(te) registreerija(te) ning potentsiaalse(te) 
registreerija(te) ja/või teiste potentsiaalsete registreerijate vahel, kui neid on. 
Varasem(ad) registreerija(d) ja/või potentsiaalsed registreerijad korraldavad omavahel 
andmete jagamist, et täita ühise esitamise kohustus ning esitada ühine 
registreerimistoimik (vt joonis 9). 

4.2 KAS PÄRINGUMENETLUSE JÄRGIMINE ON KOHUSTUSLIK? 

Jah. Enne registreerimist esitab iga potentsiaalne mittefaasiaine registreerija ja/või 
eelregistreerimata faasiaine potentsiaalne registreerija ECHA-le päringu, kas sama aine 
kohta on juba esitatud registreerimistoimik. 

Potentsiaalsed registreerijad peavad päringud esitama üksnes ainete kohta, mida nad 
kavatsevad registreerida. Ainete kohta, mille tootmine või import on lõpetatud, ei pea 
päringuid esitama. 

NB! Uusi uuringuid selgroogsete loomadega ei tohi korraldada, enne kui 
päringumenetluse tulemus on teada. ECHA-le päringu esitamiseks tähtaega ei ole. 

NB! ECHA-lt saadud päringutulemused (aine identifitseerimise ja/või andmete saadavuse 
kohta) tuleb esitada registreerimistoimikus. Lisaks nõuab ECHA, et registreerija märgiks 
registreerimistoimikusse päringu numbri. 

 

Üksikasjalikult kirjeldab päringumenetlust alljärgnev joonis 9. 
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Joonis 9. Päringumenetluse üldine ülevaade 
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4.3 KES PEAB PÄRINGU ESITAMA? 

Iga juriidiline isik, kel on vaja registreerida mittefaasiaine või eelregistreerimata 
faasiaine, mille hiline eelregistreerimine artikli 28 lõike 6 kohaselt ei ole võimalik, näiteks 
järgmised: 

 Eraldi või segudes sisalduvate mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete, 
sealhulgas vaheainete tootjad ja importijad, kelle kogus on vähemalt 1 tonn 
aastas 

 Selliste toodete esimest korda tootjad ja importijad, milles sisalduvad ained on 
ette nähtud nende tavalistes või mõistlikult eeldatavates kasutustingimustes 
eralduma ja neid aineid on toodetes koguses vähemalt 1 tonn aastas 

 Selliste Euroopa Liidu väliste tootjate ainuesindajad, kelle ainet/aineid 
(mittefaasiaineid või eelregistreerimata faasiaineid) imporditakse vähemalt 1 tonn 
aastas 

Üksikasjalik teave faasiainete hilise eelregistreerimise kohta on käesoleva juhendi 
peatükis 3.1 ja ajakohastatud registreerimisjuhendis, mis on veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-
industry-use. 

NB! Euroopa Liidu välised tootjad ei saa Euroopa Liitu eksporditavate ainete kohta otse 
päringuid esitada ega neid registreerida. Euroopa Liidu välised tootjad võivad otsustada, 
et nende eest registreerib importija, või teise võimalusena lasta end esindada Euroopa 
Liidu territooriumil asuval füüsilisest või juriidilisest isikust ainuesindajal. 

Ainuesindaja võib sarnaselt esindada ka mitut aine Euroopa Liidu välist tootjat. Sel juhul 
peab ainuesindaja esitama iga Euroopa Liidu välise tootja iga aine kohta päringu. 
Ainuesindaja rolli ja ülesannete lisateave on registreerimisjuhendis. 

4.4 PÄRINGUMENETLUSEGA HÕLMATUD AINED 

REACH-määruse artikli 26 järgi kohaldatakse päringumenetlust mittefaasiainete ja 
eelregistreerimata faasiainete suhtes (vt käesoleva juhendi peatükk 2.3). 

Mittefaasiained on ained, mis ei vasta REACH-määruse artikli 3 lõikes 20 esitatud 
faasiaine määratlusele. Seetõttu neid kas ei ole enne 1. juunit 2008 turustatud või olid 
need loetletud ELINCS-loetelus (ning artikli 24 järgi loetakse need registreerituks). 

Päringumenetlus hõlmab faasiaineid, mille eelregistreerijaks ei ole konkreetne juriidiline 
isik. Nende faasiainete potentsiaalsed registreerijad peavad peatama tootmise või 
importimise ning uurima ECHA-lt, kas aine kohta on juba esitatud registreerimistaotlus. 
Seejärel peavad nad enne tootmise või impordi jätkamist aine registreerima. 

4.5 PÄRINGUS ESITATAV TEAVE 

Potentsiaalne registreerija peab päringus esitama järgmise teabe (artikli 26 lõige 1): 

 juriidilise isiku identifitseerimisandmed ja kontaktandmed vastavalt REACH-määruse 
VI lisa punktile 1, välja arvatud kasutuskohad; 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use
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 aine identifitseerimisandmed vastavalt REACH-määruse VI lisa punktile 2; 

 vajalikud teabele esitatavad nõuded, mille järgi on vaja teha uusi selgroogsete 
loomadega või muid uuringuid. 

Lisateave on ECHA veebikoha teemakohastel lehekülgedel. 

4.6 PÄRINGUMENETLUSE TULEMUSED 

Päringumenetluse raames kontrollib ECHA päringu esitaja / potentsiaalse registreerija 
esitatud aine identifitseerimisandmeid. 

Kui päring on vastuvõetav, saab päringu esitaja päringunumbri ning teiste esitajate 
(potentsiaalsete registreerijate) ja sama aine varasemate registreerijate teabe ning 
vajaduse korral ka taotletud uuringute (aruannete) kokkuvõtete andmed. Üksikasjalik 
teave on päringute teabedokumendis ja ECHA veebikoha teemakohasel veebilehel. 

4.6.1 12 AASTA EESKIRI 

Andmete eest hüvitise maksmise tähtaeg on REACH-määruse järgi 12 aastat ja kehtib 
registreerimisel esitatud uuringute (aruannete) kokkuvõtete kohta (artikli 25 lõige 3). 

Artikli 24 lõikes 1 on sätestatud 12 aasta eeskirja kehtivus ka direktiivi 67/548/EMÜ 
kohases teates esitatud andmetele. Artikli 24 lõikes 1 on sätestatud, et direktiivi kohane 
teade loetakse registreerimiseks, millele on ECHA määranud registreerimisnumbri. 

Direktiivi 67/548/EMÜ õigusraamistikus saab teates esitatud andmeid kasutada ka sellele 
järgnevaks teatamiseks 10 aasta jooksul pärast andmete esitamist. Seda tähtaega 
pikendati REACH-määruse artikli 24 lõike 1 kohaselt 2 aasta võrra 12 aastani alates 
algsest pädevatele asutustele esitamisest (nt 1. juunil 2001 esitatud teates olevatele 
andmetele kehtib REACH-kaitse kuni 1. juunini 2013). 

NB! Konkreetse katsetulemuse pädevale asutusele esitamine ja algse teate kuupäev ei 
pruugi olla sama. Katse võib nimelt olla esitatud hiljem (nt kogusevahemiku 
suurenemisel järgmise katsetamistasemeni), mille tõttu võib 12-aastane tähtaeg veel 
kesta.18 

Nii ei ole artikli 25 lõike 3 (ja selles kirjeldatud kriteeriumide) kohaselt hüvitamist ette 
nähtud selliste andmete korral, mis esitati esimest korda üle 12 aasta varem varasemate 
õigusaktide alusel. 

Teave, mida päringu esitaja taotleb päringudokumendis, kuulub seega ühte järgmistes 
punktides kirjeldatud kolmest kategooriast. 

                                          

 

 

18 NB! IUCLID 4 või SNIF-vormingus esitatud andmed ei sisalda kogu nõutavat teavet ning registreerija peab 
IUCLID 5 faili hoolikalt üle kontrollima ja täitma. Üksikasjalik teave on andmete esitamise käsiraamatus „Kuidas 
täita tehnilist toimikut registreerimiste ja PPORD-teadete jaoks”, mis on aadressil 
http://www.echa.europa.eu/reachit/dsm_en.asp. 

 

http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/inquiry
http://www.echa.europa.eu/reachit/dsm_en.asp
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4.6.2  AINE ON JUBA REGISTREERITUD JA ASJAKOHANE TEAVE ESITATI VÄHEM 
KUI 12 AASTAT TAGASI 

ECHA soovitab päringu esitajal teha kõik võimaliku, et saavutada teabe jagamise 
kokkulepe, ja annab talle selleks viivitamata järgmise teabe: 

 varasemate registreerijate ning teiste päringuesitajate (st potentsiaalsete 
registreerijate) nimed ja aadressid; 

 nende juba esitatud asjakohaste ja kättesaadavate andmete loetelu. 

Samal ajal teatab ECHA varasematele registreerijatele / päringute esitajatele (st 
potentsiaalsetele registreerijatele) päringu esitaja / potentsiaalse registreerija nime ja 
aadressi. Selles etapis varasematelt registreerijatelt aktiivset tegutsemist ei oodata. 
Päringu esitaja peab pöörduma nende poole ja ühinema ühise esitamisega. 

4.6.3 AINE ON JUBA REGISTREERITUD JA ASJAKOHANE TEAVE ESITATI ÜLE 
12 AASTA TAGASI 

ECHA annab päringu esitajale viivitamata järgmise teabe: 

 varasemate registreerijate ning päringute esitajate (st potentsiaalsete 
registreerijate) nimed ja aadressid; 

 nende juba esitatud asjakohased ja kättesaadavad andmed. 

ECHA annab kättesaadava teabe ka päringule vastamise kirja manusena. Kui päringu 
esitaja otsustab üle 12 aasta tagasi esitatud teavet kasutada, ei pea nende andmete eest 
varasematele registreerijatele rahalist hüvitist maksma. 

Paralleelselt teatab ECHA varasematele registreerijatele / päringute esitajatele (st 
potentsiaalsetele registreerijatele) päringu esitaja / potentsiaalse registreerija 
kontaktandmed. Selles etapis varasematelt registreerijatelt aktiivset tegutsemist ei 
oodata. Päringu esitaja peab pöörduma nende poole ja ühinema ühise esitamisega. 

NB! Päringu esitaja on alati kohustatud hindama ECHA-lt saadud teabe kvaliteeti ja 
sobivust, et täita registreerijana oma registreerimiskohustused. Kui soovitakse kasutada 
üle 12 aasta tagasi (nt varem teatatud uute ainetega seoses) esitatud 
uuringukokkuvõtteid, tuleb arvestada, et need ei pruugi olla REACH-määruse 
registreerimiskohustuste täitmiseks piisava kvaliteediga ja potentsiaalne registreerija 
võib registreerimistoimiku täitmise tagamiseks kaaluda alternatiive. Samuti on 
potentsiaalsel registreerijal soovitatav pöörduda varasema registreerija / teataja poole ja 
kontrollida täieliku uuringuaruande olemasolu. 

Konkreetse näitaja teave võib olla esitatud nii üle kui ka alla 12 aasta tagasi (see 
märgitakse päringu esitamise teates). Potentsiaalsel registreerijal tuleb otsustada, mis 
teave tema registreerimistoimikus teabele esitatavate nõuete täitmiseks sobib. 

4.6.4 AINE ON VAREM REGISTREERIMATA VÕI ON REGISTREERITUD, KUID 
TAOTLETAV TEAVE EI OLE KÄTTESAADAV 

ECHA teatab päringu esitajale igal juhul viivitamata, kas varasemate registreerijate / 
päringute esitajate nimed ja aadressid on kättesaadavad. Paralleelselt teatab ECHA 
varasematele registreerijatele / päringute esitajatele (st potentsiaalsetele 
registreerijatele) vajaduse korral ka päringu esitaja / potentsiaalse registreerija 

 



                                                                                                               Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

82 

 

kontaktandmed. Selles etapis varasematelt registreerijatelt aktiivset tegutsemist ei 
oodata. Päringu esitaja peab pöörduma nende poole ja ühinema ühise esitamisega. 

 

Joonis 10. Üksikasjalik päringumenetlus, millele järgneb ühine esitamine 
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4.7 ANDMETE JAGAMINE REGISTREERIJATE VAHEL PÄRAST PÄRINGUT 

Andmete jagamine on üks REACH-määruse aluspõhimõtteid. Ainete kohta teavet jagades 
ja toimikuid ühiselt esitades suurendavad ettevõtjad registreerimissüsteemi tõhusust, 
vähendavad kulusid ja väldivad tarbetuid loomkatseid selgroogsetega. 

Vastavalt artiklitele 11 või 19 on sama aine eri registreerijad kohustatud oma aine teabe 
esitama ühiselt vastavalt artikli 10 punktides a ja b kirjeldatule. Seda tehes soovitab 
ECHA järgida samu etappe kui faasiainete korral. Täiendavalt on potentsiaalsetel 
registreerijatel vastavalt artikli 11 lõikele 1 vaja menetluse varajases etapis määrata 
juhtregistreerija, kes tegutseb teiste nõusoleku andnud registreerijate nimel (ja loob ka 
REACH-ITis ühise esitamise objekti). 

Potentsiaalsed registreerijad on kohustatud taotlema varasematelt registreerijatelt / 
andmete omanikelt selgroogsete loomadega toimunud katsetega uuringute jagamist, 
kuid nad saavad taotleda ka muude katsete andmete jagamist. Kui uuringut taotletakse, 
on andmete omanik igal juhul kohustatud seda jagama, olenemata sellest, kas uuringus 
oli loomkatseid selgroogsetega või mitte. Kui potentsiaalsetel registreerijatel on vaja 
oma teabevajaduste rahuldamiseks teha katseid, peavad nad kasutama kogu 
olemasolevat teavet (nt analoogmeetodit või valideeritud (Q)SAR-mudeleid), et vältida 
loomkatseid selgroogsetega. 

Ühise registreerimistoimiku koostamisel võivad potentsiaalsed registreerijad järgida 
allpool kirjeldatud soovituslikke etappe. 

 1. etapp: olemasoleva teabe individuaalne kogumine ja süstematiseerimine 

 2. etapp: teabele esitatavate nõuete arvestamine 

 3. etapp: koostöövormi kokkuleppimine ja juhtregistreerija määramine 

 4. etapp: andmelünkade tuvastamine ja muu olemasoleva teabe kogumine 

 5. etapp: andmete ja kulude jagamise ning võimalike tulemuste arutamine 

 6. etapp: uue teabe / katsetamisettepaneku koostamine 

 7. etapp: andmete (ühine) esitamine 

 

4.7.1 1. ETAPP: OLEMASOLEVA TEABE INDIVIDUAALNE KOGUMINE JA 
SÜSTEMATISEERIMINE 

Esiteks tuleb potentsiaalsetel registreerijatel koguda kogu olemasolev teave aine kohta, 
mida nad kavatsevad registreerida. See teave peab sisaldama nii ettevõtte seest kui ka 
avalikest allikatest pärit andmeid, näiteks kirjandusandmeid. 

NB! Andmete kogumine peab olema põhjalik, usaldusväärne ja hästi dokumenteeritud, 
sest suutmatus kogu aine kohta olemasolevat teavet koguda võib kaasa tuua tarbetuid 
katseid ja kulusid. 

Iga potentsiaalne registreerija peab koguma kogu registreerimiseks vajaliku teabe: 
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 Teave aine olemuslike omaduste kohta (füüsikalis-keemilised omadused, 
toksilisus imetajatele, toksilisus keskkonnale, käitumine keskkonnas, sh keemiline 
ja biootiline lagundatavus). See teave võidakse saada in vivo või in vitro 
katsetulemustest, mittekatselistest andmetest (nt QSAR-hinnangud), 
olemasolevatest andmetest mõju kohta inimestele, analoogmeetodiga teiste 
ainete andmetest, epidemioloogiaandmetest jt. 

 Tootmise ja kasutusalade teave (praegu ja tulevikus) 

 Kokkupuuteteave (praegune ja tulevikus) 

 Riskijuhtimismeetmete teave (võetud ja kavandatavad) 

Selline andmete kogumine on nõutav sõltumata kogusest. Et registreerimisandmetele 
esitatavad nõuded olenevad iga registreerija toodetavast või imporditavast kogusest, 
peavad registreerijad registreerima kõik konkreetse näitaja jaoks olulised ja 
olemasolevad andmed. Sellele vaatamata peavad nad taotluse korral jagama ka 
suuremale künniskogusele vastavad andmeid. 

NB! 1. etapis peab potentsiaalne registreerija koguma ja dokumenteerima kogu tema 
enda ettevõttes olemasoleva teabe, sealhulgas aine 1) olemuslike omaduste (olenemata 
kogusest), 2) kasutusalade ja kokkupuute ning riskijuhtimismeetmete kohta, samuti 
otsima kirjandusandmeid. 

Alati tuleb arvestada, et mujal kui artikli 10 punktis a loetletud juhtumite korral peab 
registreerija seaduslikus valduses olema täielik uuringuaruanne, mille kohta on 
registreerimise eesmärgil koostatud uuringu (aruande) kokkuvõte, või tal peab olema 
luba sellele viidata. Lisateave andmete liigi ja andmetele viitamise õiguse kohta on 
juhendi punktis 3.3.3.8. 

4.7.2 2. ETAPP: TEABELE ESITATAVATE NÕUETE ARVESTAMINE 

2. etapis peavad potentsiaalsed registreerijad välja selgitama registreeritava ainega 
seotud täpse teabevajaduse, eelkõige seoses neile vajaliku kogusevahemiku, aine 
füüsikaliste parameetrite (neid on vaja tehnilistest katsetest loobumiseks) ning 
kasutusalade/kokkupuute aspektidega (neid on vaja kokkupuutepõhiseks loobumiseks). 

Nagu on üksikasjalikumalt kirjeldatud registreerimisjuhendis, nõuab artikkel 11, et 
registreerijad 

 esitaksid kogu neil oleva asjakohase ja vajaliku füüsikalis-keemilise, 
toksikoloogilise ja ökotoksikoloogilise teabe olenemata kogusest (sh 
individuaalselt või kollektiivselt kirjandusest otsitud teabe); 

 täidaksid vastavas kogusevahemikus toodetavate või imporditavate ainete korral 
vähemalt teabele esitatavad standardnõuded, mis on loetletud REACH-määruse 
VII–X lisa 1. veerus, kasutades vajaduse korral allpool kirjeldatud 
loobumisvõimalusi. 

Kõigil neil juhtudel tuleb registreerijatel iga registreerimistoimiku kohanduse selgelt 
märkima ja põhjendama. REACH-määruse VII–X lisa 2. veerus on loetletud konkreetsed 
kriteeriumid (nt kokkupuute- või ohuandmed), mille alusel võib teabele esitatavaid 
standardnõudeid konkreetsete näitajate puhul kohandada (kohandamine võib olla nt 
andmete esitamisest loobumine, samuti saab siin märkida, kui on vaja täiendavat 
teavet). 
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Lisaks võivad registreerijad kohandada teabele esitatavaid standardnõudeid vastavalt 
REACH-määruse XI lisa üldeeskirjadele, mis käsitlevad olukordi, kus 

 katsetamine ei osutu teaduslikult vajalikuks; 

 katsetamine ei ole tehniliselt võimalik; 

 katsetamisest võib loobuda kemikaaliohutuse aruandes esitatud 
kokkupuutestsenaariumide põhjal. 

NB! 2. etapis peab iga potentsiaalne registreerija täpselt välja selgitama ainega teabele 
esitatavad nõuded, arvestades eelkõige kogusevahemikku. Teabele esitatavate nõuete 
arvestamisel võivad potentsiaalsed registreerijad kaaluda võimalust loobuda teatud 
andmete esitamisest, näiteks kasutusalade või kokkupuutemudelite tõttu. 

4.7.3 3. ETAPP: KOOSTÖÖVORMI KOKKULEPPIMINE JA JUHTREGISTREERIJA 
MÄÄRAMINE 

Enne kui potentsiaalsed registreerijad alustavad neil olevate andmete vahetamist, on 
soovitatav kokku leppida neile kõige paremini sobiv koostöövorm ning koostöös 
järgitavad andmete ja kulude jagamise eeskirjad. 

Juhtregistreerija on REACH-määruse artikli 11 lõikega 1 kehtestatud kohustuslik roll ja ta 
on määratletud kui „üks registreerija, kes tegutseb teis(t)e registreerija(te) nõusolekul” 
ning ta peab esimesena esitama teatud artiklis 10 kirjeldatud andmed. 

REACH-määrus ei sätesta juhtregistreerija valimise korda. Juhtregistreerija peab 
tegutsema teiste registreerijate nõusolekul ja esitama ühise toimiku aine olemuslike 
omaduste teabega. Juhtregistreerijatel soovitatakse esitada registreerimistoimikud 
esimesena, st enne ühise esitamise objekti liikmeid. 

NB! 3. etapis peavad potentsiaalsed registreerijad (ja andmete omanikud, kui neid on) 
3. etapis (virtuaalselt) kohtuma, läbi rääkima ja kokku leppima teabe kogumise 
põhielementide, teabevajaduste tuvastamise, puuduva teabe loomise ja 
registreerimistegevusega seotud kulude jagamise korra. 

4.7.4 4. ETAPP: ANDMELÜNKADE TUVASTAMINE JA MUU OLEMASOLEVA TEABE 
KOGUMINE 

4. etapis peavad potentsiaalsed registreerijad võrdlema 1. etapi olemasolevat teavet 
ning 2. etapi ühise esitamise toimiku jaoks vajalikku teavet. Neil tuleb täpselt tuvastada 
andmelüngad, mis on vaja enne registreerimistoimikute esitamist täita. 

NB! Potentsiaalsed registreerijad peavad suhtlema andmete omanikega, et veenduda 
aine samasuses, st kas olemasolevad uuringud nende aine jaoks sobivad. 

4.7.5 5. ETAPP: ANDMETE JA KULUDE JAGAMISE JA VÕIMALIKE TULEMUSTE 
ARUTAMINE 

Kui on esitatud vähem kui 12 aasta eest esitatud uuringute jagamise taotlus, peab nii 
potentsiaalne kui ka varasem registreerija tegema kõik, et 

 jõuda potentsiaalse registreerija taotletud teabe jagamises kokkuleppele; 
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 tagada teabe jagamise kulude kindlaksmääramine õiglasel, läbipaistval ja 
diskrimineerimist vältival viisil (vt peatükk 4.9). 

Andmete jagamine on näiteks 

 ebaõiglane, kui andmete omanik nõuab uuringu täishinda, mida ta maksis ise, 
kuigi on mitu teist registreerijat, kelle vahel saaks kulud jagada; 

 läbipaistmatu, kui andmete omanik nõuab ühise registreerimistoimiku andmete 
eest kindlaksmääratud tasu, esitamata üksikasjalikku teavet konkreetsete 
uuringute kulude kohta; 

 diskrimineeriv, kui eri potentsiaalsed registreerijad peavad jagama kulusid 
erineva kulujagamismudeli järgi. 

