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Esipuhe
Näissä toimintaohjeissa kuvataan REACH-asetuksen mukaisen tietojen yhteiskäytön
mekanismeja vaiheittain rekisteröitävien ja muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien
aineiden osalta. Asiakirja kuuluu toimintaohjeiden sarjaan, jonka tarkoituksena on auttaa
kaikkia asianosaisia valmistautumaan REACH-asetuksen mukaisten velvollisuuksien
täyttämiseen. Näissä asiakirjoissa annetaan tarkkoja ohjeita keskeisistä REACHprosesseista sekä sellaisista tieteellisistä ja/tai teknisistä menetelmistä, joita teollisuuden
tai viranomaisten on REACH-asetuksen mukaan käytettävä.
Toimintaohjeet on laadittu ja käsitelty kaikkien asianosaisten kanssa: jäsenvaltiot,
teollisuus ja kansalaisjärjestöt. Euroopan kemikaalivirasto päivittää näitä toimintaohjeita
”Consultation procedure on guidance” -asiakirjan mukaisesti
(http://echa.europa.eu/documents/10162/13608/mb_63_2013_revision_consultation_pr
ocedure_guidance_en.pdf). Toimintaohjeet ovat saatavilla Euroopan kemikaaliviraston
verkkosivustolla (http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-reach).
Sivustolla julkaistaan lisää toimintaohjeita sitä mukaa kuin niitä saadaan valmiiksi tai
päivitetään.
Tämä asiakirja liittyy 18. joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston
REACH-asetukseen (EY) N:o 1907/20061.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta.
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ASIAKIRJAN VERSIOHISTORIA
Versio

Huomautus

Ajankohta

Versio 1

Ensimmäinen versio

Syyskuu 2007

Versio 2

Toimintaohjeiden rakenteen ja sisällön tarkistus
kokonaisuudessaan. Toimintaohjeet tarkistettiin
kokonaisuudessaan korjaamalla tai poistamalla tietojen
yhteiskäyttöprosessien varsinaiseen täytäntöönpanoon
sekä asianosaisten rooleihin ja velvollisuuksiin liittyvät
virheet ja epäjohdonmukaisuudet. Sisältöä muokattiin
rajaamalla soveltamisala REACH-asetuksen III osastoon
sekä lisäämällä kuvaus kiistojen selvitysprosesseista.
Rakennetta tarkistettiin parantamaan asiakirjan selvyyttä
ja luettavuutta. Teknisiin käsikirjoihin tai muiden
toimintaohjeiden soveltamisalaan kuuluvat tiedot
poistettiin ja niiden tilalle lisättiin linkki kyseisiin
asiakirjoihin.

Huhtikuu
2012

Korjattuun versioon tehtiin seuraavat muutokset:
- Kohdan 1 tarkistus: vanhentuneita tietoja poistettu ja
muutettu, tekstin rakennetta muutettu päivitettyjen
toimintaohjeiden mukaiseksi. Alakohtien järjestystä
muutettu. Lisätty luettelo tietojen yhteiskäyttöä
koskevista keskeisistä periaatteista, jotka on määritetty
tietojen yhteiskäyttöprosessien ensimmäisten
täytäntöönpanovuosien aikana.
- Muutettu kohdan 2 säädöksiä koskevaa tekstiä, jotta
siinä otetaan tietojen yhteiskäyttöä koskevat kiistat
paremmin huomioon.
- Laadittu kaksi pääkohtaa (3 ja 4), joissa käsitellään
tietojen yhteiskäyttöä vaiheittain rekisteröitävien
aineiden osalta tietojenvaihtofoorumeissa sekä tietojen
yhteiskäyttöä muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien
aineiden osalta tiedustelumenettelyn avulla.
- Alkuperäiset kohdat 3, 4 ja 5 on yhdistetty uudeksi
kohdaksi 3, jossa käsitellään vaiheittain rekisteröitäviä
aineita koskevaa tietojen yhteiskäyttöprosessia
kokonaisuudessaan esirekisteröinnistä
tietojenvaihtofoorumeiden toimintaan. Lisätty uusi
alakohta, jossa käsitellään uusien muiden rekisteröijien
liittymistä olemassa olevaan tietojen yhteistoimitukseen.
Vanhentuneita tietoja on poistettu. Esirekisteröintiä
koskevia tietoja on tarkistettu ja vähennetty, jotta
kohdassa voidaan käsitellä tarkemmin myöhäistä
esirekisteröintiä ja toimijoita, joilla on oikeus siihen.
Teknisiä tietoja on poistettu ja korvattu viitteillä
nykyisiin käsikirjoihin. Aineen yksilöimistä ja samuutta
koskevia tietoja on vähennetty ja korvattu viitteillä niitä
koskeviin toimintaohjeisiin. Alakohta, joka sisältää
luettelon esirekisteröidyistä aineista ja niihin liittyvistä
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toimista, on päivitetty. Päärekisteröijää koskevia tietoja
on päivitetty ja myös niitä on vähennetty lisäämällä
