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Tüüpilised kuluelemendid
andmete jagamisel
Andmete jagamisel tehtava koostöö peamine põhimõte on teha kõik, et jõuda
andmete ja kulude jagamise kokkuleppele. Seda tuleb teha õiglasel, läbipaistval
ja mittediskrimineerival viisil.

TAUST
REACH-määruses nõutakse, et sama ainet
registreerivad ettevõtted peavad jagama andmeid,
et vältida tarbetuid loomkatseid ja vähendada
kulusid. Seepärast peavad registreerijad tegema
koostööd, et leppida kokku andmete ja kulude
jagamine ning esitada andmed koos.
Andmete jagamise eesmärk ei ole tekitada
andmevaldajale tulu, vaid jagada tegelikud kulud
kõigi kaasregistreerijate vahel (teie, praegused

ja tulevased registreerijad), kes soovivad ainet
registreerida.
Samuti ei ole andmete ühise esitamise kohustuse
eesmärk tekitada tulu juhtregistreerijale, vaid
jagada ühise esitamise ettevalmistamise ja
haldamise kulud. Mõistlike eelduste kohaselt
peaksid need kulud olema üsna väikesed.
Selles dokumendis antakse ülevaade andmete
jagamise võimalikest kuluelementidest.
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ÜLDPÕHIMÕTTED

katse või teadusuuringu tegelikud kulud.

Teie ja (potentsiaalsed) kaasregistreerijad peate
tegema kõik, et jõuda õiglasele, läbipaistvale ja
mittediskrimineerivale kokkuleppele. See kehtib
olenemata sellest, kas jagate andmeid või taotlete
juurdepääsu andmete ühisele esitamisele.

Uuringukulud saab määrata ühe järgmise meetodiga:

Kulude jaotus
Teil on õigus saada kulude jaotus (kulude üksikasjalik
esitus), kus on loetletud ja põhjendatud kõik kulud,
nii et saate leida, kui plaju on need seotud teie
teabevajadustega.
Kulude jaotuse näide

»» varasem hind: tegelikud katsetamiskulud laborilt
saadud arve alusel; ka nõutava teabe esitamiseks
vajaliku eksperditegevuse kohta esitatakse
tavaliselt arve; või

»»

asendushind: hinnanguline uuringu tegemise hind,
mida saab kasutada näiteks siis, kui uuringu kohta
puuduvad arved, kui uuring toimus ettevõttes või
kui olemasoleva uuringu ulatus ületab regulatiivseid
nõudeid.
Mõlemad meetodid on võrdselt kehtivad; võite
vabalt kokku leppida kulude arvutamise korra.

Kuluüksus

Asjakohane
kogusevahemik

Uuringu
kulud (kui
asjakohane)

Halduskulud

Põhjendus

1. uuring

1–10 t/a

1000 €

70 €

1. põhjendus

2. uuring

1–10 t/a

2000 €

60 €

2. põhjendus

3. uuring

1–100 t/a

3000 €

130 €

3. põhjendus

Turvakood

Ei ole
kohaldatav

Ei ole
kohaldatav

150 €

4. põhjendus

1. Andmekulud

Suhtlus
aineteabe
vahetuse
foorumis

1–10 t/a

Ei ole
kohaldatav

1000 €

5. põhjendus

jne

…

…

…

…

Osa halduskulusid on seotud konkreetselt
andmetega. Näited: kirjandusuuringu kulud või ühe
näitaja (mitte kogu toimiku) andmete esitamisest
loobumise põhjenduste koostamise kulud. Teine
näide on katselaboriga suhtlemise halduskulud.

Tulevased kulud
Kulud võivad tekkida ka tulevikus. Teil võib olla vaja
lisada ühisesse toimikusse uusi andmeid või teilt
küsitakse andmeid pärast aine hindamist. Kuigi te ei
pruugi teada konkreetseid summasid, peate kokku
leppima korra, mis võimaldab neid kulusid jagada
õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival
moel.
ANDME- JA HALDUSKULUD
Registreerimiskulud koosnevad tavaliselt andmeja halduskuludest. Kuigi alati ei saa täpselt
eristada andme- ja halduskulusid, selgitatakse
selles dokumendis nende erinevust. Andme- ja
halduskulude näiteid on ka andmete jagamise
juhendi III lisas.
Andmekulud
Igal andmeüksusel on hind (näitajate kaupa).
See võib sisaldada katse tegemise, vajalike
andmete kasutusõiguse ostmise või teabenõude
mittekatselise meetodiga täitmise kulusid.
Andmekulude arvutamise aluseks on REACHregistreerimisel nõutava teabe esitamiseks vajaliku

Halduskulud
Halduskulusid on kaht liiki:

2. Üldised halduskulud
Osa halduskulusid ei ole seotud konkreetse nõutava
teabeelemendiga. Näide: aineteabe vahetuse
foorumi haldamise, andmete ühise esitamise ja
aineteabe vahetuse foorumi sisese suhtluse kulusid
kannavad kõik liikmed võrdselt.
REACH-määrus võimaldab jagada üksikuuringute
andmeid: tuleb tasuda üksnes teile vajalike
andmete kulud. Ühtlasi tähendab see, et kui peate
üksikuuringutele juurdepääsu läbirääkimisi, peate
tasuma üldistest halduskuludest üksnes oma osa
eest.
ARVUTUSMEETODID JA KULUTEGURID
Hüvituskava
Teie kuluosa sõltub sellest, kui palju
kaasregistreerijaid andmeid jagab. On suur vahe, kas
kulusid jagavad 2 või 200 registreerijat.
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Hüvituskava on kohustuslik ja see tagab kulude
võrdse jaotuse. Iga kord, kui uus potentsiaalne
registreerija ostab andmetele juurdepääsu õiguse,
vähenevad kõigi kaasregistreerijate üldkulud.
Tuleb kokku leppida, millal ja kui sageli hind ümber
arvutatakse. Kaasregistreerijate jooksvat arvu saab
kontrollida ECHA veebilehel (ja registreerimisel saab
seda jälgida REACH-ITis).
Et andmete jagamise taotlused käsitlevad
mitmesuguseid näitajaid, peab objektiivne
hüvituskava arvestama paljusid olukordi.
Te võite otsustada ka hüvituskavast loobuda
ja leppida selle asemel kokku, et vähendate
andmevaldajale ettemakstavat hüvitist, eeldades,
et kulud jagatakse rohkemate registreerijate vahel.
Tuleb siiski meeles pidada, et uutel registreerijatel
on õigus nõuda hüvituskava. Kui otsustate
hüvituskavast loobuda, peavad teil olema head
põhjendused, millega veenda potentsiaalseid
registreerijaid.
Juurdepääs andmetele või andmekasutusõigus
Registreerijad saavad kokku leppida mitmesugused
andmekasutusõigused, näiteks järgmised:

»» õigus viidata andmetele registreerimise

eesmärgil, näiteks andmekasutusloa alusel;

»» õigus kasutada teavet muudel kui REACHmääruse eesmärkidel ja ka Euroopa Liidust
väljaspool;

»» andmete kaasomand.
Intress ja riskipreemia
Teil võidakse paluda maksta andmevaldajale intressi
või riskipreemiat.
Riskipreemia katab kõik andmevaldaja võetud
riskid ja tehtud investeeringud, näiteks sellise katse
tegemiseks, mille õnnestumine ei ole kindel.
Andmevaldajad peavad põhjendama, miks
nende nõudmised on õiglased, läbipaistvad ja
mittediskrimineerivad. Puudub olukord, kus
on konkreetselt vaja kasutada intressi või
riskipreemiat.
Te võite vaidlustada nii intressi või riskipreemia
kogumise kui ka andmevaldaja kohaldatava määra.

REACH-määruses ei nõuta, et peaksite katma nende
nõuete finantsmõjud, mis on seotud varasemate
registreerimistähtaegadega, mida teile ei kohaldata.
Teil on õigus küsida intressimäära või riskipreemia
objektiivseid põhjendusi.
Iga-aastased hinnatõusud
Jälgige, et teilt ei nõutaks hinnatõusu
tasumist üksnes selle tõttu, et registreerite
kaasregistreerijatest hiljem. Sellised hinnatõusud
(nt hilisema registreerija trahvid või varajase
registreerija preemiad) ei ole lubatud.
Inflatsioon
Andmevaldaja võib paluda teil tasuda üksikkulude
inflatsiooni või üldkulude keskmise inflatsioonikulud,
eriti kui kulude kandmisest on möödunud kaua aega.
Samas puudub olukord, kus on konkreetselt vaja
hüvitada inflatsioonikulud. Andmevaldajad peavad
põhjendama, miks nende nõudmised on õiglased,
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad.
Te võite vaidlustada nii inflatsioonitasu kogumise kui
ka andmevaldaja kohaldatava määra.

Näide: soovite kasutada vanemaid andmeid
(1980. või 1990. aastatest), mis on juba
minevikus hüvitatud teistsuguse korra alusel.
Kui teil palutakse hüvitada inflatsioonikulusid,
võite õigusega väita, et kõik kulud on juba
tasutud.
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Lisakulud
Võite ka kaalutleda läbirääkimiste pidamist mis
tahes järgmiste dokumentide üle, kuid ei teie ega
ükski teie kaasregistreerija ei ole kohustatud neid
dokumente ostma ega müüma:

»» Kemikaaliohutuse aruanne: Aine registreerimisel

koguses üle 10 tonni aastas tuleb esitada
kemikaaliohutuse aruanne. Võite osta selle
oma kaasregistreerijalt, kui see hõlmab teie
kasutusalasid, või koostada selle ise. Kui koostate
kemikaaliohutuse aruande ise, ei pea te tasuma
kaasregistreerija aruande koostamise kulusid. Aine
registreerimisel kogusevahemikus 1–10 tonni aastas
ei ole kemikaaliohutuse aruannet vaja.

»» Aine ohutu kasutamise juhised: Et

kogusevahemiku 1–10 t/a registreerimisel
ei ole kemikaaliohutuse aruannet vaja, peate
registreerimistoimikus esitama rohkem teavet
ohutu kasutamise juhiste jaotises. Ohutu
kasutamise juhised peavad olema kooskõlas
klientidele esitatavate ohutuskaartidega. Ohutu
kasutamise juhiste koostamise kulusid saab jagada
kaasregistreerijatega.

LISATEAVE
Andmete jagamise läbirääkimiste praktilised
nõuanded
http://echa.europa.eu/regulations/reach/substanceregistration/data-sharing/practical-advice-fordata-sharing-negotiations
Ühine esitaminehttps://echa.europa.eu/et/
regulations/reach/registration/data-sharing/jointsubmission-of-data
Andmete jagaminehttp://echa.europa.eu/
regulations/reach/substance-registration/datasharing
Andmete jagamise juhend https://echa.europa.eu/
et/guidance-documents/guidance-on-reach
Andmejagamisvaidluste lahendamise menetluste
otsused
https://echa.europa.eu/et/regulations/reach/
registration/data-sharing/data-sharing-disputes/
echa-decisions-on-data-sharing-disputes-underreach
Biotsiidimääruse praktilised juhendid – Andmete
jagamise erisari – Andmete jagamine
https://echa.europa.eu/et/practical-guides/bprpractical-guides
ECHA apellatsiooninõukogu otsused
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/boardof-appeal/decisions
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