Kõiki potentsiaalseid registreerijaid esindav juhtregistreerija (või tema esindaja) peab 
selgelt põhjendama iga näitaja osas kasutatavate uuringute valimist. Kui jõutakse 
kokkuleppele (artikli 27 lõike 4 kohaselt), teeb varasem registreerija / andmete omanik 
kokkulepitud teabe potentsiaalsele registreerijale kättesaadavaks. Andmete omanik 
annab potentsiaalsele registreerijale ka täielikule uuringuaruandele viitamise loa. 
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Joonis 11. Mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete andmete jagamine 

4.7.6 6. ETAPP: UUE TEABE / KATSETAMISETTEPANEKU KOOSTAMINE 

Kui 1. etapis on tuvastatud andmelünki, võib aine olemuslike omaduste teavet koguda 
muudest teabeallikatest kui in vivo katsed, kui on täidetud XI lisa nõuded. Registreerija 
võib kasutada mitmesuguseid meetodeid, nagu struktuuri-aktiivsuse kvantitatiivse 
seose hinnangud ((Q)SAR), in vitro katsed, tõendite kaalukuse hindamine ja ainete 
rühmitamise meetodid (sh analoogmeetod). 

Kui teabelünka ei õnnestu täita ühegi mittekatselise meetodiga, peavad potentsiaalsed 
registreerijad hankima puuduvad andmed: 
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 Kui registreerimiseks on vaja VII ja VIII lisas loetletud uuringut (olenemata 
sellest, kas see toimub selgroogsete loomadega) ja see puudub foorumis, on 
toimiku täitmiseks vaja teha uus katse. Seega peavad potentsiaalsed 
registreerijad looma uut teavet ning leppima kokku, kes teeb uuringu enne ühise 
registreerimistoimiku esitamist. Üksikasjalik teave on teabele esitatavate nõuete 
kemikaaliohutuse hindamise juhendis veebilehel 
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-
information-requirements-and-chemical-safety-assessment 

 Kui registreerimiseks on vaja IX ja X lisas loetletud uuringut (olenemata sellest, 
kas see toimub selgroogsete loomadega) ja see puudub foorumis, peavad 
potentsiaalsed registreerijad kokku leppima ja koostama katsetamisettepaneku, 
mis esitatakse ühises registreerimistoimikus ECHA-le läbivaatamiseks. Kuni ECHA 
teeb katsetamisettepaneku otsuse (vastavalt artiklile 40), peavad potentsiaalsed 
registreerijad võtma ka ajutisi riskijuhtimismeetmeid ja/või soovitama neid 
allkasutajatele. 

NB! Katsetamisettepaneku koostamise kohustus kehtib ka siis, kui juhtregistreerija teeb 
2. veerus sätestatud eeskirjade tõttu ettepaneku teha VII ja VIII lisa standardnõuete 
alternatiivina IX ja X lisa (kõrgema astme) katsed. 

6. etapis peavad alternatiivide puudumisel looma uued andmed (kui saab kohaldada VII 
või VIII lisa) või koostama katsetamisettepaneku (kui saab kohaldada IX ja X lisa). 
Loomkatsed selgroogsetega peavad jääma igal juhul üksnes viimaseks abinõuks. 

4.7.7  7. ETAPP: ANDMETE (ÜHINE) ESITAMINE 

Kogu ühise esitamise toimiku koostamisel kogutud asjakohane kättesaadav teave tuleb 
juhtregistreerijal dokumenteerida tehnilises toimikus ning, kui registreerija toodab või 
impordib neid aineid vähemalt 10 tonni aastas, ka kemikaaliohutuse aruandes. 

Kui potentsiaalsed registreerijad (või nende juhtregistreerija) on eespool nimetatud 
etapid läbinud, saavad nad korraldada olemasolevate andmete tegeliku jagamise ning 
teatada seonduvad kulud. Seda tehakse tõenäoliselt järk-järgult, kui uus potentsiaalne 
registreerija pöördub juhtregistreerija poole, kuid ka uute koostatud andmete ilmumisel. 

ECHA soovitab siiski juhtregistreerijal või ühist toimikut ette valmistaval muul isikul 
regulaarselt teatada foorumi liikmetele registreerimistoimiku koostamise kulust. 
Juhtregistreerijal tuleb kasutada andmeid talle saadetud ECHA teatest ECHA poole 
pöördunud uute päringuesitajate kohta ja ta peab pidama kõigi kontaktandmete registrit. 

REACH-tegevuse tasude määruse (EÜ) nr 340/2008 artikli 3 lõikega 3 ja artikli 4 lõikega 
3 kehtib registreerimistoimiku ühise esitamise korral spetsiaalne vähendatud 
registreerimistasu. 

Ühise esitamise objektiga seotud potentsiaalsed registreerijad / päringute esitajad 
võivad mõne sellise näitaja kohta, mille kohta neil on andmeid, nende andmete ühisest 
esitamisest siiski loobuda (vastavalt artikli 11 lõike 3 kriteeriumidele). Sellise loobumise 
tingimuste lisateave on juhendi peatükis 6.3. 

4.7.8 UUTE REGISTREERIJATE ÜHINEMINE OLEMASOLEVA (ÜHISE) 
ESITAMISEGA 

Kui ühise esitamise toimik on juba olemas, võib osa eespool nimetatud etappe vahele 
jätta (nt etapid 4.7.3, 4.7.4, 4.7.6). Potentsiaalne registreerija peab sel juhul pöörduma 
olemasoleva(te) (juht)registreerija(te) poole (nende kontaktandmed on ECHA-lt 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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päringule saadud vastuses) ja kokku leppima juhtregistreerija poolt teiste nõusolevate 
registreerijate nimel juba esitatud ühise toimikuga ühinemise tingimused. Potentsiaalsed 
ja varasemad registreerijad (või nende esindajad) teevad kõik, et teabe jagamine ja 
seonduvad kulud lepitaks kokku õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil. 
Kui aga potentsiaalne registreerija mõne näitajaga seotud teabe valikuga ei nõustu (nt 
kui tal on endal olemas uuringuid), võib ta otsustada nende konkreetsete näitajate 
ühisest esitamisest loobuda, kuid peab siiski osalema ühises esitamises kui menetluses. 
Lisateave sellise loobumise tingimuste kohta on juhendi peatükis 6.3. 

NB! Kui päringute esitajad on tegutsenud ja registreerinud individuaalselt, tuleb neil oma 
registreerimistoimikut ajakohastada: esiteks tuleb neil määrata juhtregistreerija, kes 
loob ühise esitamise objekti (JSO), ning seejärel kokku leppida ühiselt esitatava toimiku 
sisu. Seejärel peavad senised registreerijad (juhtregistreerija ja liikmed) oma ühiselt 
esitatud toimikut ajakohastama. 

Vastavalt artikli 24 lõikele 2 võib teataja direktiivi 67/548/EMÜ kohase teate olemasolu 
korral esitada teatatud aine järgmise künniskoguse ületamisel üksnes REACH-määrusele 
vastava toimiku (artiklite 10 ja 12 kohaselt). 

Kui ainel, mille kohta päring esitati, on aineteabe vahetuse foorum, viiakse päringu 
esitaja kokku foorumi liikmetega, kuid ametlikult temast foorumi liiget ei saa (sest see 
on loodud nn aktiivse eelregistreerimise tulemusel). Samas ei takista see kõiki sama aine 
registreerijaid andmeid jagamast ja registreerimistoimikut ühiselt esitamast (samuti 
mitte olemast seotud sama ühise esitamise objektiga). 

 

4.8 REGISTREERIMISE OOTEAEG (ARTIKLI 27 LÕIGE 8) 

Artiklis 21 on sätestatud: „Kui amet pole vastavalt artikli 20 lõikele 2 teatanud 
vastupidisest, võib registreerija alustada või jätkata aine tootmist või importimist või 
toote valmistamist või importimist kolme nädala jooksul alates dokumentide esitamise 
kuupäevast, ilma et see piiraks artikli 27 lõike 8 kohaldamist.” See tähendab, et aine 
tootmine või importimine saab alata alles pärast registreerimistoimiku esitamisele 
järgnevat kolme nädalat (v.a kui on artikli 27 lõike 8 kohaselt taotletud pikemat 
perioodi).  

Vastavalt artikli 27 lõikele 8 võib varasem registreerija taotleda uue registreerija 
(artikli 21 lõike 1 kohase) registreerimise ooteaja pikendamist nelja kuu võrra. Taotlus 
esitatakse ECHA-le, kui varasem registreerija ja potentsiaalne registreerija on vähem kui 
12 aasta eest esitatud teabe jagamise eelnevalt kokku leppinud või ECHA annab pärast 
andmete jagamise vaidlust potentsiaalsele registreerijale loa andmetele viidata (vt 
peatükk 4.9). 

ECHA saadab selle kohta teate potentsiaalsele registreerijale, kes peab pärast eduka 
registreerimise kohta kinnituse saamist ootama veel neli kuud, enne kui ta saab õiguse 
ainet Euroopa turule seaduslikult toota või importida. Kogusevahemiku suurenemisel 
peab tootja või importija esitama päringu ning ECHA-le teatama, mis lisateavet ta 
registreerimistingimuste täitmiseks vajab. Sellisel juhul (st pärast registreerimistoimiku 
ajakohastamist) et pea siiski tootmist ega importi peatama. 

ECHA ei hinda varasema registreerija taotluse põhjendatust ega kontrolli, kas ja mis 
andmeid on jagatud või kas andmete jagamine on olnud edukas. Seetõttu on 
registreerija taotluse kehtivuse ja sobivuse hindamine potentsiaalse registreerija 
ülesanne ja kohustus, kusjuures ta peab hinnangu nõuetekohaselt dokumenteerima. 
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4.9 ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSED PÄRAST PÄRINGUT 

4.9.1 ANDMETE JAGAMISE VAIDLUS (ARTIKLI 27 LÕIGE 5) 

Pärast päringumenetlust ja potentsiaalse registreerija artikli 27 lõike 1 kohast 
andmetaotlust peavad nii potentsiaalne kui ka varasem registreerija tegema kõik 
võimaliku, et jõuda andmete ja/või kulude jagamises kokkuleppele (artikli 27 lõiked 2 ja 
3). 

Kui nad siiski kokkuleppele ei jõua, teatab potentsiaalne registreerija vastavalt artikli 27 
lõikele 5 varasema(te) registreerija(te)ga andmete või kulude jagamises kokkuleppimise 
ebaõnnestumisest ECHA-le kõige varem ühe kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne 
registreerija sai ECHA-lt varasema(te) registreerija(te) kontaktandmed. Potentsiaalne 
registreerija teatab ka varasemale registreerijale, et ta on ECHA-le teatanud. 

ECHA-le vaidluse kohta teabe esitamiseks saab potentsiaalne registreerija kasutada 
ECHA veebilehel olevat veebivormi 
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article275.aspx. 

Potentsiaalne registreerija saab ECHA-lt loa andmetele viidata, kui varasem registreerija 
ei ole täitnud kohustust teha kõik, et jagada andmeid ja nendega seotud kulusid õiglasel, 
läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil, kuigi potentsiaalne registreerija on teinud 
selleks kõik. 

ECHA-le esitatavad dokumentaalsed tõendid peavad peale potentsiaalsest registreerijast 
taotleja argumentide sisaldama ka varasema registreerija argumente. Tõendavad 
dokumendid võivad olla järgmised: 

 kirjad, milles küsitakse andmete jagamise tingimusi; 

 varasema registreerija kirjad, milles kirjeldatakse andmete jagamise tingimusi; 

 kirjad, milles vaidlustatakse varasema registreerija kehtestatud tingimused; 

 täiendavad varasema registreerija esitatud tingimuste põhjendused või 
muudatused. 

Lisaks peavad tõendavad dokumendid kinnitama järgmist: 

 et potentsiaalne registreerija on teinud kõik, et jagada teavet ja leppida kokku 
kulude jagamine õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil; 

 et potentsiaalne registreerija on varasema(te)le registreerija(te)le teatanud, et 
kokkuleppele jõudmise ebaõnnestumisest teatatakse ECHA-le. 

 

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article275.aspx
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Joonis 12. Andmete jagamise vaidlus (artikli 27 lõige 5) 
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ECHA taotleb varasema(te)lt registreerija(te)lt alati – kui neid on – tõendeid 
argumentide ja põhjenduste kohta, mida nad kasutasid potentsiaalse registreerijaga 
läbirääkimistel. Seejärel hindab ECHA mõlema poole esitatud dokumentide põhjal, kas 
pool on rikkunud kohustust teha kõik võimalik, eriti kui andmete jagamise taotlustele on 
jäetud vastamata. 

ECHA menetluse tulemusena võib potentsiaalne registreerija saada ECHA-lt loa 
andmetele viidata, kui varasem registreerija ei ole täitnud kohustust teha kõik, et jagada 
andmeid ja nendega seotud kulusid õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival 
viisil, kuigi potentsiaalne registreerija on teinud selleks kõik. Kui ECHA annab 
potentsiaalsele registreerijale loa andmetele viidata, palub ta kõigepealt potentsiaalsel 
registreerijal tõendada, et ta on maksnud oma osa kuludest, mida varasem registreerija 
andmete kogumiseks kandis. Maksetõend võib olla mis tahes sobivas vormis, näiteks 
pangakonto väljavõte või ülekandekviitung. Kui ECHA on maksetõendi kätte saanud, 
esitab ta asjaomas(t)e näitaja(te) kohta uuringute (aruannete) kokkuvõtete koopia ja 
annab potentsiaalsele registreerijale loa nendele viidata. 

Hüvitisenõue vähem kui 12 aastat vanade andmete korral 

Varasemal registreerijal on õigus saada hüvitist, kui potentsiaalne registreerija kasutab 
tema teavet. Täpsemalt on varasemal registreerijal õigus proportsionaalsele osale 
potentsiaalse registreerija kasutatavate uuringute korraldamise kuludest või võrdsele 
osale, kui ta on potentsiaalsele registreerijale kättesaadavaks teinud täieliku 
uuringuaruande. ECHA võib küll paluda potentsiaalsel registreerijal esitada tõendid 
varasemale registreerijale tasumise kohta, kuid ECHA ülesanne ei ole otsustada, kas 
makse on olnud piisav. Selleks võib varasem registreerija, kui ta leiab, et potentsiaalse 
registreerija makstud summa on ebapiisav, esitada nõude oma riigi pädevale kohtule või 
kasutada poolte kokkulepitud alternatiivset vaidluste lahendamise korda. 

4.9.2 ANDMETE JAGAMISE VAIDLUSTE VÄLTIMISEKS LÄBIRÄÄKIMISTE 
PIDAMINE 

Artikli 27 kohaselt on varasematel ja potentsiaalsetel registreerijatel kohustus teha kõik 
võimalik, et saavutada andmete jagamise kokkulepe õiglasel, läbipaistval ja 
diskrimineerimist vältival viisil. 

Andmete jagamise vaidluste vältimiseks tuleb teavet taotlevatel potentsiaalsetel 
registreerijatel täpselt märkida, mis liiki teavet nad andmete omanikult soovivad. 

Et teha kokkuleppe saavutamiseks kõik võimalik, peavad kõik osapooled läbirääkimiste 
ummikusse jõudmise korral leidma alternatiivseid lahendusi ning suhtlema teise 
osapoolega avatud ja aktiivsel viisil. Kui osapool on saanud mitterahuldava vastuse, mis 
on tema hinnangul ebaselge, ebaõige või mittetäielik, on saajal kohustus püüda seda 
vastust vaidlustada, lähetades saatjale konstruktiivsed, selged ja täpsed küsimused või 
argumendid. 

Pooled peavad võimaldama üksteisele küsimustele nõuetekohaselt vastamiseks mõistliku 
aja. Varasemad registreerijad peavad tagama, et potentsiaalsetelt registreerijatelt 
nõutaks üksnes nende kulude jagamist, mis on seotud neile registreerimisnõuete 
täitmiseks esitamiseks vajaliku teabega. Taotluse korral peavad varasemad 
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registreerijad esitama aine ohutut kasutamist tõendavate andmete valimise 
lähenemisviisi teadusliku põhjenduse, eriti kui potentsiaalsed registreerijad on edutult 
taotlenud nende andmete valimises osalemist. Selleks on olemas olemasolevate ja 
vajalike andmete valimise juhised praktilises juhendis „Kuidas esitada andmenõuetest 
loobumist”.19 

Kõik nõuded tuleb osapooltel esitada üksteisele. Teise poole seisukohti vaidlustavad 
argumendid edastatakse poolte vahel otse ning mitte ECHA kaudu. 

Kulude jagamise kord peab olema põhjendatud ega tohi diskrimineerida esitamisega eri 
aegadel ühinevaid registreerijaid. 

Kui varasemad registreerijad tuginevad mitut ainekategooriat hõlmavate eri toimikute 
koostamisel analoogmeetodile, ei saa nad hilisemalt registreerijalt nõuda 
registreerimisandmete ostmist nendes ainekategooriates, mida ta ei tooda ega impordi, 
v.a kui nad põhjendavad nende andmete vajalikkust. 

4.9.3 ECHA OTSUSTE VAIDLUSTAMISE ÕIGUSVAHENDID 

ECHA teatud otsuseid, mis on loetletud REACH-määruse artiklis 91, saab vaidlustada 
ECHA apellatsiooninõukogus. 

REACH-määruse artikli 27 lõike 7 järgi saab potentsiaalne registreerija või varasem(ad) 
registreerija(d) vaidlustada ECHA artikli 27 lõike 6 alusel tehtud otsuse ECHA 
apellatsiooninõukogus. 

Artikli 92 lõike 2 järgi tuleb kaebus esitada kolme kuu jooksul alates otsuse asjaomasele 
isikule teatavakstegemisest. Kaebuse võib esitada ka isik, keda otsus otseselt ja isiklikult 
puudutab. Sel juhul tuleb kaebus esitada kolme kuu jooksul alates päevast, mil 
vaidlustaja sai otsusest teada. Tasuda tuleb apellatsioonitasu vastavalt tasude 
määruse20 artikli 10 lõikele 1. 

4.10 ANDMETE JAGAMISE NÄIDE 

Mittefaasiained/päringumenetlus 

1. Osapooled: ettevõte A kavatseb 2011. aastal alustada ELINCS-loetelus oleva 
mittefaasiaine tootmist koguses, mis eeldatavasti ületab samal kalendriaastal 
1 tonni. Ettevõte B on samast ainest 1995. aastal juba teatanud vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ. Samuti on ettevõte B esitanud 2000. aastal 
ajakohastamiseks lisateavet, sest tootmismaht suurenes. 

2. Päringumenetlus – 1. etapp: ettevõte A esitab enne teabele esitatavate nõuete 
täitmiseks vajalikku katsetamist ja registreerimistoimiku esitamist ECHA-le 

                                          

 

 

19  Eelkõige punkt 2.1.3 „Mitmest allikast pärit teabe kättesaadavus” praktilises juhendis aadressil 
http://www.echa.eu/en/web/guest/regulations/reach/evaluation. 

20  Komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile makstavate tasude 
kohta 
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artikli 26 kohase päringu. ECHA teatab ettevõttele A ettevõtte B (kellest nüüd on 
saanud REACH-registreerija) nime ja aadressi ning tema juba esitatud 
asjaomased uuringute kokkuvõtted. Ettevõttele B teatatakse ka ettevõtte A nimi 
ja aadress. Ühtlasi edastab ECHA ettevõttele A üle 12 aasta tagasi esitatud 
uuringute kokkuvõtted, mida ta võib vabalt kasutada, st ettevõttelt B viitamiseks 
luba küsimata. 

3. Andmete jagamine: ettevõtted A ja B alustavad arutelu, kuidas ettevõtte B 
esitatud kaitstud teavet jagada. Pärast ettevõtte B kontaktandmete saamist ja 
kuu aega väldanud pingelisi läbirääkimisi teabe jagamiseks kokkulepet ei 
saavutata ning ettevõte A teatab ECHA-le ja ettevõttele B, et kokkuleppele ei 
jõutud. ECHA algatab andmete jagamise vaidluse menetluse ning palub 
ettevõttelt B tõendeid argumentide ja põhjenduste kohta, mida kasutai 
ettevõttega A läbirääkimistel. Seejärel hindab ECHA esitatud tõendeid, et teha 
kindlaks, kumb pool on andmete ja kulude õiglasel, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil jagamises kokku leppimiseks teinud kõik võimaliku. 

4. ECHA võib otsustada, et ettevõte B ei ole teinud kõike võimalikku, ja anda 
ettevõttele A loa viidata ettevõtte B esitatud uuringu (aruande) kokkuvõttele. 
Ühtlasi nõuab ECHA ettevõttelt A tõendit kuluosa tasumise kohta. Ettevõte A peab 
praegusel juhul ühepoolselt otsustama, palju maksta. Pärast maksetõendi 
saamist saadab ECHA lõpliku otsuse ettevõttele A koos uuringute (aruannete) 
kokkuvõtete koopiaga. Ettevõte B võib otsustada kulud sisse nõuda ning esitada 
tehtud kulutustest proportsionaalse osa saamiseks nõude oma riigi kohtule, kui ta 
leiab, et ettevõtte A makstud osa ei olnud piisav. 

5. ECHA võib otsustada, et ettevõte A ei ole teinud kõike võimalikku, ning mitte 
anda ettevõttele A luba viidata ettevõtte B esitatud uuringu (aruande) 
kokkuvõttele. Sel juhul nõuab ta mõlemalt ettevõttelt, et nad jätkaksid õiglasi, 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid püüdlusi, et jõuda kokkuleppele ning täita 
andmete jagamise kohustusi. 
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5 KULUDE JAGAMINE 

5.1 SISSEJUHATUS 

REACH-määrusega on ette nähtud, et andmeid jagavad pooled „teevad kõik selleks, et 
teabe jagamisega seotud kulud määratakse kindlaks õiglasel, läbipaistval ja 
diskrimineerimist vältival moel” (artikli 27 lõige 3 ja artikli 30 lõige 1). Eriti oluline on see 
väike- ja kesksuurte ettevõtete jaoks. 

Sel põhjusel tuleb pooltel kulude jagamise kokkuleppega kindlaks määrata järgmine: 

1) andmete usaldusväärsus, sobivus ja piisavus (andmete kvaliteet); 

2) andmete majanduslik väärtus (andmete hind); ja  

3) kokkulepitud väärtuse jagamine poolte vahel (kulude jagamine ja hüvitamine). 

Allpool kirjeldatud punktid ei ole ainuvõimalikud ega kohustuslikud. Eelkõige on nende 
eesmärk aidata kontrollida, et kõik huvitatud pooled oleksid kindlaks määranud tegurid, 
mis on olulised andmete kvaliteedi läbivaatuse korraldamise ja seonduva kulude 
jagamise seisukohalt. 

NB! Soovitatav on andmete jagamise kokkulepe saavutada enne seda, kui ühises 
esitamises osalejad alustavad olemasoleva teabe jagamist. 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse uuringukulude jagamisega seotud aspekte. Samuti on 
asjaomaste osapoolte jaoks oluline arutada läbi kõik toimingud, mida võib olla vaja teha 
andmete jagamisel ja kulude jagamisel/kindlaksmääramisel. 

Aineteabe vahetuse foorumi haldamise või (mittefaasiainete korral) ühise 
registreerimistoimiku koostamisega seotud aspektid, sealhulgas ainete samasuse 
kontrollimine, teabevahetus, vajaduse korral usaldusisiku valimine, kemikaaliohutuse 
aruande ühine koostamine ning hindamisega kaasneda võivad lisatoimingud võivad 
samuti tekitada kulusid. Kõik need kulud tuleb jagada (potentsiaalsete) registreerijate 
vahel samamoodi kui üksnes uuringunäitajatega seotud kulud. Pooltel võib olla vaja 
tagada, et asjaomaste poolte kokkulepetes arvestataks kõiki kulusid. 