viitteet rekisteröintiä koskeviin toimintaohjeisiin.
Asiakirjaan on lisätty uusi alakohta, joka sisältää
tarkempia tietoja tietojenvaihtofoorumia koskevista
sopimuksista ja elementeistä, joita niihin voidaan
sisällyttää.
Alakohta, jossa käsitellään oikeutta viitata tietoihin ja
niiden laillista hallussapitoa, on päivitetty sen
mukauttamiseksi REACH- ja CLP-asetusten mukaisten
toimivaltaisten viranomaisten uusimpaan päätökseen ja
toimintamallien selkeyttämiseksi.
- Uusi alakohta, jossa käsitellään tietojen yhteiskäyttöä
koskevia kiistoja 30 artiklan 2 kohdan ja 30 artiklan
3 kohdan mukaisesti sekä käytettävissä olevia
oikeussuojakeinoja kemikaaliviraston päätösten
muuttamiseksi, on laadittu ja lisätty uuteen kohtaan 3,
joka koskee tietojen yhteiskäyttöä
tietojenvaihtofoorumeissa.
- Tiedustelumenettelyä koskeva kohta 4 on tarkistettu;
vanhentuneita tietoja on poistettu ja tekstiä on muutettu
nykyisten käytäntöjen mukaiseksi. Kohtaan on lisätty
tietoa tiedustelussa toimitettavista tiedoista ja prosessin
mahdollisista tuloksista. Vaiheittaista työnkulkua on
laajennettu ja sen kuvausta tarkennettu kattavan
tietopaketin tarjoamiseksi tiedustelumenettelyyn
osallistuville tahoille. Lisätty uusi alakohta, jossa
käsitellään uusien muiden rekisteröijien liittymistä
olemassa olevaan tietojen yhteistoimitukseen.
- Uusi alakohta, jossa käsitellään tietojen yhteiskäyttöä
koskevia kiistoja 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä
käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja
kemikaaliviraston päätösten muuttamiseksi, on laadittu
ja lisätty uuteen kohtaan 4, joka koskee tietojen
yhteiskäyttöä muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien
aineiden osalta.
- Tietojen yhteistoimitusta koskeva kohta on päivitetty
nykyisten käytäntöjen mukaiseksi. Päärekisteröijää
koskevat tiedot on yhdistetty kohtaan 3. Lisätty uusi
alakohta, jossa käsitellään tietojen yhteiskäyttöä
koskevia velvollisuuksia rekisteröinnin jälkeen.
- Kustannusten jakamista koskevaa kohtaa on tarkistettu:
siitä on korjattu toimituksellisia virheitä ja sen kieliasua
on selvennetty. Merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ei ole
tehty. On selvennetty, että kohdassa käsitellään
tutkimuksiin liittyvien kustannusten jakamista, mutta
muita tietojenvaihtofoorumeiden toimiin liittyviä
kustannuksia on käsiteltävä kustannusten jakomallien
avulla.
- Yhteistyötapoja koskevaa kohtaa on tarkistettu; siitä on
korjattu toimituksellisia virheitä ja sen kieliasua on
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selvennetty. Kohtaan on lisätty uusi esimerkki
vaihtoehtoisesta yhteistyötavasta.
- Kilpailulainsäädäntöä koskeva kohta on tarkistettu
muuttamalla viittaus Euroopan yhteisön
perustamissopimukseen viittaukseksi Euroopan unionin
toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-sopimus).
- Liite 1 poistettu, toimintaohjeiden asianmukaisiin kohtiin
lisätty päivitetyt taulukot.
- Liite 2 poistettu, toimintaohjeiden asianmukaisiin kohtiin
lisätty esimerkit. Vain vähäisiä muutoksia ja korjauksia
on tehty.
- Liite 3 poistettu, varsinaiseen tekstiin lisätty tietojen
yhteiskäyttöä koskevia tietoja. Viittaus jatkokäyttäjiä
koskeviin toimintaohjeisiin lisätty tarvittaessa.
- Liite 5 poistettu, asianmukaiseen kohtaan lisätty
esimerkkejä kustannusten jakamisesta. Esimerkit 9
(”Määräkertoimet”) ja 10 (”Uudet osapuolet”) on
korvattu uusilla esimerkeillä. Muihin esimerkkeihin on
tehty vain vähäisiä muutoksia ja korjauksia.
- Liite 6 poistettu.
- Viittaukset Euroopan kemikaaliviraston julkaisemiin
tietojen toimittamista koskeviin oppaisiin, REACH-ITjärjestelmää koskeviin teollisuuskäyttäjän oppaisiin sekä
käytännön oppaisiin. Lisätty uusi liite, joka sisältää
luettelon kaikista toimintaohjeissa mainituista
asiakirjoista.
- Asiakirjaan on lisätty ”Huomautus”-merkinnällä
varustettuja laatikoita, joiden tarkoituksena on kiinnittää
lukijan huomio tärkeisiin seikkoihin ja muistuttaa, että
niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- Toimituksellisia korjauksia
Versio 3.0