5.2 ANDMETE KVALITEET 

5.2.1 USALDUSVÄÄRSUS – ASJAKOHASUS – ADEKVAATSUS 

Olemasolevate uuringute hindamine eeldab nende teadusliku kvaliteedi 
kindlaksmääramist. 

OECD suuniste järgi tuleb olemasolevate andmete kvaliteedi määramisel konkreetse 
uuringu korral arvestada kolme aspekti: olemasoleva teabe piisavust, usaldusväärsust ja 
adekvaatsust. Need mõisted on määratletud publikatsioonis Klimisch et al. (1997): 

 Usaldusväärsus: näitab uuringuaruande või publikatsiooni olemuslikku kvaliteeti 
ja põhineb eelistatavalt standardiseeritud meetodil ning katsemeetodite ja 
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katsetulemuste kirjeldamise viisil, mis võimaldab tõendada tulemuste selgust ja 
õigsust. 

 Asjakohasus: näitab, mil määral konkreetsed andmed ja katsed sobivad 
konkreetse ohu tuvastamiseks või riski iseloomustamiseks. 

 Adekvaatsus: näitab, kui tulemuslikult on andmete alusel võimalik ohtu/riski 
hinnata. 

Kui ühe näitaja kohta on mitu uuringut, on suurim kaal üldiselt kõige usaldusväärsemal 
ja kõige asjakohasemal uuringul, mida harilikult nimetatakse võtmeuuringuks. 
Usaldusväärsuse leidmisel lähtutakse peamiselt uuringu tegemisviisist. Uuringuaruande 
kokkuvõtte koostamisel tuleb hoolikalt arvestada uuringu kvaliteeti, meetodit, tulemuste 
esitusviisi, tehtud järeldusi ning tulemusi endid. 

Olemasolevate uuringuandmete kvaliteet võib varieeruda mitmel põhjusel. Klimisch et al. 
pakub välja järgmised: 

 teistsugused katsesuunised kui praegused; 

 suutmatus katsetatavat ainet õigesti kirjeldada (puhtus, füüsikalised omadused 
jt); 

 hiljem täiustatud meetodite/menetluste kasutamine; ning 

 mõne näitaja teatud hiljem oluliseks osutunud teabe registreerimata (või isegi 
mõõtmata) jätmine. 

Enne kui asuda hindamise eesmärgil määrama konkreetse uuringu asjakohasust ja 
adekvaatsust ning koostama uuringu aruande kokkuvõtet, peavad teada olema vähemalt 
minimaalsed andmed uuringu usaldusväärsuse kohta. Seega on uuringu usaldusväärsus 
esimene põhiküsimus, mida tuleb arvestada ebausaldusväärsete uuringute 
väljasõelumiseks ning usaldusväärsematele uuringutele keskendumiseks. Kõigi 
edaspidiste otsustuste jaoks on tingimata vaja teada, kuidas uuring toimus. 

5.2.2 ANDMETE VALIDEERIMISE VIISID 

OECD on välja pakkunud kaks lähenemisviisi, kuidas korraldada uuringuaruannete 
andmete esmast hindamist ja välja praakida ebausaldusväärsed andmed. Mõlemad 
ühilduvad omavahel ja neid saab andmete kvaliteedi hindamiseks kasutada nii eraldi kui 
ka koos. 

1. Esimest lähenemisviisi ja selle väljatöötamist kirjeldab publikatsioon Klimisch et al. 
(1997). Selles kasutatakse uuringute, eelkõige ökotoksikoloogiliste ja tervisemõju 
uuringute usaldusväärsuse hindamiseks punktisüsteemi. Süsteemi saab laiendada ka 
füüsikalis-keemiliste omaduste ning keskkonnas säilivuse ja levikuteede uuringutele. 

2. Teine lähenemisviis töötati välja 1998. aastal USA keskkonnaameti (US EPA) suures 
mahus toodetavate kemikaalide programmi HPV Challenge Program raames. 

Kaaluda võib ka muid süsteeme. 

5.2.2.1  KLIMISCHI HINDAMISSÜSTEEM 

Publikatsioonis Klimisch et al. (1997) kirjeldatud lähenemisviis kasutab 
hindamissüsteemi, millega saab uuringu usaldusväärsuse liigitada nii: 
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1 = piiranguteta usaldusväärne: „uuringud ja andmed [...], mis vastavad üldkehtivatele 
ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud katsesuunistele (eelistatavalt korraldatud hea 
laboritava järgi) või mille dokumenteeritud katseparameetrid põhinevad konkreetsel 
(riiklikul) katsesuunisel või milles kirjeldatud kõik parameetrid on otseselt 
seotud/võrreldavad suunismeetodiga”. 

2 = piirangutega usaldusväärne: „uuringud ja andmed [...] (enamasti heale laboritavale 
mittevastavad), mille dokumenteeritud katseparameetrid ei vasta täielikult konkreetsele 
katsejuhendile, kuid on andmete tunnustamiseks piisavad, või milles kirjeldatakse 
uuringuid, mis täpselt ei kuulu katsetamissuunise alla, kuid need on sellegipoolest hästi 
dokumenteeritud ning teaduslikult vastuvõetavad”. 

3 = ebausaldusväärne: „uuringud ja andmed [...], kus mõõtesüsteem ja katsetatav aine 
ei sobi või milles kasutati kokkupuute seisukohalt sobimatuid organisme/katsesüsteeme 
(nt mittefüsioloogilised manustamisteed) või mis toimus või koostati vastuvõetamatu 
meetodi alusel, mille dokumentatsioon ei ole hindamiseks piisav ning mis ei ole 
eksperdihinnanguna veenev”. 

4 = kõlbmatu: „uuringud ja andmed [...], mis ei sisalda katsete kohta piisavaid andmeid 
ning on avaldatud üksnes lühikokkuvõtetena või teisestes allikates (raamatud, ülevaated 
jt)”. 

NB! Klimischi hinnete abil saab uuringuid liigitada täpsemaks analüüsiks. Uuringud, mis 
usaldusväärsuse põhikriteeriumidele ei vasta, jäetakse tavaliselt esialgu kõrvale, kui on 
olemas parema kvaliteediga teavet. Kõrvalejäetud uuringuid saab siiski kasutada 
teabekogumina, millele viidatakse kaalukuse hindamisel (vt allpool). 

5.2.2.2  USA EPA HINDAMISSÜSTEEM 

USA keskkonnaamet (US EPA) pakub lisateavet, kirjeldades iga andmeelementide rühma 
peamisi usaldusväärsuskriteeriume (vt alljärgnev 1. tabel). Kriteeriumid arvestavad 
üldist teaduslikku usaldusväärsust ja uuringuteabe õigsust, st usaldusväärsust. Käsitlus 
vastab Klimischi lähenemisviisile, sest ükski kriteeriumidele mittevastav uuring ei oleks 
ka Klimischi süsteemi järgi kõlblik. Samas võib selliseid uuringuid arvestada hiljem 
konkreetse näitaja üldisel hindamisel lisateabena, kui ühene võtmeuuring puudub. 

Tabel 1. Andmete usaldusväärsus: esmase hindamise kriteeriumid teabeliikide kaupa 

Nõutav järgmist liiki teabe korral 

Kriteerium Füüsikalis-
keemilised 
omadused 

Käitumine 
keskkonnas 

Ökotoksikoloogiline / 
terviseteave 

Katsetatava aine identifitseerimisandmed 

(Katsetatava aine adekvaatne kirjeldus, sh keemiline puhtus ja lisandite 
identifitseerimisandmed/kogus, kui on teada) 

X X X 

Temperatuur X1 X X 

Täisviide/tsitaat X X X 

Kontroll2  X X 

Statistika 

Mõningate eranditega (nt Salmonella/Amesi testid) 
  X 
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Organismi liik, tüvi, arv, sugu, vanus   X 

Annus/kontsentratsioon  X X 

Kokkupuute meetod/liik3   X 

Kokkupuute kestus  X X 

1. Aururõhu korral oktanooli-vee jaotustegur ja veeslahustuvuse väärtused. 

2. Kõik uuringud peavad sisaldama negatiivset kontrolli ja osa uuringuid (nt biolagunduvus, Amesi 
test) ka positiivset kontrolli. Kui katsematerjal manustatakse kandevahendi abil, tuleb kehtestada 
ja esitada kandevahendite kontrolli meetodid. Eranditeks võivad olla imetajate akuutse toksilisuse 
uuringud. 

3. Märgitud peab olema kokkupuute meetod/liik (imetajatega uuringutes nt suukaudne) või 
katsesüsteem (ökotoksilisuse korral seisev, läbivooluga jt). 

Asjakohasuse ja adekvaatsuse hindamist hõlbustab uuringu usaldusväärsuse täpne 
teadmine: näiteks võib ühe näitaja osas olla üks või mitu võtmeuuringut ning tuleb 
otsustada, kas saab koostada asjakohasuse ja adekvaatsuse otsustamist võimaldavad 
uuringuaruannete kokkuvõtted. 

NB! Usaldusväärsete, asjakohaste ja adekvaatsete andmete järk-järguline leidmine aitab 
tagada kvaliteetsete andmete valimise ning tõendite kaalukuse hindamise raames ka 
muude uuringute kasutamise: näiteks kui on mitu uuringut, mis eraldi võetuna ei pruugi 
konkreetse näitaja kohta anda adekvaatset ülevaadet, võib olla võimalik kasutada neid 
näitaja hindamiseks kollektiivselt, vältides sellega täiendavaid (loom)katseid. 

Näide: konkreetse aine kohta on olemas mitu korduva annuse uuringut, kuid ükski neist 
ei pruugi olla eraldi võetuna aktsepteeritav, sest protokollis on puudusi (nt katseloomade 
väike arv annuserühmas, kontrollrühmale lisaks vaid üks annuserühm, annuse suuruse 
või sageduse muutmine uuringu ajal). Kui aga eri uuringud koos näitavad siiski mõju 
samale sihtelundile ligikaudu sama annusega ja sama aja jooksul, võib korduvannuse 
toksilisuse andmeelemendi nõutava tingimuse lugeda täidetuks. 

Edasine tegevus 

Kõik arvestatavad aruanded tuleb ideaaljuhul dokumenteerida IUCLID 5 
andmekogumitena koos uuringuaruande kokkuvõttega (kui see on olemas). Kui IUCLID 5 
fail on veel loomata, võib selle siiski edasi lükata, kuni konkreetse näitaja jaoks on 
uuringud välja valitud. Üldiselt koostatakse andmete hindamisel uuringuaruannete 
kokkuvõtted üksnes kvaliteetsemate ehk võtmeuuringute kohta. 

Soovitatav on pakutud uuringute aktsepteerimise / kvaliteedi hindamise kriteeriumid 
eelnevalt kokku leppida. Need etapid võivad olla näiteks 

 andmete omanike poolne hindamine; 

 ühises esitamises osalejate poolne läbivaatamine; 

 probleemide korral võib olla vaja kasutada vahekohtumenetlust, kus saab 
kasutada kolmandast isikust eksperti, kes kontrolliks algset hindamist. 

Nagu eespool märgitud, võib olemasolevate andmete usaldusväärsuse hindamiseks olla 
ka muid võimalusi, mis on välja töötatud selleks, et arvestada ainete erilisi omadusi, 
mida eespool kirjeldatud üldised lähenemisviisid ei pruugi (piisavalt) hõlmata: näiteks 
metallide, metalliühendite ja mineraalide jaoks on MERAG-projektiga (metallide 
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riskihindamise juhend) ette nähtud kriteeriumid, mida arvestada ohtude 
klassifitseerimisel ökotoksilisuse hindamiseks. Lähenemisviise võib olla ka muid. 

5.3 UURINGU VÄÄRTUSE HINDAMINE 

Uuringute väärtuse täpne ja läbipaistev hindamine on andmete jagamise menetluse 
kriitilise tähtsusega element. Kõigepealt tuleb uuringuid hinnata teadusliku kvaliteedi 
seisukohalt. Järgmiseks saab leida rahalise väärtuse, arvestades parandustegureid, 
millega leitud väärtusi vajaduse korral suurendatakse või vähendatakse. 

5.3.1 MIS UURINGUID ON VAJA HINNATA? 

Kvaliteedi seisukohalt ja Klimischi hinnete alusel on soovitatav, et rahalisele hüvitisele 
kvalifitseeruksid üksnes uuringud, mille usaldusväärsuse hinne on 1 või 2. Seega võib 
väärtuse hindamiselt kõrvaldada uuringuaruanded, mille hinne on 3 või 4 või mille kohta 
on olemas suurema usaldusväärsusega uuringuid. Sellistes aruannetes sisalduvat teavet 
saab võib-olla kasutada tõendite kaalukuse hindamisel. Parema kvaliteediga uuringutega 
võrreldes on nende hüvitamist raske põhjendada. 

Erandiks võib olla juhtum, kus aruanded, mille Klimischi hinne on 3, aitavad teatud 
näitajat määrata tõendite kaalukuse hindamisel ning suurema hindega uuringud 
puuduvad. Kui olemasolevatest andmetest näitaja tõendamiseks ei piisa, võib selliseid 
uuringuid väärtuse hindamiseks kasutada kollektiivselt nagu kõrgema kvaliteediga 
andmeid. Sel põhjusel on maksete eeltingimuseks vaja uuringute ametlikku heakskiitu. 

5.3.2 AJALOOLINE HIND VÕI ASENDUSHIND 

Artikli 27 lõikega 5 ja artikli 30 lõikega 1 on ette nähtud, et uuringu omanik peab 
esitama tõendi uuringu maksumuse kohta ühe kuu jooksul alates uuringu taotlusest. 

Potentsiaalsed registreerijad võivad omal äranägemisel kokku leppida väärtuse 
hindamise meetodid, näiteks asendushinna ehk hinna, mis tuleks maksta sama uuringu 
saamiseks praegusel ajal. 

NB! Sobivaima hinnamudeli (ajalooline hind, asendushind või muu) kokkuleppimine on 
ühises esitamises osalejate kohustus. Mudel peab olema õiglane, läbipaistev ja 
mittediskrimineeriv. 

5.3.2.1  PARANDUSTEGURID 

Nii ajaloolisel kui ka asendushinnal põhineva mudeli korral saab kasutada 
parandustegureid, mille abil saab kulude jagamisel aluseks võetavat uuringu väärtust 
suurendada või vähendada. Ajaloolise hinna korral saab parandusteguriga arvestada 
inflatsiooni või muid asjaomaseid tegureid, mida asendushinna korral ei ole vaja. 

Uuringu väärtust suurendavad tegurid võivad olla näiteks kulud, mis kaasnevad proovi 
ettevalmistamise, katse hindamise ja muude tegevuste/meetmetega, näiteks 
järgmistega: 

 katsekontsentratsioonide leidmise eelanalüüsid; 

 aine katsetamine vastavalt standardprotokollile; 

 sobivate analüüsimeetodite väljatöötamine; 
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 täiendavad analüüsid (nt aine iseloomustamine, stabiilsus katsekeskkonnas, 
kontsentratsioon katsekeskkonnas); 

 haldus- ja reisikulud; 

 telliva osapoole menetlus- ja tööjõukulud (sh võib-olla ka katse väljatöötamise 
ja/või katsematerjali ettevalmistamise kulud); 

 IUCLID-andmestiku ja uuringuaruande kokkuvõtte/kokkuvõtete koostamine. 

Uuringu väärtust vähendavad tegurid võivad olla näiteks järgmised: 

 kõrvalekalded standardprotokollist (uuringus eirati head laboritava); 

 uuringu muud võimalikud konkreetsed puudused; 

 uuringut saab kasutada üksnes REACH-otstarbel; 

 kasutamine ainekategoorias, kus konkreetset uuringut saab kasutada vaid ühe 
aine jaoks; 

 kasutamine analoogmeetodil seoses ainega, mis ei ole katsetatud aine. 

5.3.2.2  VÄÄRTUSE ERIKOMPONENDID 

Konkreetsetel juhtudel võib olla vaja arvestada järgmisi komponente: 

 Baaskulud (st standardprotokolli järgiva eelkatsetamise ja aine katsetamise 
maksumus) saab arvutada kahe või kolme kokkulepitud katselabori hinnakirjalise 
hinna keskmisena. Lähtuda tuleb standardhinnast ning eritingimusi, näiteks neid, 
mida pakutakse mahukate katseprogrammide tellimisel, ei arvestata. 

 Kui aine analüüsikulude arvutamiseks ei saa kasutada turuhindu, peab uuringut 
pakkuv osapool esitama iga analüüsitoimingu kohta järgmise teabe: i) metoodika 
lühikirjeldus ja avastamispiir; ii) meetodi väljatöötamise või kasutuselevõtu 
hinnanguline maksumus;21 iii) ühe analüüsi hind; iv) tehtavate analüüside arv. 
Mõnel juhul saab väljatöötamise ja kasutuselevõtu kulusid eraldi mitte märkida 
ning lisada need iga analüüsi hinnale. 

 Halduskulud: peale katsete (aine katsetamine ja analüüs) maksumuse on 
arvatavasti olnud teatud halduskulusid (andmete omaniku menetlus- ja 
tööjõukulud, reisikulud, katseaine ja algandmete arhiivimine). Seda lisatasu ei 
saa fikseerida, vaid see tuleb pigem siduda uuringu väärtusega. Allpool (peatükis 
5.6) on mitmesuguste halduskulude näiteid vastavalt baasuuringu väärtusele. Kui 
kulude kohta on olemas faktiandmeid, võivad need olla muude soovituste suhtes 
ülimuslikud. Kui need oluliselt erinevad, peaksid kulud olema täielikult 
põhjendatud ja ühekaupa dokumenteeritud. 

                                          

 

 

21 Analüütilise menetluse või meetodi kasutuselevõtt sisaldab ka kontrollimist, kas kirjandusest teadaolev meetod 
sobib ettenähtud kasutusalaga. 
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NB! Väärtuse hindamiseks kasutatavaid kulutusi peavad kinnitama kontrollitavad 
dokumendid või viimaste puudumisel peavad kulutused olema nõuetekohaselt 
põhjendatud. Need aspektid on andmete omanikele õiglaste, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate kulude esitamise kohustuse täitmiseks kriitilise tähtsusega. 

 Uuringuaruande kokkuvõte: uuringu omanikult saadavate (või selleks palgatud 
ekspertide koostatavate) võtmeuuringute aruannete kokkuvõtete koostamise ja 
esitamise eest võib maksta hüvitist protsendina eespool nimetatud 
halduskuludest (ICCA HPV kogemuse järgi võib see olla kuni 30% 
halduskuludest). Aine olemuslike omaduste katsetamise korral võib esineda 
olukord „piirangutega usaldusväärne” (hinne 2), kui uuring on tehtud enne hea 
laboritava nõuete kasutuselevõttu. 

 Riskipreemia: uuringu läbiviimise otsusega kaasneb algataja jaoks risk, et 
projektiga ei saa soovitavat teavet (ning ei teki võimalust hüvitist saada). Seda 
riski tuleb arvestada, eriti selliste ainete korral, mis on teadaolevalt probleemsed 
või mille katsetamine on keerukas. Seevastu potentsiaalne registreerija saab 
olemasoleva uuringuga tutvudes näha juba olemasolevat tulemust, mistõttu risk 
puudub. Eelkõige kehtib see toksilisuse ja ökotoksilisuse uuringute korral, kus 
võib mõistlikult eeldada, et katsetamisel tekib probleeme. Paljudel muudel 
juhtudel ei pruugi katsetamise laadi ja/või aine olemuslike omaduste tõttu olla 
riskipreemia põhjendatud. 

 Rahvusvaheline läbivaatus: rahvusvaheliste programmidega (nt ICCA/OECD HPV-
kemikaalide programmiga) hõlmatud ainete olemuslikud omadused on juba läbi 
vaadatud, mille tõttu on ka võtmeuuringud juba sarnasel viisil valitud. Seda võib 
vajaduse korral arvestada, hõlmates kõik asjaomased näitajad ning lisades 
täiendava preemia. 

NB! Kõigi nimetatud väärtustegurite osas on juhtregistreerija(te)l, varasematel 
registreerijatel või nende esindajatel või toimikut ettevalmistavatel osapooltel kohustus 
vastata kõigile selgitamistaotlustele kulude osas, mis ei pruugi olla ühises esitamises 
osaleja(te)le piisavalt läbipaistvad.  

Uuringu väärtuse hindamise põhimõtteid kirjeldatakse peatükis 5.6 kahe näitega (vt 1. 
ja 2. näide). 

5.4 KULUDE JAOTAMINE JA HÜVITAMINE 

REACH-määruse kohaselt peavad kõik osapooled tegema kõik, et teabe jagamisega 
seotud kulud määrataks kindlaks „õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival” 
viisil. Kulude jaotuse saab arvutada kõigi selliste näitajatega seotud uuringute jaoks, 
mille kohta nõutakse REACH-määruse alusel teavet. Kulude jaotuse ja hüvitamise 
aluseks on kõigi uuringuaruannete hetkeväärtus. 

NB! Kulude jaotamist ei ole ette nähtud selliste andmete korral, mis on saadud 
üldkasutatavatest allikatest (üksikasjalik teave: vt punkt 3.3.3.8) ning mille 
kasutamisega ei kaasne täiendavaid kulutusi. 

Kulude jaotamise ja hüvitamise korra (st kulude jaotamise mudeli) on sama aine 
potentsiaalsed registreerijad kohustatud valima nii, et see kord oleks õiglane, läbipaistev 
ja mittediskrimineeriv. Võimalikud näited on järgmised (loetelu ei ole ammendav): 
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 andmete võrdne jagamine sama kogusevahemikuga osapoolte (st samade 
teabevajadustega registreerijate) arvu järgi; 

 andmete jagamine nende registreerijate vahel, kelle teabevajadused samas 
kogusevahemikus on samad tulenevalt tootmis-, müügi- vm kogustest 
(arvestades konkurentsieeskirju ja konfidentsiaalse äriteabe nõudeid, vt ka 7. ja 
9. peatükk); 

 muu kord, milles kasutatakse eespool nimetatud mudeleid muul viisil. 

Lisaks märgitakse REACH-määruse artikli 30 lõikes 1, et kui kokkuleppele ei jõuta, 
jagatakse kulud võrdselt. 

NB! Registreerijad peavad jagama ainult neid kulusid, mis on seotud teabega, mida neil 
tuleb esitada oma registreerimisnõude täitmiseks. Seega ei saa registreerijaid sundida 
tasuma uuringute eest, mida nad ei vaja (st üks uuring näitaja kohta), v.a kui teabele 
esitatavate nõuete täitmiseks on tarvis täiendavaid uuringuid (nt tõendite kaalukuse 
hindamisel). Ka ei saa ettevõtteid sundida maksma uuringute eest, enne kui nad neid 
oma kogusevahemikus tegelikult vajavad. 

Kui (potentsiaalne) registreerija taotleb andmeid varem, peab ta tasu maksma andmete 
kättesaamisel. 

5.4.1 INDIVIDUAALNE VIIS 

Uuringu väärtus leitakse eespool kirjeldatud põhimõtete alusel. Seejärel jagatakse 
uuringut kõigi pooltega, kes vajavad selle teavet registreerimiseks. Kui andmete omanik 
kuulub potentsiaalsete registreerijate rühma, lisatakse andmete maksumus kulude 
jaotuse arvestusse. Kui andmete omanik registreerida ei kavatse (nt kui ta on andmete 
omanik), tuleb kulud jaotada üksnes potentsiaalsete registreerijate vahel. Kui ühisel 
esitamisel tekib uusi huvitatud osapooli, teevad andmete omanikud hüvitamises 
vajalikud kohandused. 

5.4.2 KOLLEKTIIVNE VIIS 

NB! Üksnes kulude jagamise seisukohalt saab konkreetse näitaja korral üldiselt lähtuda 
põhimõttest „üks uuring näitaja kohta” (kuigi tehnilise abimaterjalina saab kasutada 
kõiki uuringuid). 

Potentsiaalsed registreerijad, kes on kohustatud esitama aine olemuslike omaduste 
andmekogumi ühiselt, võivad vabalt otsustada, milline andmete hüvitamise kord vastab 
nende eesmärgile kõige paremini. 

Mõningaid varem kasutatud mudeleid on selgitatud allpool ning neid saab kulude 
osalejate vahel jagamisel arvestada. Tegu on siiski vaid mudelitega, mille mõistmiseks 
tuleb tutvuda ka neid illustreerivaid näiteid. 

1. ANDMETE HÜVITAMINE UURINGU KVALITEEDIST SÕLTUVATE MUDELITE 
ALUSEL 

Andmete hüvitamise sellise korra variantide näited on peatükis 5.6. Mudelid rajanevad 
põhimõttele, et isikud, kes konkreetse näitaja koostamisel ei osalenud, peavad hüvitist 
maksma üksnes parima olemasoleva uuringu eest (st üks uuring näitaja kohta). 
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Kui andmete omanikke on mitu, saab kohase kulude jaotuseni jõudmiseks kasutada 
alljärgnevaid etappe. Näites määratakse kõigepealt edaspidi kasutatavad Klimischi 
hinded. 

Juhtum i): olemas on üksnes uuringud Klimischi hindega 1 

Hindega 1 aruande (piiranguteta usaldusväärne) esitamisega loetakse esitaja / andmete 
omanik näitaja osas tasumiskohustuse täitnuks. Sama kehtib ka teiste samaväärse 
kvaliteediga uuringuid esitanute suhtes. Näitaja kulud jagavad seejärel üksnes ülejäänud 
(andmete esitamises mitte osalenud) potentsiaalsed registreerijad. 

Kui aruanded kuuluvad mitmele potentsiaalsele registreerijale koos, loetakse nad kõik 
konkreetse näitaja osas kulude jagamise kohustuse täitnuks. 

Juhtum ii): olemas on uuringud Klimischi hindega 1 ja 2 

Kui sama näitaja kohta on olemas nii uuringuid, mille hinne on 1, kui ka neid, mille hinne 
on 2 (piirangutega usaldusväärne), kasutatakse kulude jaotamisel võtmeuuringuna 
parema hindega aruannet. Halvema hindega aruande esitanud andmeomanike panuse 
suurus on nende uuringu ning valitud võtmeuuringu väärtuse vahe. Teised (andmete 
esitamises mitte osalenud) potentsiaalsed registreerijad osalevad kulude kandmises 
võtmeuuringu väärtusest lähtudes. 

Kui mõni aruanne hindega 1 kuulub mitmele potentsiaalsele registreerijale koos, 
loetakse nad kõik konkreetse näitaja osas kulude jagamise kohustuse täitnuks. Hindega 
2 aruannete ühisomanike panus arvutatakse eespool kirjeldatud viisil. 

Juhtum iii): olemas on üksnes uuringud Klimischi hindega 2 

Kui hinde 1 standardile vastavat aruannet ei ole ning hindega 2 aruandeid on ainult üks 
(või mitu), valitakse kulude jaotamisel võtmeuuringuks aruanne, mille väärtus on 
hinnatud kõrgeimaks. Andmete esitamises osalenud potentsiaalsed registreerijad 
maksavad vastavalt hinnavahele võtmeuuringuga (vt eespool), teised potentsiaalsed 
registreerijad aga osalevad võtmeuuringu kulude kandmises vastavalt võtmeuuringu 
väärtusele. 

Hüvitis 

Jaotamiseks ette nähtud koguhüvitis on iga näitaja korral kõigile potentsiaalsetele 
registreerijatele eespool kirjeldatud juhiste kohaselt määratud osamaksete summa. 

Hüvitis jagatakse seejärel aruandeid esitanud osapoolte vahel iga hõlmatud näitaja kohta 
esitatud aruannete väärtuse järgi. 

2. ANDMETE OTSENE HÜVITAMINE 

Eespool kirjeldatud lähenemisviisi asemel võib kasutada ka üht või mitut otsesemat 
kulujaotusmehhanismi. Igal juhul peavad olema kindlalt määratletud uuringu väärtuse 
hindamise etapi eeskirjad, millel põhineb jaotusmehhanism. Selle mudeli korral 
vabastatakse kulude jagamisest andmete omanikud, kes suudaksid oma 
registreerimisvajadused ise täita, ning kulud jagatakse üksnes võtmeuuringu omaniku ja 
nende registreerijate vahel, kellel piisavalt andmeid ei ole. Kui uuringu kulud on leitud, 
võib kaaluda järgmisi jaotusvõimalusi. 
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Juhtum i): hüvitamine mitut uuringut arvestades 

Mõnel juhul võib konkreetse teabevajaduse rahuldamiseks vaja olla mitut 
võtmeuuringut. Selleks saab kehtestada mitme võtmeuuringu kulude jagamise korra, 
kus konkreetse näitajaga seotud mitme uuringu järgi arvutatakse näitaja koguväärtus. 
Liikmete panused määratakse koguväärtuse järgi. Iga potentsiaalse registreerija osas 
korrigeeritakse kulusid vastavalt tema esitatud uuringute väärtuse ning liikmelt 
nõutavale panuse suhtele. 

Selle meetodi eelis on, et võetakse arvesse olemasolevate uuringute koguväärtust. Et 
aga vältida olukorda, kus olemasolevate aruannete arv on suurem kui andmeid jagavate 
potentsiaalsete registreerijate arv, hüvitatakse andmete omanikele näitaja kohta üldiselt 
ainult üks uuring. 

NB! Selle mudeli korral hüvitavad andmete esitamises mitte osalenud potentsiaalsed 
registreerijad näitaja kohta mitu uuringut. 

Juhtum ii): üksnes võtmeuuringu hüvitamine 

Hüvitamise aluseks on näitaja jaoks valitud võtmeuuring. Teised näitajaga seotud 
andmete omanikud on hüvitamismenetlusest vabastatud ning võtmeuuringu valdajale 
peavad rahalist tasu maksma üksnes potentsiaalsed registreerijad, kellel endal andmeid 
ei ole. 

Et selle mehhanismi korral on kõige olulisem võtmeuuringu kokkuleppimine, võib olla 
keeruline kokkuleppele jõuda, kui olemas on mitu võrreldavat uuringut. Samas võib 
vajaduse korral võtmeuuringuteks määrata mitu uuringut. 

5.5 MUUD KULUDE JAGAMIST MÕJUTAVAD TEGURID 

Potentsiaalsete registreerijate vahel kulude jagamiseks saab arvestada ka mitmeid muid 
tegureid. Kõigil juhtudel kohaldatakse siiski ka eespool kirjeldatud andmete/kulude 
jagamise mehhanisme, kuid vajalike kohandustega. 

5.5.1 UURINGUD KLIMISCHI HINDEGA 3 

Nagu on mainitud peatükis 5.3 („Uuringu väärtuse hindamine”), võivad potentsiaalsed 
registreerijad juhtudel, kus parim olemasolev teave pärineb uuringutest Klimischi 
hindega 3, kasutada tõendite kaalukuse hindamise meetodit, mis võib olla konkreetse 
näitajaga seotud nõuete rahuldamiseks piisav. 

NB! Uuringute kogumi ametliku heakskiitmise korral (eesmärgiga vältida tarbetute 
loomkatsete kordamist) on soovitatav väärtuse hindamisel arvestada andmeid, mis 
vastavad kõrgematasemeliste Klimischi hindega 2 andmete kriteeriumidele. 

5.5.2 KASUTUSPIIRANGUD 

Peale kuluelementide kaalutluste tuleb arvestada ka kasutustingimusi. Konkreetse 
uuringu rahalise väärtuse leidmisel tuleb arvestada mis tahes kasutamist piiravaid 
tingimusi. Kasutamine võib piiratud olla näiteks järgmistel juhtudel (või nende 
kombinatsioonide korral): 

 Kasutamine on võimalik üksnes REACH-otstarbel (st uuringut ei saa kasutada 
üldisemalt) 
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 Täielikku uuringuaruannet ei tehta kättesaadavaks, vaid pakutakse 
andmekasutusluba, mis annab õiguse tööle viidata 

 Vaja on ühe aine ja mitte kogu ainekategooria andmeid 

 Väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike võivad teabe kasutamisele kehtida 
geograafilised piirangud 

NB! Uuringu kindlaksmääratud väärtuse vähendamine tuleb alati kokku leppida 
protsendina algselt hinnatud väärtusest, mille järel jaotatakse uuringu väärtus 
tavamenetluse kohaselt (vt eespool). 

5.5.3 KOGUSETEGURID 

Uuringukulude jaotus võib olla ebatasakaalus, kui osapoolte toodetavad või imporditavad 
kogused on väga erinevad. Üldiselt tekib selline olukord suure kogusevahemiku korral 
(üle 1000 t), kuid koguseteguri kasutamist võib kaaluda ka väikeste kogusevahemike 
korral. Sel juhul arvestatakse kogusevahemikke kaaluteguriga, et suureneks osaliste arv, 
kelle vahel tasu jaotatakse. Mitme tegevuskohaga ettevõtetel võib sobiva 
vahemikuteguri määramiseks kogused liita. Selleks peavad kogusevahemikes olema 
kogused teada ja tuleb erilist tähelepanu pöörata konkurentsi- ja 
konfidentsiaalsusküsimustele, mis võivad tekkida, kui kasutatavad kogusevahemikud on 
suhteliselt kitsad, nii et nende järgi saaks hinnata või tuvastada konkreetse osalise 
koguseid. Lisateave on käesoleva juhendi 7. ja 9. peatükis. 

5.5.4 UUED UURINGUD 

Kui registreerimise tulemusena tehakse (REACH-nõuete tõttu) uusi uuringuid, tuleb 
nende väärtuse hindamiseks ja kaasneda võivate kulude jagamiseks kasutada eespool 
kirjeldatud olemasolevate uuringute kulude jagamise üldpõhimõtteid. See tagab 
lähenemisviiside järjepidevuse kõigi konkreetse aine registreerimisel kasutatavate 
andmete korral. 

5.5.5 KULUDE JAGAMINE KUI MITTESTAATILINE PROTSESS 

Lisaks tuleb mis tahes kulujagamismudeli korral arvestada, et kulude jagamine ja kulude 
jaotamine on pidevad ning dünaamilised protsessid. Mitme järgmise elemendi tõttu võib 
olla aja jooksul vaja muuta ja parandada mudelit: 

 Kaasregistreerijate arvu muutumine – ühise esitamisega ühineda võivate 
registreerijate arv ei ole ette teada. Uued potentsiaalsed registreerijad võivad 
millal tahes liituda olemasoleva ühise esitamisega, milles on jagamise kord juba 
kokku lepitud. Nad peavad nõustuma nende rahalist panust määrava kulude 
jagamise mudeli/kokkuleppe aluseks olevate kriteeriumidega. 

 Täiendavate registreerimisnõuete vajadus – vaja võib olla lisakatsetusi ja 
nendega kaasnevaid kulutusi, mis mõjutavad olemasolevaid kokkuleppeid. Selline 
olukord võib tekkida näiteks kogusevahemiku suurenemisel/uuendamisel või 
katsetamisettepaneku või vastavuskontrolli kohta tehtud ECHA otsuse tõttu. Sel 
põhjusel saab seda lähenemisviisi kulujagamismudelites arvestada, nii et tekkivad 
kulud jagataks asjakohasel viisil kõigi asjaomaste (potentsiaalsete) registreerijate 
vahel. 

NB! Kaasregistreerijatel on soovitatav andmete/kulude jagamise kokkulepped hoolikalt 
üle kontrollida, pidades silmas eespool loetletud aspekte (millega võib kaasneda kulude 
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muutumine) ning protsessi korduvat iseloomu. Toimiku hind, näiteks andmekasutusloas 
märgitud hind, sisaldab ka muud kui üksnes üksikuuringute kogumaksumust. 

5.6 KULUDE JAGAMISE NÄITED 

Selle peatüki näited sisaldavad mitmesuguseid eespool kirjeldatud lahendusi. Näidete 
eesmärk on pakkuda praktilist selgitust, kuid need EI OLE konkreetsed ainuvõimalikud 
juhised. 

1. NÄIDE: Uuringu väärtuse hindamine 

7 potentsiaalset registreerijat (A, B, C, D, E, F, G) moodustavad sama aine jaoks 
aineteabe vahetuse foorumi. Liikmel A on aruanne Klimischi hindega 1, liikmel B on 
aruanne Klimischi hindega 2, liikmetel C, D, E, F ja G asjakohast uuringut ei ole. 

Näide ei hõlma 

 mahaarvestust tulenevalt uuringu piiratud kasutatavusest üksnes REACH-
registreerimise otstarbel; 

 lisatasu koostatud uuringuaruande kokkuvõtte eest. 

a) Aine katsetamine 

 Aruanne – Klimisch 1 Aruanne – Klimisch 2 

Omanik Liige A Liige B 

Katsetamisaasta 2001 1984 

Meetod OECD suunis xyz OECD suunise xyz sarnane  

Hea laboritava jah ei 

Katseaine analüüs farmakoloogilise puhtusega, 99,9% tundmatu, eeldatavalt >99% 

Stabiilsus jah tundmatu, eeldatavalt jah 

Kontsentratsiooniseire jah jah 

Märkused Uuring toimus OECD, EÜ ja EPA 
katsesuuniste ja hea laboritava järgi 

Puudub osa katsetingimuste andmeid, nt 
katseloomade sugu, vanus ja kehamass 
ning elamistingimused. Katse on siiski 
aktsepteeritav, sest katse on korraldatud 
üldiselt aktsepteeritaval viisil ning 
aruandes on esitatud tulemuste 
üksikasjalik kirjeldus. 

 

b) Analüüsid 

Katsetatav aine standardne standardne 

Stabiilsus standardne standardne 

Kontsentratsiooniseire 

  Meetod kirjandusandmete järgi kirjandusandmete järgi 

 Väljatöötamine ei ei 
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 Korraldamine 

  Tööpäevade arv 10 8 

 Päevakulu 600 eurot 600 eurot 

 Analüüsikulud 100 eurot/analüüs 100 eurot/analüüs 

 Analüüside arv 60 50 

 

c) Aruande hetkeväärtuse leidmine 

Kulu/lisatasu/mahaarvamise liik Aruanne 1 Aruanne 2 

 Kontsentratsiooni(vahemiku) määramise eelkatse 35 000 eurot  35 000 
eurot 

 

 Katse standardprotokolli järgi 100 000 eurot  100 000 
eurot 

 

 Hea laboritava järgimata 0  –15 000 
eurot 

 

 Muud puudused 0  –5000 
eurot 

 

Aine katsetamise maksumus  135 000 
eurot 

 115 000 
eurot 

 Analüüsimenetluse/-meetodi väljatöötamine 0  0  

 Analüüsimenetluse/-meetodi rakendamine (10 või 
8 tööpäeva, à 600 eurot) 

6000 eurot  4800 eurot  

 Katsetatava aine analüüs 1000 eurot  0  

 Stabiilsus 500 eurot  0  

 Kontsentratsiooniseire 
(60 või 50 analüüsi, à 100 eurot) 

6000 eurot  5000 eurot  

Analüüsikulud  13 500 eurot  9800 eurot 

Katsekulud  148 500 
eurot 

 124 800 
eurot 

 Halduskulud20  10 000 eurot  10 000 
eurot 

 

 Riskipreemia 
(10% katsekuludest)  

14 850 eurot 

 

 12 480 
eurot 

 

                                          

 

 

20 Näite halduskulude väärtus 10 000 eurot (ja 2. näites 15 000 eurot) arvutati mudeli järgi, et halduskulud on 
teatud protsent katsekuludest. See protsent on seda väiksem, mida suuremad on katsekulud. 
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Lisatasud kokku  24 850 eurot  22 480 eurot 

Aruande hetkeväärtus  173 350 
eurot 

 147 280 
eurot 

 

Kulude jaotust liikmete vahel kirjeldatakse allpool 3. näites. 

 

2. NÄIDE: Uuringu väärtuse hindamine 

7 potentsiaalset registreerijat (A, B, C, D, E, F, G) koostavad sama aine jaoks ühise 
esitamise toimiku. Liikmel A on OECD suunise kohane aruanne, liikmel B on OECD 
suunistele mittevastav aruanne, liikmetel C, D, E, F ja G asjakohast uuringut ei ole.  

Näide (aururõhk, OECD 104) ei hõlma mahaarvestust tulenevalt uuringu piiratud 
kasutatavusest üksnes REACH-registreerimise otstarbel ega lisatasu uuringuaruande 
kokkuvõtte koostamise eest. 

a) Aine katsetamine 

 Aruanne 1 Aruanne 2 

Omanik Liige A Liige B 

Katsetamisaasta 2001 1984 

Meetod OECD suunis xyz OECD suunise xyz sarnane  

Hea laboritava jah ei 

Katseaine analüüs farmakoloogilise puhtusega, 
99,9% 

tundmatu, eeldatavalt >99% 

Stabiilsus jah tundmatu, tõenäoliselt jah 

Kontsentratsiooniseire jah jah 

Märkused Uuring korraldati vastavalt OECD, 
katsesuunistele ja heale 
laboritavale 

Osa katsetingimuste andmeid on puudu. 
Uuring on siiski aktsepteeritav, sest uuringu 
korraldamise üldine viis on aktsepteeritav 
ning aruanne sisaldab tulemuste 
üksikasjalikku kirjeldust. 

 

b) Analüüsid 

Katsetatav aine standardne standardne 

Stabiilsus standardne standardne 

Kontsentratsiooniseire 

  Meetod kirjandusandmete järgi kirjandusandmete järgi 

 Väljatöötamine ei ei 

 Korraldamine 

  Tööpäevade arv 0 0 
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 Päevakulu 600 eurot 600 eurot 

 Analüüsikulud 100 eurot/analüüs 100 eurot/analüüs 

 Analüüside arv 0 0 

c) Aruande hetkeväärtuse leidmine 

Kulu/lisatasu/mahaarvamise liik Aruanne 1 Aruanne 2 

 Kontsentratsiooni(vahemiku) määramise eelkatse 0  0  

 Katse standardprotokolli järgi 11 000 
eurot 

 11 000 eurot  

 Hea laboritava järgimata 0  –1100 eurot  

 Muud puudused 0  –1000 eurot  

Aine katsetamise maksumus  11 000 
eurot 

 8900 eurot 

 Analüüsimenetluse/-meetodi väljatöötamine 0  0  

 Analüüsimenetluse/-meetodi rakendamine (0 
tööpäeva, à 600 eurot) 

0  0  

 Katsetatava aine analüüs 500 eurot  0  

 Stabiilsus 100 eurot  0  

 Kontsentratsiooniseire 
(0 analüüsi, à 100 eurot) 

0   0   

Analüüsikulud  600 eurot  0  

Katsekulud  11 600 
eurot 

 8900 eurot 

 Halduskulud21 3000 eurot  3000 eurot  

 Riskipreemia (puudub)  0 

44 550  

 0   

Lisatasud kokku  3000 eurot  3000 eurot 

 Aruande hetkeväärtus  14 600 
eurot 

 11 900 
eurot 

 

                                          

 

 

21 Vt allmärkus 20. 
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3. NÄIDE: Uuringukulude jaotamine – üksikuuringud 

1. näites on aruande 1 (Klimischi hinne 1) arvutuslik väärtus 173 350 eurot, aruande 2 

(Klimischi hinne 2) väärtus 147 280 eurot. 

Võtmeuuringu väärtus  
173 350 eurot 

Ühe liikme osa (173,350 : 7) 
24 764 eurot 

Liikme A (aruande 1 omanik) rahaline panus 
0  

Liikme B (väiksema väärtusega aruande 2 omanik) rahaline panus  

24 764 × ( 173 350 –  147 280) : 173 350 

3724 eurot 

 

Teiste liikmete rahaline panus: 5 × 24 764 
 123 820 eurot 

 

Kulude hüvitamine 

Osaliste vahel jaotatav kogusumma (123 820 + 3724) 
127 544 eurot 

Liikme A (suurema väärtusega aruande 1 omaniku) osa 
127 544 × 173 350 : (173 350 + 147 280) 68 957 eurot 

Liikme B (väiksema väärtusega aruande 2 omaniku) osa 
127 544 × 147 280 : (173 350 + 147 280) 58 587 eurot 

Kuluosade ja hüvitatavate kulude vahe: 

Liige A saab 68 957 eurot 

Liige B saab 54 863 eurot (58 587 – 3724) 

Liikmed C, D, E, F, G maksavad igaüks 24 764 eurot 

 

4. NÄIDE: Uuringukulude jaotamine – üksikuuringud 

Olemas on kaks uuringut Klimischi hindega 1 ja kaks uuringut Klimischi hindega 2 ning 
üks hindamata uuring; ühises esitamises osaleb 7 liiget: 

Liikmel A on uuring Klimischi hindega 1; uuringu väärtuseks on hinnatud 215 325 eurot. 

Liikmel B on uuring Klimischi hindega 1; uuringu väärtuseks on hinnatud 202 100 eurot. 

Liikmel C on uuring Klimischi hindega 2; uuringu väärtuseks on hinnatud 165 390 eurot. 

Liikmel D on uuring Klimischi hindega 2; uuringu väärtuseks on hinnatud 158 270 eurot. 

Liikmel E on uuring, mille kvaliteeti ei ole hinnatud. 