Toimintaohjeiden tarkistus kokonaisuudessaan. Otetaan
huomioon ja pannaan täytäntöön tietojen toimittamista
yhteisesti ja tietojen yhteiskäyttöä koskevassa komission
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/9 vahvistetut
säännökset. Toimintaohjeiden useita keskeisiä osa-alueita
on tarkistettu uuden asetuksen uusien selvennysten
mukaisesti (etenkin kustannusten jakomekanismit,
tietojen yhteistoimitusta koskevat velvoitteet,
yhteistyösopimukset ja riidat). Vanhentunutta tietoa on
poistettu ja viimeisimpiä kokemuksia tietojen
yhteiskäytöstä ja kustannusten jakamisesta lisätty.
Korjattuun versioon tehtiin seuraavat muutokset:
– Kohta 1 tarkistettu parantamalla vaiheittain
rekisteröitävien ja muiden kuin vaiheittain
rekisteröitävien aineiden määritelmää ja selventämällä
kummankintyyppisten aineiden rekisteröijiä koskevia
tietojen yhteiskäyttövelvollisuuksia. Lisätty

Marraskuu
2016
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täytäntöönpanoasetuksen keskeisiä periaatteita.
Selvennetty biosidivalmisteasetuksen mukaisesti luotujen
tietojen relevanssia.
– Kohta 2 tarkistettu lisäämällä viittaus
täytäntöönpanoasetukseen ja kuvaus sen artikloista.
– Tietojen yhteiskäyttösääntöjä vaiheittain
rekisteröitävien aineiden osalta käsittelevä kohta 3
tarkistettu poistamalla tai muuttamalla vanhentuneita
tietoja ja selittämällä esirekisteröinnin nykyistä
sovellettavuutta. Lisätty aineen tunnisteprofiilin käsite ja
sen merkitys tietojenvaihtofoorumin muodostamisen
kannalta. Lisätty keskeisiä näkökohtia, jotka on
täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti sisällytettävä
tietojen yhteiskäyttöä koskeviin sopimuksiin. Siirretty
tietojen yhteiskäyttötoimintaa koskeva rasite
päärekisteröijältä yleisesti muille rekisteröijille.
Selvennetty tarvetta sopia kustannusten
jakomekanismista, joka sisältää korvausjärjestelyt.
Selvennetty tietoja, jotka on toimitettava uudelle
mahdolliselle rekisteröijälle. Vaihdettu 30 artiklan
3 kohdan mukaisia tietojen yhteiskäyttöä koskevia riitoja
käsittelevät kohdat ja mukautettu ne nykyisiin
käytäntöihin.
– Tarkistettu tiedustelua käsittelevä kohta 4 poistamalla
tai muuttamalla vanhentuneita tietoja ja selventämällä
edelleen 12 vuoden säännön sovellettavuutta. Lisätty
muiden rekisteröijien sivua koskeva käsite. Lisätty aineen
tunnisteprofiilin käsite ja merkitys. Selvennetty, että
tietojen yhteiskäyttövelvollisuuksia sovelletaan yhteisesti
tiedustelun tekijöihin ja esirekisteröijiin /
tietojenvaihtofoorumin jäseniin. Muutettu riitoja
käsittelevät kohdat nykyisten käytäntöjen mukaisiksi.
– Tarkistettu kustannusten jakamista käsittelevä kohta 5
selittämällä täytäntöönpanoasetuksessa selvennettyjä
vaatimuksia (etenkin tutkimuskustannusten ja
hallinnollisten kustannusten erittely ja erottaminen).
Lisätty selvennys hallinnollisista kustannuksista ja siitä,
mitä niihin voidaan sisällyttää. Korostettu tarvetta
tarkastella mahdollisia tulevia kustannuksia ja muiden
rekisteröijien vaihtelevaa lukumäärää. Selvennetty
riskipreemion rajallista sovellettavuutta ja
perustelutarvetta. Selvennetty tietojen yhteiskäyttöä,
joka liittyy interpolointiin ja aineen kategoriaan. Lisätty
uusi kohta ylemmän tason tutkimuksista, jotka korvaavat
alemman tason tutkimukset. Selvennetty edelleen
rekisteröinnin jälkeen vaadittavia uusia tutkimuksia
käsittelevää kohtaa jakamalla se kolmeen alakohtaan,
joissa käsitellään testausehdotuksia
vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen jälkeen, aineiden
arviointipäätöksiä sekä muita aineiston päivityksiä.
Selvennetty, että uudelleenneuvotteluja koskevat
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pyynnöt olisi perusteltava hyvin. Tarkistettu esimerkkejä
kustannusten jakamisesta.
– Tarkistettu tietojen yhteistoimitusta käsittelevä kohta 6
korostamalla ”yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaatetta ja
sen sovellettavuutta yhteisesti sekä tiedustelujen
tekijöihin että tietojenvaihtofoorumin jäseniin. Lisätty
uusi alakohta välituotteista ja mahdollisuudesta toimittaa
yhteistoimitukseen sisältyvät tiedot erikseen. Lisätty
aineen tunnisteprofiilin käsite ja merkitys. Lisätty
täytäntöönpanoasetuksessa säädetty mahdollisuus
hyödyntää oikeutta jättäytyä pois tietojen
yhteistoimituksesta silloin, jos voidaan varmistaa, ettei
selkärankaisia koskevia tietoja tarvitse jakaa.
Selvennetty, että poisjättäytyvän rekisteröijän on
keskusteltava muiden rekisteröijien kanssa erikseen
toimitettavien tietojen merkityksestä. Lisätty uusi
alakohta yhteisesti toimitettujen tietojen saatavuuteen
liittyvistä riidoista.
– Selvennetty edelleen kilpailusääntöjä käsittelevää
kohtaa 7 lisäämällä viittaus SEUT-sopimuksen
102 artiklaan ja määräävän aseman väärinkäyttöä
koskevaan kieltoon.
– Korostettu edelleen ja kuvattu yhteistyötapoja
käsittelevässä kohdassa 8 yhteistyösopimusten ja tapojen mahdollisesti laajaa vaihtelevuutta.
– Päivitetty tietojenvaihtolomaketta käsittelevä liite 1.
– Lisätty uusi liite 3, jossa annetaan esimerkkejä
kustannusten erittelystä.
– Lisätty uusi liite 4, jossa luetellaan
biosidivalmisteasetuksen kannalta oleelliset kohdat.
– Päivitetty vuokaavioita nykyisten käytäntöjen ja
päivitetyn tekstin mukaisesti.
– Poistettu viittaus teollisuuskäyttäjän oppaisiin ja
tietojen toimittamista koskeviin oppaisiin; lisätty viittaus
REACH-IT-järjestelmän ohjetekstiin sekä REACH- ja CLPasetusten mukaisten aineistojen laatimista koskeviin
oppaisiin.
– Toimituksellisia korjauksia
Versio 3.1

Oikaisu, jossa lisätty kuvan 1 puuttuva alaviite sekä
korjattu kohdan 4.1 muotoilu ja kohdan 4.6 kirjoitusasu.

Tammikuu
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(Lead Registrant) päärekisteröijä
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(Member State Enforcement Authority) jäsenvaltion
täytäntöönpanoviranomainen
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Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

OR

(Only representative) ainoa edustaja

(Q)SAR

(Kvantitatiivinen) rakenne-aktiivisuussuhde

REACH

Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

RMM

Riskinhallintatoimenpide
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(Robust Study Summary) yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä
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Käyttöturvallisuustiedote

SIEF

Tietojenvaihtofoorumi

SIP

(Substance Identity Profile) aineen tunnisteprofiili

Huomautus: Kattava luettelo oleellisten termien määritelmistä on saatavilla ECHA-Termtietokannasta kemikaaliviraston verkkosivustolla (http://echa-term.echa.europa.eu/).
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1.

JOHDANTO
1.1.

Tietojen yhteiskäyttöä koskevien toimintaohjeiden
tavoite

Näiden toimintaohjeiden tarkoituksena on antaa käytännöllisiä ohjeita REACHasetuksen mukaisesta tietojen yhteiskäytöstä yhdessä tietojenvaihtofoorumissa ja
eri tietojenvaihtofoorumeiden välillä vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta sekä
useiden sellaisten rekisteröijien välillä, jotka aikovat rekisteröidä saman, muun kuin
vaiheittain rekisteröitävän aineen.
Toimintaohjeet on jäsennelty siten, että vaiheittain rekisteröitäviä aineita ja muita
kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevat keskeiset tiedot käsitellään erillisissä
kohdissa (kohdat 3 ja 42). Sen jälkeen toimintaohjeissa käsitellään kustannusten
jakomekanismeja ja tietojen yhteistoimitusta koskevaa velvoitetta, jota sovelletaan
sekä vaiheittain rekisteröitäviin että muihin kuin vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin
(kohdat 5 ja 6).
Toimintaohjeet sisältävät käytännöllisiä suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa
yrityksiä täyttämään tietojen yhteiskäyttöä koskevat velvoitteet. Lisäksi ohjeissa
kuvataan yksityiskohtaisesti seuraavat prosessit:


(myöhäinen) esirekisteröinti



tietojenvaihtofoorumin muodostaminen



tietojen yhteiskäyttö vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta
(tietojenvaihtofoorumissa) ja siihen liittyvät mahdolliset riidat



tietojen yhteiskäyttö muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta ja
siihen liittyvät mahdolliset riidat



pakollinen tietojen yhteistoimitus.

Kussakin kohdassa on myös kuvia ja esimerkkejä, jotka tukevat kunkin prosessin
kuvausta ja selostusta.
Asiakirjassa on myös kustannusten jakomekanismeja, liikesalaisuuden suojaamista,
kilpailusääntöjä, yhteistyötapoja ja konsortioita koskevia selityksiä.

1.2.