Liikmetel F ja G ühtki uuringut ei ole. 
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Võtmeuuringu väärtus 215 325 eurot 

Ühe liikme osa (215 325 : 7) 30 761 eurot 

Liikme A (võtmearuande, aruande 1 omanik) rahaline panus 0 

Liikme B (aruande 2 omanik; aruanne 2 ei ole võtmearuanne, kuid Klimischi hinne on 1) 
rahaline panus  

0 

Liikme C (aruande 3 omanik, Klimischi hinne 2) rahaline panus 

30 761 × (215 325 – 165 390) : 215 325 

 

7134 eurot 

Liikme D (aruande 4 omanik, Klimischi hinne 2) rahaline panus 

30 761 × (215 325 – 158 270) : 215 325 

 

8151 eurot 

Liikme E (aruande 5 omanik, mille kvaliteet on hindamata) rahaline panus 30 761 eurot 

Liikmete F ja G (aruandeid ei oma) rahaline panus 2 × 30 761 eurot 61 522 eurot 

Rahalised panused kokku 107 566 eurot 

 

Kulude hüvitamine 

Hüvitis liikmele A, aruande 1 kui võtmeuuringu omanikule 

(7134 + 8151 + 30 761 × 3) × 215 325 : (215 325 + 201 100 + 165 390 + 158 270) 

31 254 eurot 

Hüvitis liikmele B, aruande 2 omanikule, mille Klimischi hinne on 1, kuid mis ei ole 
võtmeuuring 

(7134 + 8151 + 30 761 × 3) × 201 100 : (215 325 + 201 100 + 165 390 + 158 270) 

29 334 eurot 

Hüvitis liikmele C, aruande 3 omanikule, mille Klimischi hinne on 2 

(7134 + 8151 + 30 761 × 3) × 165 390 : (215 325 + 201 100 + 165 390 + 158 270) 

24 006 eurot 

Hüvitis liikmele D, aruande 4 omanikule, mille Klimischi hinne on 2 

(7134 + 8151 + 30 761 × 3) × 158 270 : (215 325 + 201 100 + 165 390 + 158 270) 

22 279 eurot 

Hüvitised kokku 107 566 eurot 

Kuluosade ja hüvitatavate kulude vahe: 

Liige A saab 31 254 eurot 

Liige B saab 29 334 eurot (aruanne Klimischi hindega 1, mis ei ole võtmearuanne ega 
suurima väärtusega aruanne) 

Liige C saab 16 872 eurot 

Liige D saab 14 822 eurot 

Liikmed E, F ja G maksavad igaüks 30 761 eurot 
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5. NÄIDE: Uuringukulude jaotamine – üksikuuringud 

Siin on ühises esitamises osalejal A uuring Klimischi hindega 2 (arvutuslik väärtus 
158 300 eurot). 

Liikmel B on uuring Klimischi hindega 2 (arvutuslik väärtus 145 000 eurot). 

Liikmel C on uuring Klimischi hindega 2 (arvutuslik väärtus 144 000 eurot). 

Liikmetel D, E, F ja G uuringuid ei ole. 

Võtmeuuringu väärtus 158 300 eurot 

Ühe liikme osa (158 300 : 7) 22 614 eurot 

Liikme A (aruande 1 omanik, Klimischi hinne 2, võtmearuanne) rahaline panus 0 

Liikme B (aruande 2 omanik, Klimischi hinne 2) rahaline panus 

22 614 × (158 300 – 145 000) : 158 300 

1900 eurot 

Liikme C (aruande 3 omanik, Klimischi hinne 2) rahaline panus 

22 614 × (158 300 – 144 000) : 158 300 

 

2043 eurot 

Liikmete D, E, F ja G (aruandeid ei oma) rahaline panus 4 × 22 614 eurot 90 456 eurot 

Rahalised panused kokku 94 400 eurot 

Kulude hüvitamine 

Hüvitis liikmele A, aruande 1 kui võtmeuuringu omanikule 

(1900 + 2043 + 22 614 × 4) × 158 300 : (158 300 + 145 000 + 144 000) 

33 408 eurot 

Hüvitis liikmele B, aruande 2 omanikule 

(1900 + 2043 + 22 614 × 4) × 145 000 : (158 300 + 145 000 + 144 000) 

30 601 eurot 

Hüvitis liikmele C, aruande 3 omanikule  

(1900 + 2043 + 22 614 × 4) × 144 000 : (158 300 + 145 000 + 144 000) 

30 390 eurot 

Hüvitised kokku 94 400 eurot 

 

Kuluosade ja hüvitatavate kulude vahe: 

Liige A saab 33 408 eurot 

Liige B saab 28 701 eurot (aruanne Klimischi hindega 2, mis ei ole võtmearuanne ega 
suurima väärtusega aruanne) 

Liige C saab 28 347 eurot (aruanne Klimischi hindega 2, mis ei ole võtmearuanne ega 
suurima väärtusega aruanne) 
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Liikmed D, E, F ja G maksavad igaüks 22 614 eurot 

 

6. NÄIDE: Kulude jaotamine – parimate uuringute hüvitamine 

Mõnikord võib konkreetse teabevajaduse rahuldamiseks vaja olla mitut võtmeuuringut. 
Sellistel juhtudel saab kehtestada korra, kus jagatakse mitme võtmeuuringu kulusid. 

 

Viiel liikmel on konkreetse näitaja kohta järgmised andmed (sulgudes on uuringute 
väärtused): 

 

Liige A: uuring Klimischi hindega 1 (105 000 eurot) + uuring Klimischi hindega 2 (80 000 
eurot) 

Liige B: andmed puuduvad 

Liige C: uuring Klimischi hindega 1 (95 000 eurot) 

Liige D: uuring Klimischi hindega 2 (65 000 eurot) + uuring Klimischi hindega 2 (75 000 
eurot) 

Liige E: uuring Klimischi hindega 2 (60 000 eurot) 

 

Uuringute väärtused (nominaalväärtused) on Klimischi hinde 1 korral 100 000 eurot ja 
Klimischi hinde 2 korral 70 000 eurot. 

Olemasolevate uuringute koguarv: 6 

Sellest andmekogumist ja uuringute nominaalväärtustest lähtudes saab arvutada 
järgmist: 

Uuringute koguarv, mida kasutatakse arvutustes: 4 

Nende uuringute väärtus kokku = (2 × 100 000) + (2 × 70 000) = 340 000 eurot 

Osaleja panus on seega 340 000 : 5 = 68 000 eurot 

Maksed ja hüvitised: 

Liige B maksab 68 000 eurot 

Liikmed A, C, D ja E (kellel kõigil on kvalifitseeruvaid andmeid) saavad igaüks 17 000 
eurot 

 

Ülalpool mainitud jaotusmehhanismi korral oleks tulemus järgmine: 

 

Liige A saab 11 283 eurot 

Liige B maksab 21 000 eurot 

Liige C saab 10 208 eurot 

Liige D saab 2059 eurot 

Liige E maksab 2552 eurot 
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7. NÄIDE: Kulude jaotamine – üksnes võtmeuuringu hüvitamine 

Aluseks on taas võetud 6. näites kirjeldatud andmekogum ja uuringute 
nominaalväärtused, kuid võtmeuuringuks on seekord määratud osaleja C uuring. 

Liikmed A, D ja E jäetakse hüvitamismenetlusest välja. 

Võtmeuuringu väärtus: 100 000 eurot  

Maksed ja hüvitised: 

Liige B maksab 50 000 eurot (pool uuringu väärtusest) 

Liige C (võtmeuuringu omanik) saab 50 000 eurot 

Ülalpool mainitud jaotusmehhanismi korral oleks tulemus järgmine: 

Liige A saab 9403 eurot 

Liige B maksab 19 000 eurot 

Liige C saab 8507 eurot 

Liige D saab 2716 eurot 

Liige E maksab 1627 eurot 

 

Kui mõlemad uuringud Klimischi hindega 1 oleksid võtmeuuringud: 

Liikmed D ja E jäetakse hüvitamismenetlusest välja. 

Kummagi võtmeuuringu väärtus on 100 000 eurot, seega on nende väärtus kokku 
200 000 eurot 

Maksed ja hüvitised: 

Liige B maksab 66 600 eurot (kolmandik mõlema uuringu väärtusest kokku) 

Liikmed A ja C (võtmeuuringu omanikud) saavad kumbki 33 300 eurot 

 

8. NÄIDE: Väärtuse hindamine kasutuspiirangute korral 

Nagu 1. ja 3. näites, on aruande 1 (Klimischi hinne 1) arvutuslik väärtus 173 350 eurot 

ja aruande 2 (Klimischi hinne 2) väärtus 147 280 eurot. 

Kulude jaotamine 

Liikmetel C, D, E, F ja G uuringuid ei ole. 

Liige C kasutab uuringud üksnes REACH-otstarbel ning vajab üksnes andmekasutusluba, 
mistõttu tema kuluosa vähendatakse 50% võrra (st ta maksab 50%). 

Liige D vajab uuringut kogu maailmas regulatiivotstarbel viitamiseks (sh Euroopa Liidus 
REACH-eesmärgil), kuid et ta vajab üksnes andmekasutusluba, vähendatakse tema 
kuluosa 30% võrra (st ta maksab 70%). 

Teistel liikmetel on piiramatu õigus kasutada täielikku uuringuaruannet. 
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Võtmeuuringu väärtus   173 350 eurot 

Ühe liikme osa (173 350 : 7)  24 764 eurot 

Liikme A (aruande 1 omanik) rahaline panus  0  

Liikme B (väiksema väärtusega aruande 2 omanik) rahaline panus 

24 764 × (173 350 – 147 280) : 173 350 

 3724 eurot 

 

Liikmete E, F ja G rahaline panus: 3 × 24 764  74 292 eurot 

Liikme C rahaline panus, kes saab uuringut kasutada üksnes REACH-eesmärgil 
(andmekasutusluba) 

24 764 × ((100 –  50) : 100) 

 12 382 eurot 

Liikme D rahaline panus, kes saab uuringut kasutada kõigil regulatiiveesmärkidel, sh 
REACH-eesmärgil, kuid vajab üksnes andmekasutusluba 

24 764 × ((100 – 30) : 100) 

 17 335 eurot 

Rahalised panused kokku  107 733 eurot 

Kulude hüvitamine 

Osaliste vahel jaotatav kogusumma (123 820 + 3724)  107 733 eurot 

Hüvitis liikmele A, kellel on suurema väärtusega aruanne 1 

107 733 × 173 350 : (173 350 + 147 280)  

 58 246 eurot 

Hüvitis liikmele B, kellel on väiksema väärtusega aruanne 2 

107 733 × 147 280 : (173 350 + 147 280)  

 49 487 eurot 

Kuluosade ja hüvitatavate kulude vahe: 

Liige A saab 58 246 eurot 

Liige B saab 45 763 eurot (49 487 – 3724) 

Liige C maksab 12 382 eurot 

Liige D maksab 17 335 eurot 

Liikmed E, F ja G maksavad igaüks 24 764 eurot 

9. NÄIDE: Registreerimistoimiku kulude jaotus – eri kogusevahemike 
kriteeriumi järgi 

Kulude õiglast jaotamist saab korraldada kogusevahemike põhjal, sest REACH-määruses 
nõutud teave oleneb kogusevahemikust, mis seetõttu on peamine kulude jagamist 
mõjutav tegur. Iga kogusevahemiku registreerijatele vajalike andmete maksumus on 
isesugune ja on üldiselt seotud nende andmete maksumusega, millele registreerijal on 
vaja toimiku esitamiseks saada luba või mis ta peab omandama. 
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Et eri kogusevahemike standardproportsiooni on määrata keerukas, saab kasutada 
mitmesuguseid lähenemisviise. 

Aine X aineteabe vahetuse foorumis on aine registreerimiseks huvi väljendanud 10 liiget: 
5 kogusevahemikus > 1000 t/a, 3 kogusevahemikus 100–1000 t/a ja 
2 kogusevahemikus 1–100 t/a. 

Toimikus sisalduvate andmete kogumaksumus on 1 420 000 eurot ja halduskulud (sh 
foorumi haldamine, toimiku ettevalmistamine ja läbivaatus kolmanda isiku poolt) 10 000 
eurot. Seega on kogukulu 1 430 000 eurot. 

 

Juhtregistreerija teeb ettepaneku määrata andmekasutusloa hinnad nii: 

Kogusevahemik Andmetele 

juurdepääsu hind 

(eurot) 

Halduskulud 

(eurot) 

Andmekasutusloa 

hind kokku (eurot) 

>1000 t/a 250 000 1000 251 000 

100–1000 t/a 50 000 1000 51 000 

1–100 t/a 10 000 1000 11 000 

Hinnastruktuuris kajastub, et suurema kogusevahemiku korral on vaja registreerimisel 
täita rangemaid nõudeid. Halduskulud jagunevad võrdselt (10 000 : 10), sest neist on 
kasu saanud kõik liikmed (nt foorumi korraldamine ja kemikaaliohutuse aruande 
koostamine). 

Sellega on kogumaksumus kaetud: 5 × 251 000 + 3 × 51 000 + 2 × 11 000 = 
1 430 000 eurot. 

 

10. NÄIDE: Registreerimistoimiku kulude jaotamine ja tasakaalustamine uute 
kaasregistreerijate ja kulude lisandumisel 

Aineteabe vahetuse foorumil palju liikmeid (nt 100). Toimiku hinnanguline 
kogumaksumus on koos halduskuludega 1 000 000 eurot. 

Juhtregistreerija küsitlus selgitas, et 100 eelregistreerijast soovivad 30 juriidilist isikut 
registreerida suurimas kogusevahemikus. 

Konservatiivse hinnangu järgi võib eeldada, et tegelikult registreerivad suurimas 
kogusevahemikus (>1000 t/a) 20 juriidilist isikut. 

Kulude jaotamisel on lähtutud kõigi sama kogusevahemiku juriidiliste isikute vahel 
võrdse jagamise põhimõttest. Samuti on uute potentsiaalsete kandidaatide jaoks kokku 
lepitud madalamate kogusevahemike hinnad: 

> 1000 t/a:  100% andmekasutusloa hinnast 
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100–1000 t/a:  50% loa hinnast 

10–100 t/a:  20% loa hinnast 

< 10 t/a:  5% loa hinnast 

Andmekasutusloa hinnaks on määratud 1 000 000 : 20 = 50 000 eurot. 

Aastaks 2010 olid registreerinud 20 juriidilist isikut. Kaasregistreerijate makstavate 
tasude kogusumma katab toimiku kogumaksumuse. 

Pärast esimest registreerimistähtaega (2012) ühinevad ühise esitamisega 2 uut juriidilist 
isikut, kes soovivad registreerida suurimas kogusevahemikus: kumbki maksab 50 000 
eurot. 

 Seega laekub tulu 2 × 50 000 = 100 000 eurot. 

Paralleelselt foorumi tegevusega läbib ühiselt esitatav toimik vastavuskontrolli. 
Kontrollimisel ilmneb, et on vaja teha lisatöid (esitada täiendavaid andmeid ning teha 
seonduvaid hindamisi), mille kulu foorumi jaoks on hinnanguliselt 80 000 eurot. 

Enne järgmist registreerimistähtaega (2013) ühinevad ühise esitamisega 3 uut juriidilist 
isikut, kes soovivad registreerida kogusevahemikus 100–1000 t/a, ning igaüks neist 
maksab 25 000 eurot: 

 Seega laekub tulu 3 × 25 000 = 75 000 eurot. 

Algselt kokku lepitud korra järgi tehakse 2018. aastal pärast viimast 
registreerimistähtpäeva järgmised tagasimaksed: 

SALDO 

Tulud 2010 + 1 000 000 eurot 

Tulud 2012 + 100 000 eurot 

Tulud 2013 + 75 000 eurot 

Toimiku kulud – 1 000 000 eurot 

Hindamiskulud – 80 000 eurot 

Saldo + 95 000 eurot 

 

Lisaks on otsustatud panna 10 000 eurot kõrvale täiendavate lisakulude katteks, kui 
tekib vajadus toimikut pärast 2018. aastat ajakohastada. 

Saldo + 95 000 eurot 

Ajakohastamiskulud  – 10 000 eurot 

Lõplik saldo + 85 000 eurot 

 
Juriidiliste isikute arv >1000 t/a kogusevahemikus: 22 

Juriidiliste isikute arv kogusevahemikus 100–1000 t/a: 3 

Tagasimakseühikute arv: 22 + 3:2 = 23,5 

Tagasimakseühiku väärtus: 85 000 : 23,5 = 3617 eurot 
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Iga >1000 t/a kogusevahemiku juriidiline isik saab tagasi 1 tagasimakseühiku: 
3617 eurot 

Iga 100–1000 t/a kogusevahemiku juriidiline isik saab tagasi 0,5 tagasimakseühikut: 
1808 eurot 

NB! Kokku tuleb leppida tagasimaksete sagedus, mis võib olla näiteks i) iga kord, kui 
ühise esitamisega ühineb uus liige või ii) iga aasta I kvartal või iii) pärast 1. juunit 2018. 
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6 Registreerimine: Ühine esitamine 

REACH-registreerijad peavad ühiselt esitama aine ohtlike omaduste teabe (uuringud ja 
katsetamisettepanekud) ning klassifikatsiooni ja märgistuse teabe, samuti võivad nad 
kokkuleppe korral ühiselt esitada ka kemikaaliohutuse aruande ja/või ohutu kasutamise 
juhised. 

NB! Andmete ühine esitamine ei vabasta iga registreerijat (tootjat, importijat või 
ainuesindajat) individuaalse toimiku esitamise kohustusest. 

Iga ühise registreerimise korral peavad ühises esitamises osalejad individuaalselt 
esitama REACH-määruse artikliga 10 ette nähtud teabe, v.a 1) uuringud ja 
katsetamisettepanekud, 2) klassifikatsiooni- ja märgistusandmed ning 3) 
kemikaaliohutuse aruande ja/või ohutu kasutamise juhised, kui pooled otsustavad ka 
need ühiselt esitada (mis on vabatahtlik), viidates juhtregistreerija poolt ühiselt 
esitatule. 

NB! Ühise esitamise sätteid kohaldatakse nii registreerijatele, kes registreerivad 
eelregistreerimiseta, kui ka faasiainete registreerijatele. Eelkõige peavad ühise 
esitamisega ühinemiseks kõik võimaliku tegema varajased registreerijad, kes 
registreerisid aine enne ühise esitamise menetlust. 

Selles peatükis selgitatakse ühise esitamise mehhanisme ning REACH-määruses 
kirjeldatud teatud teabe ühisest esitamisest loobumise kriteeriume. Lisateave 
juhtregistreerija staatuse ja rolli kohta on juhendi punktis 3.2.6. 

6.1 ÜHISE ESITAMISE KOHUSTUS 

REACH-määrusega on kehtestatud nõue, et osa tehnilisest toimikust tuleb esitada 
ühiselt, sealhulgas: 

 aine klassifikatsioon ja märgistus; 

 uuringute kokkuvõtted; 

 uuringuaruannete kokkuvõtted; 

 katsetamisettepanekud; 

 teave, kas hindaja on asjakohase teabe läbi vaadanud (vabatahtlik). 

Ühiselt esitajaks on teiste sama aine registreerijate valitud juhtregistreerija. Ühist teavet 
sisaldava registreerimistoimiku esitab juhtregistreerija teiste registreerijate nimel 
REACH-ITi kaudu. Juhtregistreerija peab toimiku esitama enne seda, kui liikmed esitavad 
oma toimikud. Iga aineteabe vahetuse foorumis või ühises esitamises osalev 
potentsiaalne registreerija esitab seejärel oma toimiku ühises esitamises osalejana. Kui 
registreerija kasutab kolmandast isikust esindajat, peab ta oma registreerimistoimikus 
märkima kolmandast isikust esindaja kontaktandmed. 

NB! Kui registreerijad on esitanud oma toimiku ühisest esitamisest eraldi, peavad nad 
ühinema olemasoleva ühiselt esitatava toimikuga, vastasel juhul ei täida nad artiklist 11 
tulenevat ühise esitamise kohustust. 
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Üksikasjalik tehniline teave on REACH-ITi tööstuskasutaja käsiraamatu osas „Ühine 
esitamine” ja andmete esitamise käsiraamatu osas „Kehtivate eeskirjade 
(jõustamiseeskirjade) kontrolli läbimine” aadressil 
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-
submission-industry-user-manuals. 

6.2 ÜLEVAADE TEHNILISE TOIMIKU OSAST, MILLE SAAB ESITADA 
REGISTREERIMISEKS ÜHISELT 

Tabel 2. Ühiselt ja/või eraldi esitatavate andmete ülevaade 

Esitatakse ühiselt 

= juhttoimik (aine teave) 

Esitatakse eraldi 

= liikme toimik 
(registreeriva juriidilise 
isiku teave) 

Esitatakse ühiselt või 
eraldi: otsustavad 
ühises esitamises 
osalejad 

10(a)(iv) Aine 
klassifikatsioon ja 
märgistus vastavalt VI lisa 
punktile 4 

Võib liikmeti erineda 

10(a)(i) Aine tootjat või 
importijat identifitseerivad 
andmed vastavalt VI lisa 
punktile 1 

10(a)(v) Aine ohutu 
kasutamise juhis vastavalt 
VI lisa punktile 5 

10(a)(vi) Uuringute 
kokkuvõtted VII–XI lisa 
kohaldamisest tuleneva teabe 
alusel 

10(a)(ii) Aine identifitseerimis-
andmed vastavalt VI lisa 
punktile 2 

10(b) Kemikaaliohutuse 
aruanne, kui see on 
artikli 14 kohaselt nõutav, 
I lisas sätestatud vormingus. 

Aruande vastavad osad 
võivad, kui registreerija peab 
seda vajalikuks, sisaldada 
asjakohaseid kasutus- ja 
kokkupuutekategooriaid. 

10(a)(vii) Uuringuaruannete 
kokkuvõtted VII–XI lisa 
kohaldamisest tuleneva teabe 
alusel, kui need on I lisa 
kohaselt nõutavad 

10(a)(iii) Teave aine tootmise ja 
kasutusala(de) kohta vastavalt 
VI lisa punktile 3; see teave 
kirjeldab kõiki registreerija 
kindlaksmääratud kasutusalasid. 
See teave võib, kui registreerija 
peab seda asjakohaseks, sisaldada 
asjakohaseid kasutus- ja 
kokkupuutekategooriaid. 

 

10(a)(ix) 
Katsetamisettepanekud, kui 
aine on kantud IX ja X lisasse 

10(a)(x) Kokkupuudet käsitlev 
teave vastavalt VI lisa punktile 6 
ainete korra, mille kogused on 
vahemikus 1–10 tonni 

 

Valikuline: 10(a)(viii) Märge 
selle kohta, millist alapunktide 
iv, vi ja kohaselt esitatud 
teavet on läbi vaadanud 
tootja või importija valitud ning 
asjakohase kogemusega 
hindaja 

Valikuline: 10(a)(viii) Märge selle 
kohta, millist alapunkti iii kohaselt 
esitatud teavet on läbi vaadanud 
tootja või importija valitud ning 
asjakohase kogemusega hindaja 

Valikuline: 10(a)(viii) Märge 
selle kohta, millist artikli 10 
punkti b kohaselt esitatud 
teavet on läbi vaadanud 
tootja või importija valitud 
ning asjakohase 
kogemusega hindaja 

 

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
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Juhtregistreerija rolle ja ülesandeid on käsitletud 3. peatükis, kus on kirjeldatud faasiaine 
andmete jagamise menetlust aineteabe vahetuse foorumis. 

6.3 TEATUD TEABEELEMENTIDE ÜHISEST ESITAMISEST LOOBUMINE 

Ühise esitamise kohustuse üldine eesmärk on saada iga aine kohta üks registreering 
(sõltumata kasutamisalast). Samas võidakse kohaldada REACH-määruse artikli 11 
lõikes 3 selge sõnaga sätestatud erandeid. 

6.3.1 TEATUD ANDMETE ÜHISEST ESITAMISEST LOOBUMISE TINGIMUSED 

Nagu artikli 11 lõikes 1 ja artikli 19 lõikes 1 on selgitatud, nõuab REACH-määrus 
uuringute, katsetamisettepanekute ning klassifitseerimis- ja märgistusteabe ühist 
esitamist. Teatud erijuhtudel võib registreerijatel siiski olla põhjus teatud andmete 
ühises registreerimistoimikus esitamisest loobuda: näiteks võib registreerija soovida 
kaitsta konkreetses uuringus sisalduvat konfidentsiaalset äriteavet või mitte nõustuda 
juhtregistreerija valitud teabega, mis esitatakse konkreetse katse osas ühiselt. 