Yleiskatsaus

REACH-asetuksella (18. joulukuuta 2006 annettu asetus (EY) N:o 1907/2006)
perustetaan järjestelmä kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja
rajoituksia varten sekä Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).

1.2.1. Rekisteröintivelvollisuus
Yrityksillä, jotka valmistavat kemikaaleja EU:ssa3 tai tuovat niitä EU:hun vähintään
yhden tonnin vuodessa, on ollut 1. kesäkuuta 2008 alkaen velvollisuus rekisteröidä

On pantava merkille, että joitakin säännöksiä ja suosituksia, joita sovelletaan yhtä lailla vaiheittain
rekisteröitäviin ja muihin kuin vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin, ei toisteta vaan niihin ainoastaan
viitataan.
2

Termillä ”EU” tarkoitetaan tässä asiakirjassa valtioita, jotka kuuluvat Euroopan talousalueeseen (ETA).
Nämä maat ovat EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja.
3
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aineet REACH-asetuksen mukaisesti. Rekisteröintivelvollisuus koskee myös sellaisia
esineitä valmistavia tai maahantuovia yrityksiä, jotka sisältävät enemmän kuin
yhden tonnin vuodessa sellaisia aineita, joiden on tarkoitus vapautua. Rekisteröinti
edellyttää, että aineiden sisäisistä ominaisuuksista toimitetaan merkitykselliset ja
saatavilla olevat tiedot REACH-asetuksen asianmukaisissa liitteissä olevien
vaatimusten mukaisesti. Vähintään 10 tonnia vuodessa valmistettavista tai
maahantuotavista aineista on toimitettava myös kemikaaliturvallisuusraportti.
Huomautus: REACH-asetuksen myötä on otettu käyttöön tiettyjä mekanismeja ja
menettelyjä, joiden avulla yritykset voivat jakaa olemassa olevia tietoja ennen
rekisteröintiaineiston toimittamista. Tämä tehostaa rekisteröintijärjestelmää,
pienentää kustannuksia ja vähentää selkärankaisilla eläimillä tehtäviä testejä.

1.2.2. Vaiheittain rekisteröitävät ja muut kuin
vaiheittain rekisteröitävät aineet
REACH-asetuksessa säädetään erilaisista menettelyistä rekisteröintiä ja tietojen
yhteiskäyttöä varten ”olemassa olevien” aineiden osalta (3 artiklan 20 kohdassa
määritellyt ”vaiheittain rekisteröitävät aineet”) ja ”uusien” aineiden osalta (”muut
kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet”).
Vaiheittain rekisteröitävät aineet ovat aineita,


jotka sisältyvät Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten
aineiden luetteloon (EINECS4) (3 artiklan 20 kohdan a alakohta)



joita on valmistettu EU:n nykyisissä jäsenvaltioissa mutta joita valmistaja tai
maahantuoja ei ole saattanut EU:n/ETA:n markkinoille REACH-asetuksen
voimaantuloa edeltävien 15 vuoden aikana5 (eli 31. toukokuuta 1992 ja
31. toukokuuta 2007 välisenä aikana) (3 artiklan 20 kohdan b alakohta),
edellyttäen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä



jotka valmistaja tai maahantuoja on saattanut markkinoille jossain EU:n
nykyisessä jäsenvaltiossa ennen REACH-asetuksen voimaantuloa ja jotka eivät
täytä enää polymeerin määritelmää (NLP). NLP on aine, joka katsottiin
ilmoitetuksi direktiivin 67/548/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 79/831/ETY, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan
mukaisesti (siitä ei siis tarvinnut ilmoittaa kyseisen direktiivin mukaisesti)
mutta joka ei täytä REACH-asetuksen mukaista polymeerin määritelmää. Myös
tässä tapauksessa valmistajalla tai maahantuojalla on oltava asiakirjanäyttöä
siitä, että se on saattanut aineen markkinoille, että kyseessä oli NLP-aine ja
että kuka tahansa valmistaja tai maahantuoja on saattanut aineen markkinoille
18. syyskuuta 1981 ja 31. lokakuuta 1993 välisenä aikana.

Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet voidaan määritellä yleisesti ottaen
”uusiksi” aineiksi. Niihin kuuluvat kaikki aineet, jotka eivät täytä REACH-asetuksen
3 artiklan 20 kohdan mukaista vaiheittain rekisteröitävän aineen määritelmää.

Luettelo on jäädytetty, eikä siihen voida lisätä uusia aineita. EINECS-aineiden täydellinen luettelo on osa
EY-luetteloa, joka on saatavilla kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/ec-inventory
4

Jos valmistaja tai maahantuoja olisi saattanut aineen markkinoille, siitä olisi tavallisesti ilmoitettu
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti. Tällöin aine katsotaan rekisteröidyksi.
5
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On korostettava, että aineen vaiheittainen rekisteröinti tai muu kuin vaiheittainen
rekisteröinti ei ole tietyn aineen sisäinen ominaisuus. Sama aine voi olla vaiheittain
rekisteröitävä yrityksessä A ja samanaikaisesti muu kuin vaiheittain rekisteröitävä
yrityksessä B. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos yritys B on valmistanut ja
saattanut markkinoille REACH-asetuksen voimaantuloa edeltävien 15 vuoden aikana
aineen, joka ei kuulu EINECS-luetteloon eikä ole NLP-aine, kun taas yritys A on
valmistanut samaa ainetta REACH-asetuksen voimaantuloa edeltävien 15 vuoden
aikana, käyttänyt sitä tuotantopaikalla välituotteena mutta ei ole saattanut ainetta
EU:n markkinoille samana ajanjaksona.
Lisätietoja vaiheittain rekisteröitävistä ja muista kuin vaiheittain rekisteröitävistä
aineista on Rekisteröintiohjeissa kemikaaliviraston verkkosivuston Tuki-osiossa
osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-reach.

1.2.3. Rekisteröinnin siirtymäjärjestelmä
Vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin, jotka on rekisteröity myöhäisen esirekisteröinnin
kautta, voidaan soveltaa pidennettyjä rekisteröintimääräaikoja 23 artiklan
mukaisesti. Rekisteröinti on kuitenkin tehtävä ennen (pidennetyn)
rekisteröintimääräajan päättymistä (ks. kuva 2 kohdassa 3.1.2).
Muihin kuin vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin, joita valmistetaan tai tuodaan
maahan vähintään yksi tonni vuodessa, ei voida soveltaa pidennettyjä
rekisteröintimääräaikoja, ja yrityksen on rekisteröitävä ne ennen kuin se aloittaa
toimintansa. Tämä koskee myös vaiheittain rekisteröitäviä aineita, joita ei ole
esirekisteröity.

1.2.4. Esirekisteröinti ja myöhäinen
esirekisteröinti
REACH-asetuksen 23 artiklan mukaan kunkin mahdollisen rekisteröijän, joka
valmistaa tai tuo maahan vaiheittain rekisteröitävää ainetta vähintään yhden tonnin
vuodessa, on esirekisteröitävä kyseinen aine voidakseen hyödyntää pidennettyjä
rekisteröintimääräaikoja. Esirekisteröintiaika alkoi 1. kesäkuuta 2008 ja päättyi
1. joulukuuta 2008.

Huomautus: Esirekisteröimättömät aineet on rekisteröitävä, ennen kuin niitä voidaan
valmistaa EU:ssa tai tuoda EU:hun tai saattaa unionin markkinoille, eikä niihin voida
soveltaa pidennettyjä rekisteröintimääräaikoja.

REACH-asetuksessa on erityinen säännös, jonka mukaan oikeushenkilöt, jotka
valmistivat tai toivat maahan vaiheittain rekisteröitäviä aineita vähintään yhden
tonnin ensimmäistä kertaa (kyseisen oikeushenkilön toimesta) 1. joulukuuta 2008
jälkeen, voivat hyödyntää pidennettyjä rekisteröintimääräaikoja. Nämä yritykset
voivat käyttää myöhäisen esirekisteröinnin mahdollisuutta ja toimittaa
esirekisteröintitiedot kemikaalivirastoon REACH-asetuksen 28 artiklan 6 kohdassa
esitettyjen ehtojen mukaisesti. Lisätietoja myöhäisestä esirekisteröinnistä ja etenkin
siitä, kuka voi hyödyntää mahdollisuutta, annetaan kohdassa 3.1.
Kuten esirekisteröinti, myös myöhäinen esirekisteröinti on tehtävä kemikaaliviraston
hallinnoiman REACH-IT-järjestelmän kautta. Teknisiä tietoja on saatavilla REACH-ITsovellukseen integroiduissa ohjeteksteissä.
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Kutakin esirekisteröityä ainetta varten luodaan esirekisteröintifoorumin verkkosivu,
jonka tarkoituksena on saattaa esirekisteröijät yhteen ja helpottaa
tietojenvaihtofoorumin muodostamista. Myöhäistä esirekisteröintiä hyödyntäneet
esirekisteröijät lisätään olemassa olevan esirekisteröintifoorumin verkkosivulle.
Luettelo kaikista aineista, jotka yritykset olivat esirekisteröineet 1. joulukuuta 2008
mennessä, julkaistiin kemikaaliviraston verkkosivustolla 1. tammikuuta 2009
jälkeen. Samalla julkistettiin myös luettelon kunkin aineen suunniteltu
rekisteröintimääräaika. Luettelo on saatavilla kemikaaliviraston verkkosivustolla
osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/pre-registeredsubstances. Se sisältää myös niiden aineiden nimet ja muut tunnistetiedot, joiden
esirekisteröijät ovat ilmoittaneet olevan samankaltaisia aineita6.

1.2.5. Tiedustelu ennen rekisteröintiä
Velvollisuus tehdä tiedustelu koskee muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien
aineiden sekä sellaisten vaiheittain rekisteröitävien aineiden, joita ei ole
esirekisteröity, mahdollisia rekisteröijiä. Ne eivät voi hyödyntää myöhäisen
esirekisteröinnin mahdollisuutta. Tiedusteluprosessissa mahdollisten rekisteröijien on
tiedusteltava kemikaalivirastolta, onko samasta aineesta jo toimitettu rekisteröinti.
Tämän tarkoituksena on varmistaa, että asianosaiset jakavat tietoja keskenään 11 ja
19 artiklan mukaisen tietojen yhteistoimitusta koskevan vaatimuksen täyttämiseksi.

1.2.6. Tietojenvaihtofoorumi (SIEF)
REACH-asetuksen 29 artiklassa säädetään tietojenvaihtofoorumin muodostamisesta
tietojen vaihtamiseksi valmistajien ja maahantuojien kesken samasta vaiheittain
rekisteröitävästä aineesta. Myös tiedon haltijat (esim. jatkokäyttäjät) ja muut
sidosryhmät voivat osallistua foorumiin testien – etenkin selkärankaisilla eläimillä
tehtävien testien – päällekkäisyyden välttämiseksi.
REACH-asetuksen 29 artiklan 2 kohdan nojalla tietojenvaihtofoorumin tavoitteena on
1. helpottaa tietojen vaihtoa rekisteröintiä varten
2. sopia asianomaisen aineen luokituksesta ja merkinnöistä; kutakin
vaiheittain rekisteröitävää ainetta kohden on lähtökohtaisesti yksi
tietojenvaihtofoorumi.
Ensimmäisessä vaiheessa sellaisten aineiden, joiden tunniste on sama,
esirekisteröijien on määritettävä, ovatko niiden aineet samat tietojen vaihdon ja
tietojen yhteistoimituksen kannalta. Tämä on tehtävä REACH- ja CLP-asetusten
mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevissa toimintaohjeissa
määritettyjen kriteerien perusteella. Kun osapuolet ovat päässeet yksimielisyyteen
aineen samuudesta, muodostetaan tietojenvaihtofoorumi. Tarkempia tietoja on
kohdissa 3.1 ja 3.2.
Tämän jälkeen muut sidosryhmät (kuten valmistajat ja maahantuojat, jotka
valmistavat tai tuovat maahan ainetta vähemmän kuin yhden tonnin, jatkokäyttäjät
ja kolmannet osapuolet7 – jäljempänä ”tiedon haltijat”), joilla on luettelossa olevaa