NB! Ühisest esitamisest saab loobuda ainult osaliselt, teatud andmete osas. Mis tahes 
artikli 11 lõike 3 kohane teabe eraldi esitamine registreerija liikmetoimikus peab igal 
juhul olema artikli 11 lõike 3 kohaselt põhjendatud. Isegi sel juhul säilib registreerijal 
(aineteabe vahetuse foorumis või sellest väljaspool) ühisest esitamisest tulenev kohustus 
ning kohustus jagada andmeid, mida temalt taotletakse. Samuti kasutab teatud andmete 
ühisest esitamisest loobuv registreerija kogu muu jagatava teabe osas juhtregistreerija 
esitatud ühist registreerimistoimikut. 

6.3.2 TEATUD ANDMETE ÜHISEST ESITAMISEST LOOBUMIST PÕHJENDAVAD 
KRITEERIUMID 

Artikli 11 lõikega 3 (samuti isoleeritud vaheainete andmete ühist esitamist käsitleva 
artikliga 19) on ette nähtud kolm olukorda, kus on põhjendatud, et registreerija loobub 
teatud andmete ühisest esitamisest: 

1) teabe ühise esitamisega kaasneks talle ebaproportsionaalselt suured kulud; või 

2) teabe ühine esitamine põhjustaks sellise teabe avaldamist, mida ta peab tundlikuks 
äriteabeks ja mis võib tõenäoliselt põhjustada talle olulist ärilist kahju; või 

3) ta ei nõustu juhtregistreerijaga esitatava teabe valikuga. 

Samas peavad registreerijad, kes soovivad esitada osa teavet eraldi, tuginema kõigile 
või mõnele järgmistest tingimustest: 

 osalema ühises esitamises; 

 esitama konkreetse teabevajaduse rahuldamiseks neil oleva teabe; 

 esitama olenevalt olukorrast (artikli 11 lõige 3) selge ja põhjendatud selgituse, 
miks oleksid kulud ebaproportsionaalsed, miks põhjustaks teabe avaldamine 
tõenäoliselt olulist ärilist kahju või milles seisneb lahkarvamuse sisu. 
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6.3.2.1  EBAPROPORTSIONAALSED KULUD 

Ebaproportsionaalsed kulud tekivad, kui potentsiaalsel registreerijal on aine 
katseandmete kogum juba olemas, mis juhul põhjustaks ühine esitamine talle 
ebaproportsionaalseid kulusid. Näide: aineteabe vahetuse foorumis kehtestatud 
kulujagamismudel võib olla mõne liikme jaoks eriti ebasoodne, nii et jagatavad 
katsekulud kasvavad liiga suureks. Kulusid saab ebaproportsionaalseks (st liiga suureks) 
pidada ka juhul, kui neid jagavate potentsiaalsete registreerijate arv on väike. Seda 
siiski piisavaks põhjuseks ei loeta, sest teisalt võibki mõni uuring olla väga kallis 
kasutatavast kulujagamismudelist olenemata. REACH-määruses ei ole 
ebaproportsionaalsete kulude mõistet määratletud, teatud andmete ühisest esitamisest 
loobuvad registreerijatel tuleb registreerimistoimikutes esitada piisav selgitus. 

6.3.2.2  KONFIDENTSIAALSE ÄRITEABE KAITSMINE 

Teine loobumiskriteerium on konfidentsiaalse äriteabe kaitse. See eeldab olukorda, kus 
sellise teabe ühisel registreerimisel avaldamise korral tekiks äriline kahju. Iga juhtumi 
asjaolud on muidugi erinevad, kuid enamasti on vaja tõendada, 1) kuidas toimuks 
konfidentsiaalse äriteabe avaldamine, 2) kuidas selle avaldamine põhjustaks olulist kahju 
ning 3) puuduvad mehhanismid (nt usaldusisik), mida saaks kasutada avaldamise 
vältimiseks või millega nõustuksid teised osapooled. 

Konfidentsiaalne äriteave võib olla näiteks teave, mille järgi saab tuvastada 
tootmismeetodeid (nt katsetatud aine tehnilised omadused, sh lisandisisaldus) või 
turundusplaane (katseandmed viitavad selgelt teatud (uuele) kasutusalale), näiteks 
seepärast, et ühises esitamises osaleb ainult 2 isikut. Mida vähem on ühises esitamises 
osalejaid, seda tõenäolisem on, et näiteks müügikoguse märkimisega kaasneks 
konfidentsiaalse äriteabe avaldamine. Ehkki määruse tekstis olulist kahju ei 
kvantifitseerita, peaks sellele loobumiskriteeriumile tuginev registreerija esitama 
vähemalt asjaomase konfidentsiaalse äriteabe hinnangulise väärtuse. Selleks võib 
esitada andmed toote kogukäibe, selle võimaliku vähenemise ning seonduva kogukasumi 
kohta. Kui lihtne aastase kahju arvutus ei ole olulise kahju tõendamiseks piisav, võib 
järgmiseks hinnata tulevast perioodi, mil äri oleks kahjustatud, ning arvutada sellest 
tuleneva kogukasumi vähenemise praeguse netoväärtuse. 

6.3.2.3  JUHTREGISTREERIJAGA TEABE VALIKUGA MITTENÕUSTUMINE 

Erimeelsused teabe valiku osas jagunevad üldiselt järgmistesse kategooriatesse: 

i) Registreerija leiab, et esitamiseks valitud katseandmed ei vasta tema aine 
konkreetse(te)le kasutusala(de)le. Sel juhul tuleb tal oma seisukohta 
kvalitatiivselt põhjendada. Selline olukord võib tekkida näiteks siis, kui erinevad 
toote füüsilised tarnevormid, kasutusprotsessid, allkasutajate kokkupuuteriskid, 
kasutamisel keskkonda sattumise tõenäosus, tõenäolised lõpliku kõrvaldamise 
viisid ja muud asjakohased argumendid. 

ii) Registreerija võib arvata, et ühiseks esitamiseks valitud andmed ei ole piisavalt 
hea kvaliteediga. Registreerija seisukohta võivad muu hulgas mõjutada tal endal 
olevad andmed või muud asjakohased andmed ja/või tema aine erinevad 
kasutusotstarbed. 

iii) Juhtumile ii) vastupidisel juhul võib registreerija olla seisukohal, et ühisel 
registreerimisel kasutamiseks valitud andmed on liiga hea kvaliteediga (ja 
seetõttu liiga kallid), vähemalt tema kasutusalade seisukohalt. Loobumise 
põhjendamiseks tuleb tal tõendada enda kasutatavate alternatiivsete 
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katseandmete piisavust ning kulu ebaproportsionaalsust, kui ta juhtregistreerija 
pakutud andmeid üldiselt aktsepteerib. 

iv) Sarnaselt võib registreerija mitte nõustuda sama näitaja kohta esitatavate 
uuringute arvuga, eriti kui puudub nõuetekohane teaduslik põhjendus või 
uuringud on näitaja nõuete täitmiseks liigsed. 

Nimetatud tingimustest mõnele või kõigile neile tuginevad registreerijad peavad 
vastavalt artikli 11 lõikele 3 esitama „koos toimikuga olenevalt olukorrast selgituse selle 
kohta, miks oleks kulud ebaproportsionaalsed, miks põhjustaks teabe avaldamine 
tõenäoliselt olulist ärilist kahju või milles seisneb lahkarvamuse sisu”. 

6.3.3 TEATUD ANDMETE ÜHISEST ESITAMISEST LOOBUMISE TAGAJÄRJED 

Loobumise otsene tagajärg on täiendav halduskoormus, sest loobumist on vaja 
põhjendada ja (olenevalt viidatud põhjustest) täiendav kirjavahetus ECHA-ga. Teisalt 
saab sellega vältida ebaproportsionaalseid kulusid ja kaitsta konfidentsiaalset äriteavet. 

Samas ei saa registreerija loobumise korral kasu ühise registreerimisega kaasnevatest 
vähendatud registreerimistasudest. 

Lisaks suunab ECHA loobumissätete kohaselt esitatavad toimikud esmajärjekorras 
hindamisele (vastavuskontrolli). 

6.3.4 ÜLEJÄÄNUD ANDMETE JAGAMISE KOHUSTUSED 

Potentsiaalne registreerija jääb ühise esitamise liikmeks ning peab kinnitama ühises 
esitamises osalemist. Ta peab endiselt reageerima taotlustele jagada tal olevaid 
katseandmeid. 

Kui potentsiaalne registreerija leiab, et konkreetse uuringu jagamisega kaasneks 
konfidentsiaalse äriteabe avaldamine, võib ta esitada uuringu kokkuvõtte muudetud 
versiooni, millest on konfidentsiaalsed osad välja jäetud. Kui uuringut ei ole ilma 
konfidentsiaalsete elementideta võimalik nõuetekohaselt kasutada, võib olla vaja kaasata 
uuringu hindamiseks neutraalne kolmas isik (sõltumatu nõustaja), kes annab hinnangu 
konfidentsiaalsusväidete põhjendatusele ning uuringu ühiseks esitamiseks kasutamise 
võimalustele. 

6.4 REGISTREERIMISTOIMIKUS SOOVI KORRAL ÜHISELT ESITATAVAD 
ANDMED 

Järgmised registreerimistoimiku osad võib soovi korral esitada ühiselt või eraldi: 

– Kemikaaliohutuse aruanne (CSR) 

– Aine ohutu kasutamise juhised 

6.4.1 KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNE (CSR) 

Kõigi registreerimisele kuuluvate ainete osas, mida registreerija toodab või impordib 
vähemalt 10 tonni aastas, tuleb teha kemikaaliohutuse hindamine (CSA) ja koostada 
kemikaaliohutuse aruanne (CSR). Kemikaaliohutuse aruandes dokumenteeritakse, et 
riskid on aine kogu olelustsükli kestel nõuetekohaselt juhitud. Eri etappide üksikasjalik 
metoodika on nõutava teabe ja kemikaaliohutuse hindamise juhendis aadressil 
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http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-
requirements-and-chemical-safety-assessment. 

Konkreetse kasutusala või teatud kasutustingimuste korral võib kemikaaliohutuse 
hindamise kohustus üle minna tootjalt või importijalt allkasutajale. Üksikasjalik teave on 
allkasutajate juhendis. 

Kemikaaliohutuse hindamine koosneb järgmistest osadest:22 

– terviseohtlikkuse, füüsikalis-keemilistest omadustest tulenevate ja 
keskkonnaohtude ning PBT- ja vPvB-omaduste hindamine; 

– kokkupuute hindamine ja kokkupuutestsenaariumide väljatöötamine (vajaduse 
korral); 

– riski iseloomustamine (vajaduse korral). 

Kemikaaliohutuse hindamiseks võib olla vaja vahetada teatud konfidentsiaalseid andmeid 
nagu kasutusalad ja kasutatavad protsessid. Seda teavet saab vahetada vertikaalselt 
(tarnijate ja allkasutajate vahel) või horisontaalselt (ühiste kasutusalade osas ühiselt 
kemikaaliohutust hindavate tootjate/importijate vahel). 

Kui teave peetase tundlikuks äriteabeks, võib selle vahetamiseks määrata sõltumatu 
kolmanda isiku. 

6.4.2 AINE OHUTU KASUTAMISE JUHISED 

VI lisa punktiga 5 on ette nähtud, et registreerimiseks esitatav tehniline toimik peab 
sisaldama aine ohutu kasutamise juhiseid. Need peavad olema kooskõlas aine 
ohutuskaardi teabega, kui ohutuskaart on artikli 31 kohaselt nõutav. Lisateave on 
nõutava teabe ja kemikaaliohutuse hindamise juhendis ning andmete esitamise 
käsiraamatus „Kuidas täita tehnilist toimikut registreerimiste ja PPORD-teadete jaoks”. 

NB! Kui kemikaaliohutuse aruannet ei nõuta, võib ohutu kasutamise juhiste 
koostamiseks olla vaja vahetada ka konfidentsiaalseid andmeid. 

Tööstusettevõtetel on oluline teha koostööd kemikaaliohutuse aruande koostamisel ning 
kokkupuutekategooriate alusel kokkupuutestsenaariumide väljatöötamisel. Koostöö aitab 
säästa kulusid ning on oluline kemikaaliohutuse hindamise terviklikkuse ja järjepidevuse 
tagamiseks. Kemikaaliohutuse aruande ja seonduvate kokkupuutestsenaariumide eraldi 
esitamine võib olla siiski põhjendatud juhtudel, kus tegu on konfidentsiaalse äriteabega 
ning võib eeldada kemikaaliohutuse aruande korrapärast ajakohastamist, sest neid 
küsimusi saavad üksikregistreerijad lahendada juhtregistreerijast paremini. 

                                          

 

 

22 Nõuded kemikaaliohutuse aruandele on sätestatud REACH-määruse artiklis 14. 

 

http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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6.5 REGISTREERIMISJÄRGSED ANDMETE JAGAMISE KOHUSTUSED 

Registreerijate kohustus andmeid jagada ei lõpe ühise registreerimistoimiku esitamisega. 
Registreerijatel on kohustusi ka edaspidi. Kohustustega võib kaasneda vajadus jagada 
andmeid ja saavutada kokkuleppeid. 

Andmete jagamine kui protsess jätkub seega ka pärast andmete ühist esitamist. 

 Aineteabe vahetuse foorumiga või olemasolevate registreerijatega võib millal 
tahes ühineda uusi registreerijaid, nt enne 2013. aasta registreerimistähtpäeva 
(faasiainete korral), või kui nad sisenevad Euroopa Liidu turule ja asuvad 
tootma/importima uut ainet (mille kohta nad on esitanud päringu). Seega 
vastutab selge teabevahetuse eest eelkõige juhtregistreerija (samuti vastutab uus 
liige). Potentsiaalne registreerija peab foorumi ja andmete jagamise kokkuleppeid 
ülejäänutega arutama ja nendega nõustuma, sest need on olemasolevate 
registreerijate rühmaga ühinemise eeltingimuseks. 

 Juhtregistreerija võib ise aktiivselt kutsuda üksikregistreerijaid ühise esitamisega 
ühinema ning teha neile ettepaneku kiita heaks aineteabe vahetuse foorumi 
kokkulepe, et täita oma ühise esitamise ja andmete jagamise kohustused. Ka 
varasemad registreerijad peavad olema ühise esitamisega ühinemisel aktiivsed. 

 Uutel registreerijatel võib olla ka oma teavet, kuigi ühine registreerimistoimik on 
juba esitatud. Seetõttu võivad nad viidata artikli 11 lõikele 3 ning konkreetse 
näitaja teabe esitamisest loobuda. Ühise esitamise liikmeks peavad nad aga 
hakkama sellest hoolimata. 

 Artiklis 22 sätestatud kohustuste tõttu peavad registreerijad (eelkõige 
juhtregistreerija) uue teabe ilmnemisel kohe ühise registreerimise toimikut 
ajakohastama. 

Selleks võib olla vaja andmete eeljagamist ning see võib mõjutada järgmist: 

– aine klassifikatsioon ja märgistus; 

– kemikaaliohutuse aruanne või ohutuskaardid, kui ilmneb aine tervise- 
ja/või keskkonnariskide uut teavet; 

– vajadus korraldada uus katse (katsetamisettepanek). 

Uue teabe vajadus võib kaasneda toimiku ja aine hindamise või registreerijaga 
seotud muudatusega (nt uus kasutusala või uus kogusevahemik) või määruse 
ajakohastamisega (uus nõue). 

 Registreerimistoimiku ECHA poolse hindamisega (vastavuskontroll või 
katsetamisettepaneku hindamine) või aine hindamisega liikmesriigi pädevas 
asutuses võib kaasneda uusi nõudeid, mida on vaja käsitleda aineteabe vahetuse 
foorumi raames (faasiainete korral) või mittefaasiainete registreerijate hulgas, 
ning tingida lisateabe esitamise taotluse. Seetõttu on vaja andmete koostamise 
ja/või kulude jagamise kokkulepet, millega kaasnevad ühise esitamise 
muudatused. Andmete jagamine hõlmab seega peale olemasolevate uuringute ka 
uuringuid, mida on vaja registreeringu jätkuva REACH-vastavuse tagamiseks. 

 Andmeteabe vahetuse foorumis loodud teave võib olla ka pärast 1. juunit 2018 
teiste potentsiaalsete registreerijate loata kasutuse eest kaitstud. Samuti võib olla 
vaja andmeid luua pärast foorumi tegevuse lõppemist, näiteks pärast aine või 
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toimiku hindamist. Ka võivad järgmised registreerijad soovida kasutada esitatud 
teavet registreerimiseks pärast 1. juunit 2018.  
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7 TEABE JAGAMINE JA KONKURENTSIEESKIRJAD 

7.1 KAS REACH-MENETLUSTES KEHTIB KONKURENTSIÕIGUS? 

Jah, REACH-määruses on selge sõnaga sätestatud: „Käesolev määrus ei tohiks piirata 
ühenduse konkurentsieeskirjade täielikku ja terviklikku kohaldamist” (48. põhjendus). 
Seetõttu võivad REACH-määruse ja kõige sellega seotud tegevuse (sh andmete 
jagamise) suhtes kehtida Euroopa Liidu tasandil vastu võetud konkurentsiõiguse sätteid 
(edaspidi „konkurentsieeskirjad”). 

Käesoleva konkurentsieeskirju käsitleva peatüki eesmärk on aidata REACH-tegutsejatel 
hinnata oma REACH-määruse kohase andmete- ja teabejagamise vastavust 
konkurentsieeskirjadele. 

Konkurentsieeskirjad võivad kehtida ka REACH-tegevuse muudes aspektides. 

Andmete jagamine ja teabevahetus võivad toimuda REACH-menetluse eri etappidel. 
Käesolev peatükk piirdub valdkonna põhiküsimustega, kuid võib kohalduda ka mis tahes 
koostööle, mida isikud teevad oma REACH-kohustuste täitmiseks (vt 8. peatükk). 

NB! REACH-tegutsejad peavad valitud koostöövormist olenemata alati tagama oma 
tegevuse vastavuse konkurentsieeskirjadele. 

7.2 EUROOPA LIIDU KONKURENTSIÕIGUSE JA EUROOPA LIIDU 
TOIMIMISE LEPINGU (ELTL) ARTIKLI 101 KOKKUVÕTE 

Euroopa Liidu konkurentsiõiguse eesmärk ei ole piirata ettevõtete õiguspärast tegevust, 
vaid suurendada turul konkurentsi kaitstes tarbijate heaolu. Nii on keelatud 
ettevõtjatevahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja kooskõlastatud 
tegevus, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust ning mille eesmärgiks 
või tagajärjeks on takistada, piirata või kahjustada konkurentsi siseturu piires (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 101). 

Artiklit 101 rikkuv mis tahes kokkulepe on tühine ja täitmisele ei kuulu. Euroopa 
Komisjoni või riigi konkurentsiameti korraldatud uurimise tulemusena võidakse artikli 
101 rikkumisi toime pannud ettevõtjaid karistada märkimisväärsete trahvidega. Uurimise 
võib algatata konkurentsiamet ise, see võidakse algatada kolmanda isiku kaebuse alusel 
või karistuse leevendamise taotluse alusel, mille esitab pädevale konkurentsiametile 
ebaseadusliku kokkuleppe osapool, kes soovib ebaseadusliku tegevuse lõpetada. 

Lisateave Euroopa Liidu konkurentsiõiguse kohta on Euroopa Komisjoni konkurentsi 
peadirektoraadi veebilehel http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. 

7.3 REACH-TEABEVAHETUS EUROOPA LIIDU KONKURENTSIÕIGUSE 
ASPEKTIST 

REACH-määrusega nõutakse ettevõtete vahel teabe jagamist, „et suurendada 
registreerimissüsteemi tõhusust, vähendada kulutusi ja selgroogsete loomadega 
tehtavaid katseid” (33. põhjendus); mainitakse ka, et aineteabe vahetuse foorumite 
eesmärk on „aidata vahetada teavet registreeritud ainete kohta” (54. põhjendus). 

 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
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REACH-määrusega on ette nähtud rohke teabevahetus osalejate vahel rakendamise eri 
etappidel. Näited: 

 faasiainete korral eelregistreerimisel ja enne aineteabe vahetuse foorumi 
moodustamist; 

 aineteabe vahetuse foorumis (sh klassifitseerimise ja märgistuse teave); 

 seoses mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete päringutega, mille 
eesmärk on hinnata, kas aine on juba registreeritud; 

 seoses allkasutajate ja nende tarnijate vahelise teabevahetusega; 

 seoses ühise registreerimisega. 

NB! Osalejad peavad kontrollima, et nende teabevahetus ei ületaks REACH-määrusega 
ette nähtut ega rikuks Euroopa Liidu konkurentsiõigust, nagu on selgitatud allpool. 

 Esiteks peavad tegutsejad REACH-määruse täitmisel vältima mis tahes 
õigusvastast tegevust (nt kartellide loomist). 

 Teiseks peavad tegutsejad piirduma oma tegevuses üksnes REACH-määruse järgi 
rangelt vajalikuga, et vältida Euroopa Liidu konkurentsiõiguse tarbetu rikkumise 
riski. 

 Kolmandaks peavad tegutsejad juhul, kui on vaja vahetada Euroopa Liidu 
konkurentsiõiguse seisukohalt tundlikku teavet, kasutama võimalike rikkumiste 
vältimiseks ettevaatusmeetmeid. 

7.3.1 REACH-TEABEVAHETUSE KARTELLIDE LOOMISEKS KURITARVITAMISE 
VÄLTIMINE 

Kartell on konkurentide ebaseaduslik tegevus (mis võib, aga ei pruugi olla formaalses või 
mitteformaalses vormis kokku lepitud) hindade fikseerimiseks või pakkumise või 
tootmisvõimsuse piiramiseks või turgude või tarbijate jagamiseks eesmärgiga kaitsta 
kartelli liiget konkurentsi eest. 

Näiteid tegevustest, mida konkurentidel tuleb vältida: 

 toodete hindade või müügitingimuste fikseerimine; 

 tootmise piiramine, tootmiskvootide kehtestamine või turgudele toodete tarne 
piiramine; 

 turu või tarneallikate jagamine geograafiliselt või tarbijarühmade kaupa; 

 investeeringute või tehnika arengu piiramine või kontrollimine. 

NB! Osalejad ei tohi mis tahes REACH-teabevahetust kasutada kartelli organiseerimiseks 
ega selle tegevuse varjamiseks. 

7.3.2 TEGEVUSE ULATUS PEAB PIIRDUMA REACH-TEGEVUSEKS VAJALIKUGA 

Oluline on tagada, et REACH-teabevahetus piirduks üksnes vajalikuga. REACH-määruse 
artikli 25 lõige 2 sisaldab sellise teabe näiteid, mida ei tohi jagada: „Registreerijad 
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hoiduvad vahetamast turukäitumist käsitlevat teavet, seda eelkõige tootmisvõimsuste, 
tootmis- ja müügimahtude, impordimahtude või turuosade kohta.” 

Näited mitteavalikust teabest, mida ei tohi REACH-tegevuse raames jagada: 

 konkreetsete ettevõtete hinnad, hinnamuutused, müügitingimused, valdkonna 
hinnakujunduspoliitika, hinnatasemed, hinnavahed, lisatasud, hinnaalandused, 
soodustused, krediiditingimused jt; 

 tootmis-, turundus- jt kulud; 

 konkreetsete ettevõtete andmed tarnijate hindade, tootmise, laovarude, müügi jt 
kohta; 

 konkreetse ettevõtte tulevikuplaanide, investeeringute, projekteerimise, tootmise, 
konkreetsete toodete turunduse ja müügi teave, sealhulgas kavandatavate 
territooriumide ja klientide teave; 

 üksiktarnijate või -klientide teave, eelkõige seoses mis tahes tegevusega, millega 
võidaks nad turult kõrvale tõrjuda. 

Samuti peaksid osalejad vältima tehnilise teabe jagamist, kui see ei ole REACH-
määrusega ette nähtud, ning eelkõige kui selline teabevahetus võib aidata konkurentidel 
tuvastada konkreetse ettevõtte teavet ning oma turukäitumist sellega kohandada. 

NB! Osalejad peaksid teabevahetuses rangelt piirduma sellega, mida nõutakse REACH-
tegevuseks. 

7.3.3 TEAVE, MILLE VAHETAMISEL TULEB OLLA ETTEVAATLIK 

Ehki enamik REACH-tegevuse raames vahetatavast teabest ei tohiks tekitada Euroopa 
Liidu konkurentsiõiguse eeskirjade seisukohalt probleeme (sest see on eelkõige teaduslik 
või tehniline teave, mis ei peaks andma konkurentidele võimalust oma turukäitumist 
kohandada), peavad osalejad teatud juhtudel olema väga ettevaatlikud. 

Eelkõige võivad osalejad soovida vahetada teavet konkreetsete tootmis-, impordi- ja 
müügikoguste kohta, näiteks võivad ühise kemikaaliohutuse hindamise / 
kemikaaliohutuse aruande koostanud tegutsejad soovida teada ainete tootmis- ja 
impordimahte ning vahetada konkreetsete koguste teavet, et hinnata üldist 
keskkonnamõju. Samuti võivad nad soovida jagada REACH-kulusid individuaalsete 
tootmis- või müügimahtude alusel. Ka võib ainuesindaja, kellel on vaja koguda pidevalt 
andmeid näiteks imporditud koguste kohta, esindada sama aine mitut Euroopa Liidu 
välist tootjat, kes võivad soovida vahetada oma ainuesindaja kaudu konkreetsete 
mahtude teavet. 

Allpool selgitatakse, kuidas vältida riski, et sellise koguseteabe vahetamine (kui seda on 
REACH-tegevuse raames vaja) rikuks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 101. 

7.3.3.1  VAHETAGE TEAVET HARVA 

Kui osalejad vahetavad konkreetsete koguste kohta teavet vaid ühe korra või harva (nt 
kord mitme aasta jooksul), ei võimalda selline teabevahetus pooltel oma turukäitumist 
kohandada ja konkurentsiõiguse probleemide teke on seega vähetõenäoline. 

NB! Osalejad peaksid teavet vahetama vaid ühe korra või väga harva. 
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7.3.3.2  KUI VÕIMALIK, VIIDAKE KOGUSEVAHEMIKELE, MITTE 
KONKREETSETELE VÄÄRTUSTELE 

REACH-määruses mainitakse: „Nõuded aine kohta kogutavale teabele sõltuvad aine 
tootmis- või impordimahtudest, sest need näitavad inimese ja keskkonna võimalikku 
kokkupuudet ainega, ning neid nõudeid tuleks üksikasjalikult kirjeldada” (34. 
põhjendus), mis viitab kogusevahemike kasutamisele. 

NB! Osalejad peaksid viitama oma REACH-kogusevahemikule ning hoiduma vahetamast 
konkreetseid ja üksikasjalikke koguseandmeid. 

7.3.3.3  KUI ÜKSIKUID TUNDLIKKE ANDMEID ON SIISKI VAJA JAGADA, 
KASUTAGE ETTEVAATUSMEETMEID 

Kui osalejatel on konkreetsetel juhtudel vaja kasutada üksikuid arve või koondandmeid 
(näiteks kemikaaliohutuse hindamise / kemikaaliohutuse aruande jaoks) või 
konkreetseid arve saab muul viisil tuvastada, on soovitatav kasutada sõltumatut 
kolmandat isikut (usaldusisikut). 

Kes võib olla usaldusisik? Füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole tootjaga/importijaga ega 
nende esindajatega otseselt ega kaudselt seotud. Usaldusisik võib olla näiteks 
konsultant, advokaadibüroo, labor ja Euroopa või rahvusvaheline organisatsioon. 
Usaldusisik ei tohi esindada konkreetset osalejat, sest peab olema sõltumatu, ning teda 
saavad ühises esitamises osalejad kasutada näiteks teatud toimingutele 
kaasaaitamiseks. Usaldusisikul on soovitatav sõlmida konfidentsiaalsusleping, mis tagab, 
et ta ei väärkasuta talle teatavaks saavat tundlikku teavet (st ta ei avalda seda 
osalevatele ettevõtetele ega muudele isikutele). 

Konkurentsiõiguse järgimiseks saab usaldusisik aidata korraldada järgmisi toiminguid: 

 Koostada anonüümseid koondandmeid: kui REACH-tegevuses osalejatel on vaja 
viidata tundlikele konkreetsetele arvudele, palub usaldusisik igal osalejal esitada 
andmeid. Need kogutakse kokku, kontrollitakse ning koondatakse üldtulemuseks, 
millest ei saa üksikuid arve tuletada (nt tagades, et sisendeid on vähemalt kolm). 
Ka ei tohi usaldusisik ja osalejad anonüümseid või koondarve ühiselt arutada. 
Küsimused tuleb lahendada iga osaleja ja usaldusisiku vahel eraldi ning muid 
andmeid usaldusisik selle käigus ei avalda. 

 Kulude jagamiseks kulude jaotuse arvutamine individuaalsete andmete põhjal: 
kui osalejad otsustavad, et kulude jagamine peab toimuma osaliselt või täielikult 
individuaalsete andmete (nt müügi- ja tootmismahtude) alusel, või kui 
individuaalsed arvud võivad olla tuvastatavad, taotleb usaldusisik igalt osalejalt 
vajaliku konfidentsiaalse teabe. Seejärel saadab ta igale osalejale konkreetsele 
kogusele vastava arve. Sellisel juhul näeb üksnes arve saanud ettevõte, kui suur 
on tema osa tasutavast kogusummast. 

 Ettevõtetel on vaja saata ametiasutustele tundlikku teavet seda teistele 
osalejatele avaldamata: usaldusisik koostab osalejate või üldsuse jaoks sama 
dokumendi mittekonfidentsiaalse versiooni, mis tundlikku teavet ei sisalda. 

7.4 KOOSTÖÖVIISIDE SOOVITUSED REACH-TEGUTSEJATELE 

Konkurentsieeskirjade 
järgimine 

Enne REACH–määruse kohast teabevahetust veenduge, et 
olete käesoleva juhendi hoolikalt läbi lugenud ja järgite seda. 
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Kahtluse või küsimuste korral küsige abi (nt juristilt). 

Protokollimine Koostage konverentskõnede ja nõupidamiste teemad või 
protokollid, mis kajastaksid täpselt küsimusi ja osalejate 
arutelusid. 

Ettevaatus Piirduge aruteludes ja nõupidamistel ettevalmistatud 
teemadega. 

Protestige sobimatu tegevuse või arutelu vastu (see võib 
toimuda nõupidamisel, konverentskõnes, ühiskondlikel 
üritustel või elektroonilistes kanalites, nt spetsiaalses 
intranetis töötades). Paluge see lõpetada. Distantseeruge ja 
laske oma seisukoht selgelt kirjalikus vormis jäädvustada, 
kaasa arvatud protokollis. 

NB! Selle peatüki eesmärk ei ole asendada kohaldatavaid konkurentsiõiguse sätteid, 
nagu Euroopa kohtud on neid tõlgendanud ning nagu Euroopa Komisjon ja riikide 
konkurentsiametid neid kohaldavad. Juhendi eesmärk on üksnes aidata REACH-
tegutsejatel anda oma käitumisele esialgne hinnang Euroopa Liidu konkurentsiõiguse 
seisukohalt. 

Juhend on üldine ega hõlma (ega saagi hõlmata) kõikvõimalikke REACH-andmejagamisel 
tekkivaid stsenaariume. Kahtluse korral soovitab ECHA küsida õigusabi 
konkurentsiõigusele spetsialiseerunud juristilt. 

Üksikasjalik teave konkurentsieeskirju rikkuva tegevuse keelu kohta on Euroopa 
Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi asjakohasel veebilehel: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html. 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html
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8 KOOSTÖÖVORMID 

Nagu eespool kirjeldatud, saavad potentsiaalsed registreerijad oma äranägemisel vabalt 
organiseerida 1) oma aineteabe vahetuse foorumi eesmärke (andmete ning 
klassifikatsiooni ja märgistuse jagamine) ja 2) andmete ühist esitamist (nii faasiainete 
kui ka mittefaasiainete korral). Õigusaktid ei sätesta aineteabe vahetuse foorumi 
õiguslikku vormi. Samuti ei sätesta REACH-määrus, kuidas peavad foorumi liikmed oma 
kohustuste täitmiseks koostööd tegema, ega reguleeri nende koostöö võimalikke vorme 
foorumis ja väljaspool seda. 

Sageli arvatakse, et andmete jagamise ja ühise esitamise korraldamiseks on vaja 
moodustada konsortsium (või sõlmida konsortsiumileping). Sellist nõuet ei ole. 

8.1 VÕIMALIKUD KOOSTÖÖVORMID 

On mitu võimalikku koostöövormi, mida ettevõtted saavad kasutada REACH-koostöö 
korraldamiseks, alates avatud koostööst (nt IT-vahendid, mille kaudu saavad suhelda 
kõik ühises esitamises osalejad) kuni üksikasjalike ja siduvate mudeliteni (nt lepingute 
alusel moodustatud konsortsiumid). Koostöövorme on muidki – näiteks saab üks tootja 
teha kogu andmekogumi foorumi teistele tootjatele kättesaadavaks ja neid kutsutakse 
andmeid jagama lihtsalt andmekasutusloa abil. 

REACH-määrus ei nõua täiemahulise konsortsiumilepingu ega ka muude formaalsete 
kirjalike lepingute kasutamist. Samas on pooltel koostöövormist olenemata soovitatav 
leppida kokku kirjalikult (näiteks lepingus või ainult e-kirja teel) kokku andmete 
jagamise põhimõtted ning vähemalt ühiselt tehtavate uuringute omandiõigus ja kulude 
jagamine. 

8.2 MIS ON KONSORTSIUM? 

Käesoleva dokumendi tähenduses on konsortsium poolte koostöö organiseeritud ja 
ametlik vorm, mille aluseks on kirjalik leping või kinnitatud töökord või viide 
kokkulepitud üldpõhimõtetele. 

Oluline on, et aineteabe vahetuse foorum ja konsortsium on erinevad mõisted, mida 
tuleb selgelt eristada. Foorumisse on koondatud kõik sama aine eelregistreerijad (ja 
vajaduse korral ka teised andmete omanikud) ning foorumis osalemine on REACH-
määruse järgi foorumi liikmetele kohustuslik. Seevastu konsortsium on vabatahtlik ja ei 
pruugi hõlmata kõiki konkreetse foorumi liikmeid, vaid sellesse võib kuuluda neist vaid 
mõni või ka mitme foorumi liikmeid. 

REACH-tegutsejad võivad konsortsiumi moodustamise otsustada REACH-menetluse mis 
tahes etapis, nt enne eelregistreerimist, et lihtsustada foorumi moodustamiseks 
vajalikku aine identifitseerimisandmete ja samasuse kontrollimist, või hiljem. 

Kui foorum on loodud, peavad foorumi liikmed, kel on vaja täita REACH-kohustusi, nende 
täitmiseks tegema tingimata koostööd. SIEF-abiline või mõni muu aineteabe vahetuse 
foorumi liige või sellega seotud virtuaalfoorumis osaleja võib teha teistele ametliku 
koostöö ettepaneku, milleks sõlmitakse konsortsiumileping või kehtestatakse 
ühiseeskirjad. Ettepaneku võivad teha ja koostöövormi valida aineteabe vahetuse 
foorumi liikmed ise, kuid võib kasutada ka kolmandate isikute, näiteks kutse- või 
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valdkonnaühingu, konsultandi, advokaadibüroo või muu teenusepakkuja teenuseid ning 
abi. 

Koosolekul konsortsiumilepingu allkirjastamise või aineteabe vahetuse foorumi töökorra 
vastuvõtmisega või ühiseeskirjade kokkuleppimisega (edaspidi kasutatakse kõigi kohta 
nimetust „kokkulepe”) loovadki kokkuleppe pooled tegelikult konsortsiumi. Täiendavaid 
formaalsusi ei ole vaja. NB! Kui konsortsiumi loojaks on kutseühing või advokaadibüroo, 
ei tohi konsortsiumi segi ajada selle loonud isikuga ja seda tuleb käsitada eraldiseisvana. 

Osa ettevõtteid võib olla REACH-ettevalmistuste nimel juba organiseerunud näiteks 
valdkonna ettevõtete rühmaks või konsortsiumiks. Sel juhul saavad nad jätkata juba 
toimuvat koostööd või luua uue paralleelstruktuuri või kasutada muud koostöömudelit. 

NB! Aineteabe vahetuse foorumi tegevuskestuse jooksul saab kasutada sama või mitut 
koostöömudelit, kuid need on üksnes toetavat laadi. Konsortsiumi moodustamisega 
foorumi tegevus ei lõpe. Foorum püsib REACH-määruses sätestatud 11 aastat. Samuti 
võib konsortsium tegutseda edasi pärast foorumi tegevuse lõppu. 

8.3 KOOSTÖÖ NÄITED 

Aineteabe vahetuse foorumi edukale tegutsemisele suunatud konsortsiumi vormis 
koostöö võib pärast foorumi moodustamist toimuda mitmesugustes vormides. 

Järgmiseks mõni näide. 

0. näide 

Foorum tegutseb konsortsiumita: pärast aine identifitseerimisandmete kokkuleppimist 
organiseeruvad juhtregistreerija ja peamised andmete omanikud konsortsiumi 
moodustamata. 

1. näide 

Eelregistreerinud ettevõtted otsustavad teha aine identifitseerimisandmete arutamiseks 
ja aine samasuse kontrollimiseks koostööd konsortsiumina. Pärast aineteabe vahetuse 
foorumi moodustamist saavad nad jätkata tegevust samas konsortsiumis (mida vajaduse 
korral võidakse kohandada, nt liikmete osas). Konsortsium tekib konsortsiumilepingu 
allkirjastamisel. 

Eelregistreerimine 

Eelregistreerimine 

SIE
F 

Cs 
(konsortsium) 

 

 



                                                                                                               Andmete jagamise juhend 
Versioon 2.0 – aprill 2012 

134 

 

2. näide 

Eelregistreerinud ettevõtted otsustavad teha aine identifitseerimisandmete arutamiseks 
ja aine samasuse kontrollimiseks koostööd, kuid konsortsiumi esialgu mitte moodustada. 
Nad kohtuvad ja allkirjastavad konsortsiumi eellepingu, kus on vajalikud 
konfidentsiaalsussätted. Pärast aineteabe vahetuse foorumi asutamist otsustavad nad 
luua konsortsiumi. 

 

SIEF Eelregistreerimine Moodustatakse SIEF 

Cs 

3. näide 

Foorumi liikmed otsustavad luua ühtse konsortsiumi. 

SIEF 

Cs 

 

4. näide 

Foorumi liikmed loovad vähemalt kaks konsortsiumi ning korraldavad andmete jagamise 
koostööd nende vahel (nt kui sama numbrilise identifikaatoriga ainele kavandatakse eri 
klassifikatsioone ja märgistusi). Mõlema konsortsiumi ettevõtted peavad tegema 
koostööd REACH-andmete jagamise ja ühise registreerimise kohustuste täitmiseks. 

SIEF 

Cs Cs 

 

5. näide 

Ettevõte või ettevõtete rühm (foorumi liikmed) otsustab konsortsiumiga mitte liituda. Sel 
juhul peavad konsortsiumi kuuluvad ja mittekuuluvad ettevõtted tegema koostööd 
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andmete jagamiseks ja ühiseks esitamiseks (kohaldatakse aineteabe vahetuse foorumis 
toimuva andmete jagamise põhimõtteid, mida on kirjeldatud eespool). 

 

üks 
ettevõt

e Cs 

SIEF 

 

6. näide 

Foorumi liikmetest tootjad ja importijad otsustavad luua konsortsiumi. Ka andmete 
omanikud otsustavad luua konsortsiumi, et teha koostööd omavahel ja teise 
konsortsiumiga. 

 

SIEF 

Cs 
Andmete 

omanike Cs 

 

 

 

7. näide 

Kaks foorumit, milles on kolm konsortsiumi, otsustavad teha koostööd konkreetsel 
eesmärgil, nt analoogmeetodi rakendamiseks. 

SIEF SIEF 

Cs Cs Cs 
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8. näide 

Võib luua ka suure konsortsiumi (nt aineliigi jaoks), kus ettevõtted osalevad mitmes eri 
foorumis. 

Cs 

SIEF SIEF SIEF SIEF 

 

9. näide 

Foorumi liikmed saavad kasutada ka muid strateegiaid kui luua konsortsium. Pärast 
eelregistreerimist ning aineteabe vahetuse foorumi liikmete ja nende osalusmäära 
kindlakstegemist on mõni osaleja otsustanud teha juhtregistreerijaga foorumi nimel 
toimiku koostamiseks vabatahtlikult koostööd. Sellest teatatakse foorumile, kes lubab 
neil otsustada ja kasutada vahendeid. Nad kohustuvad jälgima registreerimistoimiku 
koostamise ja esitamise kulgu ja toimingute tulemusi ning neist aru andma. Samuti 
korraldavad nad foorumi üldist haldust. Need ettevõtted moodustavad foorumi juhtkonna 
ilma formaalse konsortsiumilepinguta. Tänu juhtkonna liikmete piiratud arvule (nt 4–5) 
on see variant tõhusam kui konsortsiumi loomine. 

Foorumi juhtkonna liikmete vahel on siiski soovitatav sõlmida lihtsustatud vormis leping. 

SIEF 

SIEFi 
juhtkond 

Ettevõte A 

Ettevõte B 

Ettevõte C 

 

8.4 KONSORTSIUMIS TOIMUVA KOOSTÖÖ VÕIMALIKUD ELEMENDID 

 Aine identifitseerimisandmete kontrollimine ja dokumenteerimine 

 Foorumi liikmete hulgast SIEF-abilise või juhtregistreerija määramine (kui kõik 
foorumi liikmed kuuluvad konsortsiumi) 

 Koostöö ja seega ka konsortsiumi tegevuse korraldamine 
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 Andmete läbivaatamine (olemasolevad, puuduvad, uued loodavad andmed) 

 Jagatavate andmete määratlemine 

 Andmete jagamise ja koordineerimise korraldamine 

 Andmete väärtuse hindamine, andmete hindamine (sh identifitseerimine, 
juurdepääs ja kogumine) 

 Foorumite vahel analoogmeetodi rakendamise korraldamine 

 Äriteabe ja andmete konfidentsiaalsuse säilitamise korraldamine 

 Kulude jagamine 

 Andmete omandiõigus 

 Andmekasutusloa koostamine osalejatele, kes konsortsiumi ei kuulu 

 Vastutus 

 Klassifitseerimine ja märgistus 

 Pärast andmete jagamist: andmete ühine esitamine, ühine registreerimine, 
foorumi / ühise esitamise / konsortsiumi tegevuse jätkamine pärast ühist 
registreerimist – ühine toimiku ajakohastamine kuni lõpliku 
registreerimise/hindamiseni, sealhulgas ECHA-ga suhtlemine. 

NB! Kui foorumis on liikmeid, kes konsortsiumi ei kuulu, peavad konsortsiumi 
liikmetest ettevõtted tegema nendega koostööd õiglasel, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Konsortsiumid võivad seda toetada (nt sekretariaatide 
kaudu), kuid kokkuvõttes on kõik foorumi liikmed kohustatud tagama andmete 
jagamise ja ühise esitamise kohustuste täitmise. 

Osalejad saavad luua konsortsiumi ka üksnes foorumi mõne toimingu korraldamiseks või 
foorumi mõlema eesmärgi saavutamiseks või säilitada konsortsiumi kogu foorumi 
REACH-määruse kohase kestvuse (11 aastat) jooksul või säilitada konsortsium sellest 
kauem, kui neil on näiteks vaja vastata oma ainetega seotud päringutele kollektiivselt. 

8.5 KONSORTSIUMIS OSALEJATE KATEGOORIAD 

Nagu eespool märgitud, ei pea aineteabe vahetuse foorumi tegevusega seotud 
konsortsiumi liikmed olema täpselt samad kui foorumi enda liikmed. Konsortsiumi 
liikmeteks / koostöölepingu poolteks võib lugeda järgmiste kategooriate isikud (loetelu ei 
ole ammendav): 

A) Rangelt aineteabe vahetuse foorumist tulenevad kategooriad: 

 tootja(d); 

 importija(d); 

 ainuesindaja(d); 
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 andmete omanikud, kes on nõus andmeid jagama: laborid, organisatsioonid, 
konsultandid, kutse- ja valdkonnaühingud või allkasutaja(d), kellel on asjakohast 
teavet, näiteks uuringu- ja kokkupuuteandmeid. 

B) Võimalikud muud kategooriad, näiteks järgmised: 

 punktis A nimetamata allkasutaja(d); 

 kolmandad isikud, kes pakuvad konsortsiumile teenuseid ja abi, näiteks kutse- ja 
valdkonnaühingud, teenuseosutajad ja advokaadibürood; 

 Euroopa Liidu välised tootjad, kes soovivad osaleda otse ja mitte ainuesindaja 
kaudu, kuigi neil otsese registreerimise õigus puudub; 

 potentsiaalsed tootjad ja importijad, keda käsitatakse REACH-määruse artikli 28 
lõike 6 kohaselt potentsiaalsete registreerijatena. 

Määrata ja konsortsiumilepingus sätestada saab eri õiguste ja kohustustega liikmete 
kategooriaid, näiteks järgmised: 

 täisliikmed; 

 assotsieerunud liikmed; 

 vaatlejad (kolmandate isikutena või mitte). 

8.6 KONSORTSIUMILEPINGU VÕIMALIKUD TÜÜPSÄTTED 

Alljärgnev loetelu on näitlik kontroll-loend. 

1. Üldteave 

Osapoolte identifitseerimisandmed 

Kontaktandmed 

Preambul: viide REACH-määrusele ja kavatsuste deklaratsioon, 
mis selgitab konsortsiumi üldeesmärki 

Koostöö ulatus: aine(d), mille suhtes teevad pooled koostööd. 
Samuti võib lisada kriteeriumid, mille alusel on otsustatud kokku 
leppida aine(te) identifitseerimisandmed. 