Samankaltaiset aineet ovat aineita, joita voidaan käyttää (Q)SAR-tutkimuksissa, ryhmittelyssä (tai
samankaltaisuuksiin perustuvassa lähestymistavassa) ja interpoloinnissa (REACH-asetus, liite XI, 1.3 ja
1.5 jakso).
7
Näihin kuuluvat yritykset, joilla on tietoa luokituksesta ja merkinnöistä ja joilla ei ole velvollisuutta liittyä
tietojenvaihtofoorumiin mutta jotka voivat haluta jakaa näitä tietoja. Ks. lisätietoa ”CLP-asetusta
6
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ainetta koskevia tietoja, voivat vapaaehtoisesti
1. kirjautua REACH-IT-järjestelmään
2. tulla lisätyksi esirekisteröintifoorumin verkkosivulle
3. ilmoittaa, että myös niillä on merkityksellisiä tietoja hallussaan.
Saman vaiheittain rekisteröitävän aineen rekisteröijä, joka on rekisteröinyt aineensa
ennen pidennetyn rekisteröintimääräajan päättymistä, on tietojenvaihtofoorumin
pakollinen jäsen (siitä riippumatta, onko rekisteröijä lisätty esirekisteröintifoorumin
verkkosivulle vai ei). Saman vaiheittain rekisteröitävän aineen rekisteröijät, jotka
rekisteröivät aineen tiedustelun jälkeen, ovat myös tietojenvaihtofoorumin jäseniä,
ja niiden on täytettävä tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen yhteistoimitusta koskevat
velvollisuudet (23 artiklan 3 kohta ja 29 artiklan 1 kohta).
Tietojenvaihtofoorumissa esirekisteröijät voivat järjestäytyä parhaaksi katsomallaan
tavalla täyttääkseen REACH-asetuksen mukaiset velvollisuutensa. Tätä varten ne
voivat käyttää itse tietojenvaihtofoorumia yhteistyömuotona tai muita erilaisia
yhteistyötapoja; ne voivat esimerkiksi muodostaa ”konsortion” täyttääkseen tietojen
yhteiskäyttöä koskevat velvollisuutensa ja/tai muut REACH-asetuksen mukaiset
tavoitteet. Yhtä lailla on mahdollista muodostaa tietojenvaihtofoorumi, joka koostuu
useammasta kuin yhdestä konsortiosta ja joukosta riippumattomia osapuolia.
Lisätietoja mahdollisista yhteistyötavoista ja esimerkkejä on näiden toimintaohjeiden
kohdassa 8.

1.2.7. Tietojen yhteistoimitus
Mahdollisten rekisteröijien on järjestäydyttävä voidakseen toimittaa yhteisesti tietoa
aineistaan, joiden katsotaan olevan samoja (”yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaate).
REACH-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan nojalla saman aineen
(sekä vaiheittain rekisteröitävät että muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet)
useamman rekisteröijän on
1. annettava suostumuksensa sille rekisteröijälle, joka toimittaa ensin
aineiston yhteiset osat
2. toimitettava yhteisesti tiedot aineen sisäisistä ominaisuuksista
rekisteröintiaineistossaan 10 artiklassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
Lisäksi mahdolliset rekisteröijät voivat päättää toimittaa osittain tai kokonaan
yhteisen kemikaaliturvallisuusraportin8 ja sopia, että aineen turvallista käyttöä
koskevat ohjeet kuuluvat tietojen yhteistoimitukseen.
Huomautus: Jos yritykset päättävät toimittaa erikseen (poisjättäytyminen) osan tai
kaikki tiedoista, jotka rekisteröijien on toimitettava yhteisesti (11 artiklan 3 kohdan
mukaisesti), kemikaalivirasto asettaa niiden asiakirja-aineiston etusijalle
vaatimustenmukaisuuden tarkistusta varten 41 artiklan 5 kohdan a alakohdan
mukaisesti.
Tilanteen erityisluonteen vuoksi (kevennetyt tietovaatimukset) sellaisten aineiden

koskevista alustavista toimintaohjeista” osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/guidancedocuments/guidance-on-reach. Myös Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset voivat liittyä
tietojenvaihtofoorumiin tiedon haltijoina, jos ne haluavat toimittaa ja jakaa merkityksellisiä tietoja.
8
Lisätietoa osittain tai kokonaan yhteisen kemikaaliturvallisuusraportin toimittamisesta on saatavilla
REACH-ja CLP-asetusten mukaisten aineistojen valmistelua koskevissa oppaissa kemikaaliviraston
verkkosivustolla osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/manuals
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rekisteröijät, joita käytetään yksinomaan välituotteina, voivat käytännön syistä laatia
rinnakkaisen tietojen yhteistoimituksen vain välituotteiden osalta (ks. lisätietoa
kohdassa 6.2).
Vaiheittain rekisteröitävien JA muiden
kuin vaiheittain rekisteröitävien
aineiden tunnistetietojen
määrittäminen
Samalla aineella useita rekisteröijiä

Päärekisteröijän
nimeäminen*
(11 tai 19 artikla)

Tietojen yhteiskäytön organisointi
Luokituksesta ja merkinnöistä
sopiminen

Rekisteröijät
valmistelevat aineiston

Päärekisteröijä* toimittaa
yhteisen aineiston kaikkien
muiden rekisteröijien puolesta

Kyllä

Poisjättäytymisen
perusteet?

Ei
Pois jättäytyminen – jäsenaineisto
A – yrityksen tiedot
B – poisjättäytymistä koskevat tiedot ja
perustelut (11 artiklan 3 kohta):
liikesalaisuudet, kohtuuttomat
kustannukset tai valintaa koskeva
erimielisyys
C – valinnaiset tiedot

Päärekisteröijän aineisto

Jäsenaineisto
A – yrityksen tiedot
C – valinnaiset tiedot

A – yrityksen tiedot
B – pakolliset yhteiset tiedot
sisäisistä ominaisuuksista +
luokitus ja merkinnät
C – valinnaiset tiedot

Tietojen yhteistoimitus – ”yksi aine, yksi rekisteröinti”

* Päärekisteröijä voidaan nimetä virallisesti myös sen jälkeen, kun aineisto on valmisteltu (kuitenkin ennen aineiston toimitusta).
Päärekisteröijä kannattaa kuitenkin nimetä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kuva 1: Yhteenveto tietojen yhteistoimitusprosessista
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1.2.8. Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat
REACH-asetuksessa säädetään menettelyistä, joita voidaan noudattaa, jos
rekisteröijät eivät pääse sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä.
REACH-asetuksen 27 artiklassa määritetään säännöt muihin kuin vaiheittain
rekisteröitäviin aineisiin liittyviä tietoja koskevia erimielisyyksiä varten, ja
30 artiklassa määritetään säännöt vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin liittyviä tietoja
koskevia erimielisyyksiä varten.
Riitamenettelyissä edetään tiettyjen vaiheiden ja määräaikojen mukaisesti (ks.
lisätietoa kohdissa 3.4 ja 4.9). Menettelyt voidaan hoitaa ilman lakiapua, ja ne ovat
ilmaisia.

1.3.

Tietojen yhteiskäytön ja tietojen yhteistoimituksen
keskeiset periaatteet

REACH-asetuksessa edellytetään, että olemassa olevien ja/tai mahdollisten
rekisteröijien on pyrittävä kaikin tavoin pääsemään sopimukseen tietojen
yhteiskäytöstä ja varmistettava, että rekisteröintiin tarvittavien tietojen yhteiskäytön
kustannukset määritetään tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla. Tältä
osin REACH-asetuksen III osastossa vahvistetaan tiettyjä säännöksiä vaiheittain
rekisteröitäviä ja muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita varten. Tietojen
yhteistoimitusta ja tietojen yhteiskäyttöä koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa
(EU) 2016/99 (joka tuli voimaan 26. tammikuuta 2016, jäljempänä
”täytäntöönpanoasetus”) vahvistetaan säännöt olemassa olevien tietojen
yhteiskäyttöä ja tietojen yhteistoimitusta koskevien velvoitteiden tehokkaan
täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Velvollisuus pyrkiä kaikin tavoin sopimukseen koskee kaikkia vaadittuja tietoja
riippumatta siitä, sisältyykö niihin tietoja selkärankaisilla tehtävistä testeistä, muita
tietoja tai tietojen yhteistoimitukseen liittymisen edellytyksiä. Eläimillä tehtäviin
testeihin on 25 artiklan mukaan turvauduttava ainoastaan viimeisenä keinona.
Osapuolten on jaettava niiden tietojen kustannukset, jotka niiden on toimitettava.
Tämä koskee myös hallinnollisia kustannuksia. Jos yhdellä osapuolella on päteviä
tietoja tiettyä tutkittavaa ominaisuutta varten, sen ei tarvitse maksaa kyseisistä
tiedoista uudelleen.
Kaikkien osapuolten on täytettävä tietojen yhteiskäyttöä koskevat velvollisuutensa
ajoissa. Mahdollisia rekisteröijiä kehotetaan varaamaan kohtuullisesti aikaa tietojen
yhteiskäyttötoimille ennen rekisteröintiä.
Koska tietojen yhteiskäyttö tapahtuu REACH-IT-järjestelmän ulkopuolella, yrityksiä
kehotetaan tallentamaan kaikki viestintä toisen osapuolen kanssa huolellisesti, sillä
tietojen yhteiskäyttöön liittyvän riidan yhteydessä kemikaalivirasto tai kansalliset
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää tiedot nähtäväkseen täytäntöönpanon

Komission asetus (EU) 2016/9 tietojen toimittamisesta yhteisesti ja tietojen yhteiskäytöstä kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, EUVL L 3, 6.1.2016, s. 41.
9
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valvontaa varten.
Täytäntöönpanoasetuksen mukaan rekisteröijien on pidettävä yksityiskohtaista
dokumentaatiota tietojen yhteiskäytön yhteydessä syntyneistä kustannuksista. Mikäli
dokumentaatiota ei ole, osapuolten on pyrittävä kaikin tavoin kokoamaan näyttö tai
tekemään paras arviointi kyseisistä kustannuksista.
Tietojen yhteiskäytöstä peräisin olevilla maksuilla ja tuloilla ei pitäisi tavoitella voittoa,
ja niiden olisi katettava yksinomaan rekisteröintiaineistojen valmisteluun ja
ylläpitämiseen tarvittavat varat.
REACH-asetuksen mukaisesti kemikaalivirasto on määritellyt menettelyt tietojen
yhteiskäyttöön liittyvien riitojen ratkaisemiseksi. Tietojen yhteiskäyttöön liittyviä
riitoja koskevaan menettelyyn on turvauduttava viimeisenä keinona eli vasta sitten,
kun neuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen, vaikka kaikki mahdolliset keinot ja
perustelut on käytetty.
Mahdollisen rekisteröijän, joka vie tietojen yhteiskäyttöön liittyvän riidan
kemikaaliviraston päätettäväksi, on osoitettava, millaisin toimin eri osapuolet ovat
pyrkineet pääsemään sopimukseen, ja esitettävä asianmukainen asiakirjanäyttö.
Tietojen yhteiskäyttöön liittyvän riidan käsittelyn aikana kemikaalivirasto kannustaa
kaikkia osapuolia pyrkimään edelleen sopimukseen kaikin mahdollisin keinoin.
Kemikaaliviraston riita-asiaa koskeva päätös perustuu arvioon toimista, joilla riidan
osapuolet ovat pyrkineet pääsemään sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä ja sen
kustannuksista tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla. Mahdollinen
rekisteröijä voi odottaa kemikaalivirastolta myönteistä päätöstä vain, jos käytettävissä
olevien tietojen perusteella on selvää, että mahdollinen rekisteröijä oli ryhtynyt
kaikkiin toimiin sopimukseen pääsemiseksi, ennen kuin se kääntyi kemikaaliviraston
puoleen.
Tietojen yhteiskäyttöön liittyvien velvollisuuksien lisäksi saman aineen rekisteröijien
(riippumatta siitä, onko kyseessä vaiheittain rekisteröitävä tai muu kuin vaiheittain
rekisteröitävä aine) on täytettävä tietojen yhteistoimitusta koskevat velvollisuutensa
REACH-asetuksen 11 tai 19 artiklan mukaisesti. Olemassa olevien ja/tai mahdollisten
rekisteröijien on pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että myös tietojen
yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset määritetään tasapuolisella, avoimella ja
syrjimättömällä tavalla.

1.4.

Linkkejä muihin REACH-asetusta koskeviin
toimintaohjeisiin ja teknisiin asiakirjoihin

Mahdollisia rekisteröijiä ja tiedon haltijoita kehotetaan ottamaan huomioon myös
muut oleelliset toimintaohjeet, etenkin Rekisteröintiohjeet.
Mahdollisten rekisteröijien on perehdyttävä huolellisesti eritoten REACH- ja CLPasetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskeviin toimintaohjeisiin
aineidensa tunnistetietojen määrittämiseksi.
Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet sisältävät
tarkempia tietoja aineiden sisäisiä ominaisuuksia koskevien tietovaatimusten
täyttämisestä sekä eri lähteistä ja julkisista tietokannoista peräisin olevien tietojen
hankkimisesta ja arvioinnista (myös interpoloinnin ja muiden eläinkokeettomien
menetelmien, in vitro -testimenetelmien ja ihmisiä koskevien tietojen avulla).
Toimintaohjeissa käsitellään myös erityistekijöitä, jotka vaikuttavat tietovaatimuksiin
ja testausstrategioihin. Mainitun asiakirjan osassa F on yksityiskohtaisia menetelmää
koskevia ohjeita kemikaaliturvallisuusraportin laatimisesta.
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Jatkokäyttäjien velvollisuuksia käsitellään Jatkokäyttäjien toimintaohjeissa.
Kaikki nämä kemikaaliviraston toimintaohjeet ovat saatavilla kemikaaliviraston
verkkosivuston Tuki-osiossa osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/guidancedocuments/guidance-on-reach.