Lepingu ese: koostööelementide või ülesannete loetelu, mille 
suhtes on pooled otsustanud teha koostööd 

Mõisted: üldine viide REACH-määruse mõistetele (artikkel 3) ja 
vajaduse korral muudele mõistetele 

Kestus 

Sõltumatu kolmanda isiku identifitseerimisandmed: kui pooled 
soovivad kasutada konsortsiumi haldamisel advokaadibüroo, 
teenusepakkuja, kutse- või valdkonnaühingu abi. 

2. Liikmed 

Liikmete kategooriad: kategooriate määratlused, õigused ja 
kohustused 

Liikmelisuse eeskirjad: liikmete vastuvõtmine, liikmelisuse 
tühistamine, liikmete väljaheitmine 
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Liikmeskonna muudatused: pärast tegevuse algust liitumine ja 
tegevuse ajal lahkumine 

3. Andmete 
jagamine 

Andmete jagamise eeskirjad 

Uuringute/katsearuannete väärtuse hindamise kriteeriumid 

Kulude jagamise kriteeriumid 

Andmete omandiõigus 

Andmekasutusluba 

4. Organisatsioon 

Komisjonid: (liikmed, kohalolek, töökord, kvoorum, hääletamine 
jt) 

Töökeel 

Vahendaja roll (vajaduse korral) 

Juhtregistreerijate roll (vajaduse korral) 

Sõltumatu kolmanda isiku roll (vajaduse korral) 

5. Eelarve ja 
finantsküsimused 

Eelarve 

Jaotamine – pärast registreerimist (ühise esitamise uued liikmed) 

Majandusaasta 

Arvete esitamine ja tasumine, tagasimaksed 

Maksud ja muud kulud 

6. 
Konfidentsiaalsus ja 
õigus saada teavet 

Konfidentsiaalsusklausel 

Teabele juurdepääsu õigusega isikud 

Konfidentsiaalse ja tundliku teabe vahetamise meetmed 

Karistused rikkumise korral 

7. Vastutus Enne ja pärast REACH-kohustuste täitmist 

8. Muu 

Kohaldatav õigus 

Vaidluste lahendamine / lahendus või kohtualluvuse valik 

Lepingu muutmine 

Tegevuse lõpetamine 

 

NB! Ülalkirjeldatud kehtib nii faasiainete potentsiaalsetele registreerijatele (aineteabe 
vahetuse foorumi liikmetele) kui ka mittefaasiainete ja eelregistreerimata faasiainete 
potentsiaalsetele registreerijatele. 
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9 konfidentsiaalne äriteave 

REACH-määrusega nõutakse ettevõtetelt teabe ja andmete jagamist, et vältida 
dubleerivaid katseid. Osa sellest teabest ja neist andmetest võib aga olla ettevõtete 
jaoks konfidentsiaalne äriteave, mida on tarvis kaitsta. Kas tegu on konfidentsiaalse 
äriteabega, otsustab ECHA iga juhtumi korral eraldi. 

NB! Oluline on mitte ajada segi konfidentsiaalse äriteabega ja konkurentsieeskirjadega 
seotud küsimusi (vt 7. peatükk). Viimased tekivad olukordades, kus teabe jagamine 
võiks muuta konkurentsitingimusi. 

9.1 MIS ON KONFIDENTSIAALNE ÄRITEAVE? 

Konfidentsiaalne äriteave on üks ettevõtete väärtuslikemaid varasid ja seda tuleb 
kaitsta. 

Paljudes riikides kehtivad võrreldavad, kuigi veidi erinevad konfidentsiaalse äriteabe 
määratlused: näiteks Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPs) artikli 39 lõikes 2 on konfidentsiaalne 
äriteave määratletud nii: 

a) selline teave on saladus selles tähenduses, et see ei ole kogumis või 
üksikosade täpses paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav 
isikutele ringkondades, kes tavaliselt kõnesolevat laadi teabega tegelevad;  

b) sellel teabel on kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu; ja  

c) selle teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt 
võtnud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas. 

9.2 KAS REACH-MÄÄRUSES ON KONFIDENTSIAALSE ÄRITEABE KOHTA 
ERISÄTTEID? 

Konfidentsiaalse äriteabe mõistele viidatakse mitmes REACH-määruse artiklis, mis 
kinnitab, et selle kaitsmine on õigustatud huvi, mida võib olla vaja kaitsta. 

Artikkel 118 käsitleb juurdepääsu ECHA valduses olevale teabele. Artikli 118 lõikes 2 on 
konkreetselt viidatud teabele, mille „avaldamine loetakse tavaliselt asjaomaste isikute 
ärihuvide kaitset kahjustavaks”. Selliseks teabeks on muu hulgas üksikasjad valmistise 
(segu) täieliku koostise kohta; aine või valmistise täpne kasutusala, otstarve või 
rakendus; ainete ja valmististe täpsed kogused; sidemed tootja või importija ja 
allkasutajate vahel. 

Artikli 10 punkti a alapunktiga xi ning artikli 119 lõikega 2 lubatakse teatud andmete 
esitajal taotleda nende andmete konfidentsiaalsust. Teabe esitaja peab põhjendamiseks 
esitama konfidentsiaalsustaotluse, mille ECHA peab heaks kiitma ja milles selgitatakse 
teabe avaldamise võimalikku kahjulikkust tema või kolmanda isiku ärihuvidele. 

Artikli 11 lõike 3 punktiga b ja artikli 19 lõike 2 punktiga b lubatakse registreerijatel 
teatud teabe ühisest esitamisest loobuda, kui „teabe ühine esitamine põhjustaks sellise 
teabe avaldamist, mida ta peab tundlikuks äriteabeks ja mis võib tõenäoliselt põhjustada 
talle olulist ärilist kahju”. 
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9.3 KONFIDENTSIAALSE ÄRITEABE KAITSE HILISEL 
EELREGISTREERIMISEL 

ECHA-le (hilisel) eelregistreerimisel esitatav teave on alates 1. jaanuarist 2009 osaliselt 
avalikustatud. 

ECHA on avaldanud eelregistreeritud ainete loetelu, kus on üksnes aine identifikaator 
(EINECS-numbrid, CAS-numbrid või muud numbrilised identifikaatorid) ning eeldatav 
esimene registreerimistähtpäev. Selle avaldamine konfidentsiaalsusprobleeme ei 
põhjusta. 

Kui potentsiaalne registreerija ei soovi olla teistele potentsiaalsetele registreerijatele 
nähtav, saab ta määrata kolmandast isikust esindaja vastavalt REACH-määruse 
artiklile 4. Sel juhul on teistele potentsiaalsetele registreerijatele nähtavad kolmandast 
isikust esindaja isikuandmed. Ka andmete omanikud võivad määrata end aineteabe 
vahetuse foorumiga asjaajamisel esindama kolmanda isiku, kui nad soovivad oma isikut 
mitte avaldada. 

Ettevõtted, kellel on Euroopa Liidus mitu tütarettevõtet, saavad kolmandast isikust 
esindajaks määrata neist ühe. Nii ei ole teistel potentsiaalsetel registreerijatel võimalik 
teada saada, mis tütarettevõte mis ainet toodab. 

NB! Potentsiaalsed registreerijad, kes soovivad oma isikut teiste potentsiaalsete 
registreerijate eest varjata, peaksid eelregistreerimisel määrama kolmandast isikust 
esindaja. 

9.4 KONFIDENTSIAALSE ÄRITEABE KAITSMINE AINETEABE VAHETUSE 
FOORUMI MOODUSTAMISEL 

Nagu on kirjeldatud käesoleva juhendi 3. peatükis, peavad potentsiaalsed registreerijad 
enne aineteabe vahetuse foorumi moodustamist kontrollima, kas nende toodetav või 
imporditav aine on ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja 
nimetamise juhendi kriteeriumide kohaselt sama, et nad saaksid esitada ühe ühise 
registreerimistoimiku. Sellega seoses võib mõnikord olla vaja vahetada aine koostise, 
lisandite ja võib-olla ka tootmisprotsessi üksikasjalikku tehnilist teavet. Viimane võib 
hõlmata kasutatavaid tooraineid, puhastamisetappe jne. 

Kui ettevõtted käsitavad seda tehnilist teavet konfidentsiaalse äriteabena, võivad nad 
võtta selle konfidentsiaalsuse kaitseks näiteks järgmisi meetmeid: 

1) konfidentsiaalsuslepingud, millega piiratakse dokumentidele ja muule teabele 
juurdepääs konkreetselt nimetatud isikute või osakondadega, nt teatud teavet 
saavad näha üksnes regulatiivküsimuste osakonna töötajad; meedet saab 
tugevdada täiendavate isiklike konfidentsiaalsuslepingutega; 

2) lisaks punktile 1 saab lubada teatud dokumentidega tutvumist üksnes spetsiaalses 
lugemisruumis (kus koopiate tegemine on keelatud); 

3) lisaks eelnimetatule saab kokku leppida, et teatud dokumente vaatab läbi ja/või 
hindab üksnes kolmandast isikust ekspert (sõltumatu konsultant). 

NB! Aine identifitseerimisandmetes sisalduvat konfidentsiaalset äriteavet kaitsta 
soovivad potentsiaalsed registreerijad peavad foorumi teistele liikmetele teatama, et see 
teave on tõepoolest konfidentsiaalne äriteave, mistõttu seda edastatakse ning tohib 
kasutada üksnes aine REACH-identifitseerimisandmete kontrollimiseks. 
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9.5 KONFIDENTSIAALSE ÄRITEABE KAITSMINE ANDMEKAITSE 
VAHETUSE FOORUMIS / ÜHISEL ESITAMISEL 

Teadusuuringud, mida ettevõtted peavad REACH-registreerimiseks jagama, ei sisalda 
konfidentsiaalseks äriteabeks liigitatavat teavet. Samas võivad pooled juhul, kui 
andmete jagamise ja ühise esitamise kohustuste täitmiseks on vaja konfidentsiaalset 
äriteavet avaldada, sõlmida konfidentsiaalsuslepingu ning teha kättesaadavaks sellist 
teavet KÄTi sisaldavate dokumentide mittekonfidentsiaalsed versioonid või määrata 
teavet koguma ja registreerimistoimikut ette valmistama sõltumatu kolmanda isiku. 

Kui sellest registreerija arvates ei piisa, võib ta mõne näitaja andmete ühisest 
esitamisest loobuda ja esitada uuringuaruannete kokkuvõtted oma liikmetoimikus, 
säilitades sellega teabe konfidentsiaalsuse. Teatud andmete ühisest esitamisest loobuja 
osaleb siiski endiselt ühises esitamises tervikuna ning talle kehtivad andmete jagamise 
REACH-kohustused. 

9.6 KONFIDENTSIAALSE ÄRITEABE KAITSMINE 
REGISTREERIMISTOIMIKU ESITAMISEL 

ECHA-le registreerimistoimikut esitades peavad registreerijad märkima teabe, mida nad 
käsitavad artikli 119 kohaselt konfidentsiaalsena ning mida nad paluvad ECHA veebilehel 
mitte avaldada.  

NB! REACH-määruse artikli 119 lõike 1 kohane teave ei saa olla konfidentsiaalne ning 
selle konfidentsiaalsustaotlusi ei rahuldata. REACH-määruse artikli 119 lõike 1 kohane 
teave avaldatakse igal juhul ECHA veebilehel vastavalt REACH-määruse artikli 77 lõike 2 
punktile e. 

Vastavalt artikli 10 punkti a alapunktile xi tuleb teabe konfidentsiaalsustaotlusele lisada 
põhjendus, miks selle teabe avaldamine on kahjulik. 

See kehtib järgmise teabe kohta: 

 REACH-määruse artikli 119 lõike 2 kohane teave; 

 teave, mis on nimetatud konfidentsiaalseks direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt – 
varasemad teatajad peavad oma toimikut ajakohastama ja märkima teabe, mida 
nad soovivad pidada edasi konfidentsiaalsena; 

 teave, mille konfidentsiaalsust taotletakse ja mis ei ole REACH-määruse 
artikli 119 lõigete 1 ja 2 kohane: sel juhul võib konfidentsiaalsustaotluse 
põhjendus olla lühike lause, mis selgitab valitud konfidentsiaalsuslipu tüüpi – 
„CBI” (konfidentsiaalne äriteave), „IP” (intellektuaalomand) või „No PA” (mitte 
avaldada, nt kemikaaliohutuse aruannet). 

Üksikasjalik teave on andmete esitamise käsiraamatu osas „Konfidentsiaalsustaotlused”, 
mis on avaldatud aadressil http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-
submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals. Registreerijate 
abistamiseks on samas esitatud ka näidispõhjendus. Kui direktiivi 67/548/EMÜ alusel ei 
ole IUPAC-nimetust märgitud konfidentsiaalseks ja selle konfidentsiaalsust taotletakse 
nüüd, peab esitama ka piisava ning asjakohase avaliku nimetuse (vt andmete esitamise 
käsiraamatu osa „Kuidas tuletada aine REACH-määruse kohaseks avaldamiseks sobiv 
nimetus”, mis on avaldatud samal aadressil). 

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
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1. lisa ANDMEVAHETUSE VORM 

Juriidilise isiku nimi           
Kontaktisiku nimi           
Kontaktandmed           
Aine 
identifitseerimisandm
ed           

Katse number Lisa 
(REACH) Nõutav teave Hinne Andmete olemasolu 

   
Hinnanguline 

Klimischi 
hinne 

Täielik 
uuringu-
aruanne 

kuulub minu 
ettevõttele 

Minu 
ettevõttel on 

täielikule 
uuringu 

aruandele 
juurdepääs 

Viide 
kirjanduses 
avaldatud 
andmetele 

Aruande keel 

Analoogmeet
odiks 

kasutatava 
aine 

identifitseerim
isandmed 

Füüsikalis-keemilised 
omadused                 
7.1 VII Aine olek temperatuuril 20 °C ja rõhul 101,3 kPa             
7.2 VII Sulamispunkt/tahkumispunkt             
7.3 VII Keemispunkt             
7.4 VII Suhteline tihedus             
7.5 VII Aururõhk             
7.6 VII Pindpinevus             
7.7 VII Lahustuvus vees             
7.8 VII Jaotustegur n-oktanool-vesi (kolvi loksutamise meetod)             
7.9 VII Leekpunkt             
7.10 VII Süttivus (vedelikud)             
7.11 VII Plahvatusohtlikkus             
7.12 VII Isesüttimistemperatuur (vedelikud ja gaasid)             
7.13 VII Oksüdeerivad omadused             
7.14 VII Granulomeetrilised omadused             
7.15 IX Püsivus orgaanilistes lahustites ja asjakohased lagusaadused             
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7.16 IX Dissotsiatsioonikonstant             
7.17 IX Viskoossus             
                  
Toksilisus imetajatele                 
8.1. VII Nahaärritus (märkida, kui in vitro)             
8.2. VII Silmade ärritus (märkida, kui in vitro)             
8.3.1 VII Naha sensibiliseerimine             
8.4.1. VII Bakterite in vitro geenimutatsiooni uuring             
8.4.2. VIII Imetajate rakkude in vitro tsütogeensuse uuring             
8.4.3. VIII Imetajate rakkude in vitro geenimutatsiooni uuring             

8.4.4. VIII 
Muu in vivo mutageensuse test: mikrotuumakatse (OECD 474) või UDS-
katse (OECD 486)             

8.5.1. VII Akuutne suukaudne toksilisus (OECD 420, 423 või 425)             
8.5.2. VIII Akuutne toksilisus sissehingamisel             
8.5.3. VIII Äge nahakaudne toksilisus             

8.6.1.a/b/c VIII 
Lühiajalise korduvannuse toksilisuse uuring (rott, 28 päeva), 
suukaudne/nahakaudne/sissehingamisel             

8.6.2.a/b/c IX 
Subkroonilise toksilisuse uuring (rott, 90 päeva), 
suukaudne/nahakaudne/sissehingamisel             

8.6.3. X Krooniline toksilisus (vähemalt 12 kuud, rott), kokkupuutel/kasutamisel             
8.7.1.a VIII Reproduktiivtoksilisuse/arengutoksilisuse sõeluuring (rott)             
8.7.2.a IX Arengutoksilisuse uuring (rott)             
8.7.2.b IX Arengutoksilisuse uuring (küülik)             
8.7.3/4.a IX - X Ühe põlvkonna reproduktiivtoksilisuse uuring (laiendatud)             
8.7.3/4.b IX - X Kahe põlvkonna reproduktiivtoksilisuse uuring             
8.8.1. VIII Toksokineetilise käitumise hindamine (nõutavate uuringute põhjal)             

8.9. X 
Kantserogeensuse uuring / kombineeritud krooniline toksilisus (rott), 
kokkupuutel/kasutamisel             

    Muud uuringud (loetleda allpool)             
                  
Ökotoksikoloogilised 
omadused / 
käitumine 
keskkonnas                 
9.1.1. VII Lühiajaline toksilisuse katse (Daphnia)             
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9.1.2. VII Vetikate kasvu inhibeerimise uuring             
9.1.3. VIII Lühiajaline toksilisuse katse (kalad)             
9.1.4. VIII Aktiivmuda hapnikutarbe inhibeerimiskatse             
9.1.5. IX Pikaajaline toksilisuse katse (Daphnia, 21 päeva)             
9.1.6.1  IX Kala varajase eluetapi (FELS) toksilisuse katse             
9.1.6.2 (või) IX Lühiajaline toksilisuse katse kala embrüo ja rebukoti faasis             
9.1.6.3 (või) IX Noorkalade kasvukatse             
9.2.1.1.a VII Kerge biolagundatavus – modifitseeritud Sturmi katse             
9.2.1.1.b VII Kerge biolagundatavus – suletud pudeli katse             
9.2.1.2. IX Täieliku lagundatavuse simulatsioonkatse pinnavees              
9.2.1.3. IX Pinnase simulatsioonkatse (pinnases adsorbeeruvad ained)             
9.2.1.4. IX Põhjasette simulatsioonkatse (põhjasettes adsorbeerivad ained)             
9.2.1.5.   Biolagundatavuse korduskatsed (aeroobne ja/või anaeroobne)              
9.2.2.1. VIII Hüdrolüüsi sõltuvus pH-st ja lagusaaduste identifitseerimine             
9.2.3. IX Lagusaaduste identifitseerimine             
9.3.1. VIII Adsorptsiooni/desorptsiooni sõeluuring (HPLC-meetod)             
9.3.2. IX Biokontsentratsioon veeliikides (ühes veeliigis), eelistatavalt kalas             
9.3.3. IX Täiendavad adsorptsiooni/resorptsiooni uuringud             
9.3.4. X Täiendavad keskkonnas liikuvuse ja käitumise uuringud             
9.4.1. IX Lühiajaline toksilisus selgrootutele             
9.4.2. IX Mõju pinnase mikroorganismidele             
9.4.3. IX Lühiajaline toksilisus taimedele             
9.4.4. X Pikaajaline toksilisuse katse selgrootutega             
9.4.5.   Pikaajaline toksilisuse katse pinnase selgrootutega (v.a vihmaussid)             
9.4.6. X Pikaajaline toksilisuse katse kõrgemate taimedega             
9.5. X Pikaajaline toksilisus põhjasette organismidele             
9.6. X Pikaajaline reproduktiivtoksilisus lindudele             
    Muud uuringud (loetleda allpool)             
              
Kokkupuuteandmed                 
    veeheitmed             
    maismaaheitmed             
    õhuheitmed             
    kutseline kokkupuude tootmisel             
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    kutseline kokkupuude kasutamisel             
    tarbijakokkupuude             
    olelustsükli lõpp                
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2. lisa JUHENDIS VIIDATUD DOKUMENTIDE LOETELU 

 

Juhendis viidatud 
dokument 

Andmete jagamise juhendi punkt ja teema 

Registreerimisjuhend 1.2.2 – Faasiainete ja mittefaasiainete mõiste 

3.1.1 – Juhtregistreerija ülesanded ja roll ning juriidilise isiku mõiste 

3.1.3 – Registreerimise eest vastutaja andmed 

3.1.7 – Kogusevahemiku arvutamine 

3.3.3.5 – Teabele esitatavate nõuete arvestamine (faasiained) 

4.3 – Juriidilised isikud, kes võivad esitada päringuid 

4.7.2 – Teabele esitatavate nõuete arvestamine (mittefaasiained) 

Tööstuskasutaja 
käsiraamatu osa 
„Eelregistreerimine veebis” 

1.2.4, 3.1.5 – (Hilise) eelregistreerimise tehniline kirjeldus 

Tööstuskasutaja 
käsiraamatu osa „Eel-SIEF” 

1.2.4, 3.1.4, 3.1.8, 3.2.4, 3.2.5 – Aineteabe vahetuse foorumi eelne tegevus, eel-SIEFi 
leht ja foorumi moodustamine 

Andmete esitamise 
käsiraamat „Kuidas esitada 
kemikaaliohutuse aruanne 
ühisregistreerimise toimiku 
osana” 

1.2.7 – Teave, mille ühine esitamine on vabatahtlik või kohustuslik 

REACH-ITi korduvad 
küsimused 

3.1.5 – Eelregistreerimisel esitatud teabe haldamine 

Aineteabe vahetuse foorumi 
moodustamise ja andmete 
jagamise teabeleht 

3.1.6 – Aineteabe vahetuse foorumi moodustamine 

3.2.1 – Eel-SIEFi leht ja olemasolev teave 

Praktiline juhend „Kuidas 
esitada analoogmeetodi ja 
kategooriate abil leitud 
andmeid” 

3.2.7 – Andmelünkade täitmine samalaadse struktuuriga ainete andmete abil 

Teabele esitatavate nõuete 
ja kemikaaliohutuse 
hindamise juhend 

3.3.3.4 – Registreerimiseks ja kemikaaliohutuse hindamiseks vajaliku teabe hindamine 

3.3.3.7, 4.7.6 – Uue teabe loomine faasiainete ja mittefaasiainete kohta 

6.4 – Kemikaaliohutuse aruande teave, mille võib esitada ühiselt või eraldi 

Tööstuskasutaja 
käsiraamatu osa „Ühine 
esitamine” 

3.3.3.8 – Ühise esitamise ja kulude jagamise ettevalmistamine 
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Andmete esitamise 
käsiraamat „Kuidas 
koostada ja esitada 
klassifitseerimis- ja 
märgistusteade IUCLIDi 
abil” 

3.3.4 – Klassifitseerimine ja märgistus ühisel esitamisel 

CLP-määruse kriteeriumide 
rakendamise juhend 

3.3.4 – Klassifitseerimine ja märgistus ühisel esitamisel 

Andmete jagamise ja selle 
vaidluste teabedokument 

3.4.2 – Andmete jagamise vaidlused 

Praktiline juhend „Kuidas 
esitada andmenõuetest 
loobumist” 

3.3.3, 4.9.2 – Olemasolevate ja asjakohaste andmete valimine ning kulude jagamise 
arutelu 

Päringute teabedokument 4.6 – Päringu tulemused 

Andmete esitamise 
käsiraamat „Kuidas täita 
tehnilist toimikut 
registreerimiste ja PPORD-
teadete jaoks” 

4.6.1 – Üleminek registreerimisel IUCLID 4-lt ja SNIFF-ilt IUCLID 5-le 

Tööstuskasutaja 
käsiraamatu osa „Kehtivate 
eeskirjade kontrolli 
läbimine” 

6.1 – Ühise toimiku esitamine 

Andmete esitamise 
käsiraamat 
„Konfidentsiaalsus-
taotlused” 

9.6 – Konfidentsiaalse äriteabe kaitse 
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