Huomautus: Lisäksi on julkaistu muita teknisempiä asiakirjoja ja tukivälineitä, joilla
autetaan mahdollisia rekisteröijiä täyttämään REACH-asetuksen mukaiset
velvoitteensa: kysymyksiä ja vastauksia (jotka liittyvät esimerkiksi tiedusteluun,
tietojen yhteiskäyttöön ja siihen liittyviin riitoihin; saatavilla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/support/qas-support/qas) sekä oppaita (saatavilla
osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/manuals). Myös REACH-IT-järjestelmän
ohjeteksteistä on apua käyttäjälle.

1.5.

Linkki CLP-asetukseen ja sitä koskeviin ohjeisiin

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 ei sisällä tietojen yhteiskäyttöä koskevia
säännöksiä. Siitä huolimatta valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät, joihin ei
sovelleta REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä vaan vaaroja ja aineen luokitusta
koskevaa omaa ilmoitusta, voivat tiedon haltijoina hyötyä tietojenvaihtofoorumin
prosessista. Tätä selostetaan tarkemmin CLP-asetusta koskevissa alustavissa
toimintaohjeissa, jotka ovat saatavilla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-clp.

1.6.

Linkki biosidivalmisteasetukseen ja sitä koskeviin
ohjeisiin

Biosidivalmisteasetuksen (EU) N:o 528/2012 63 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaan
hakijoiden ”on pyrittävä kaikin tavoin pääsemään sopimukseen [tietojen omistajan
kanssa] mahdollisen hakijan pyytämien testi- tai tutkimustulosten yhteiskäytöstä” ja
”tietojen yhteiskäytöstä maksettava korvaus on määritettävä tasapuolisella,
avoimella ja syrjimättömällä tavalla ottaen huomioon kemikaaliviraston laatimat
ohjeet”. Osaa näistä toimintaohjeista sovelletaan siten myös
biosidivalmisteasetuksen mukaiseen tietojen yhteiskäyttöön. Liitteessä 4 esitetään
katsaus toimintaohjeiden oleellisista kohdista, joita sovelletaan (kokonaan tai
osittain) biosidivalmisteasetuksen mukaiseen toimintaan. On pantava merkille, että
täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä (jotka määritellään kohdassa 2.5) ei sovelleta
biosidivalmisteasetuksen mukaiseen toimintaan.
Kemikaaliviraston verkkosivustolla on myös saatavilla erityinen sarja käytännön
toimintaohjeita, joissa käsitellään biosidivalmisteasetuksen mukaista tietojen
yhteiskäyttöä. Ohjeet ovat saatavilla osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/practicalguides/bpr-practical-guides.
Mitä tahansa tietoja, jotka on toimitettu biosidivalmisteiden markkinoille saattamista
koskevan direktiivin 98/8/EY tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla, voidaan
pyytää tietojen yhteiskäyttöä varten, jos niitä edellytetään REACH-asetuksen
mukaiseen aineen rekisteröintiin.

2.

LAINSÄÄDÄNTÖKEHYS: OLEELLISET
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LAINKOHDAT
2.1.

Tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien testien
välttäminen

Tietojen yhteiskäyttöä ja tarpeettomien testien välttämistä koskevat säännöt ovat
REACH-asetuksen III osastossa sekä 40 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja
53 artiklassa, ja niitä on tulkittava asetuksen johdanto-osan 33, 49 ja 54 kappaleen
näkökulmasta.
Kuten 25 artiklan 1 kohdassa on täsmennetty, näiden sääntöjen tavoitteena on
välttää selkärankaisilla eläimillä tehtäviä testejä, joihin on ryhdyttävä vasta
viimeisenä keinona, sekä rajoittaa muiden testien päällekkäisyyttä. Pääsääntöisesti
REACH-asetuksessa edellytetään kohtuulliseen korvaukseen perustuvaa tietojen
yhteiskäyttöä. Asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa kuitenkin säädetään, että jokin
toinen valmistaja tai maahantuoja voi käyttää rekisteröintiä varten korvauksetta
tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä tutkimuksista, jotka on
toimitettu rekisteröinnin yhteydessä vähintään 12 vuotta aikaisemmin.
Asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa määritellään tietojen yhteiskäyttövelvollisuuden
soveltamisala luettelemalla sellaiset tiedot, joita voidaan jakaa. Tämä velvollisuus
koskee teknisiä tietoja sekä aineiden sisäisiä ominaisuuksia koskevia tietoja.
Mahdollisten rekisteröijien on kuitenkin noudatettava myös EU:n kilpailuoikeudellisia
sääntöjä. Sen vuoksi artiklassa todetaan, että tietoja rekisteröijien liiketoiminnasta,
erityisesti tuotantokapasiteetista, tuotannon tai myynnin määrästä, maahantuonnin
määrästä tai markkinaosuuksista, ei tule vaihtaa. Tämän tarkoituksena on estää
yhdenmukaistetut menettelytavat tai sellaisten olosuhteiden luominen, jotka
mahdollistavat määräävän aseman väärinkäytön.
Ensimmäisten kahden rekisteröintimääräajan jälkeen annettiin täytäntöönpanoasetus
(joka tuli voimaan 26. tammikuuta 2016). Sillä vastattiin tarpeeseen varmistaa, että
REACH-asetuksessa vahvistetut tietojen yhteiskäyttöä koskevat säännökset pannaan
täysimääräisesti täytäntöön. Kuten täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan 2 ja
3 kappaleessa todetaan, jotta tietojen yhteiskäytön järjestelmä toimisi tehokkaasti,
oli tarpeen edistää asianmukaisia hallintakäytäntöjä ja vahvistaa tiettyjä sääntöjä.

2.2.

Tietojen yhteiskäyttö ja tietojen yhteistoimitus

REACH-asetuksen johdanto-osan 33 kappaleessa todetaan, että
”rekisteröintijärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi, kustannusten alentamiseksi ja
selkärankaisilla tehtävien testien vähentämiseksi olisi säädettävä aineita koskevien
tietojen toimittamisesta yhteisesti sekä tietojen yhteiskäytöstä”.
Jotta testitietojen yhteiskäyttö olisi mahdollista ja jotta tarpeetonta testausta
voitaisiin välttää ja kustannuksia vähentää aina kun mahdollista, rekisteröinnit on
toimitettava yhteisesti asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti (REACH-asetuksen 11
ja 19 artikla).
Sen vuoksi saman aineen mahdolliset rekisteröijät velvoitetaan 11 artiklan nojalla
toimittamaan tiedot yhteisesti, ja artiklassa luetellaan tilanteet, joissa
yhteistoimitukseen sisältyvien tietojen toimittaminen osittain tai kokonaan erikseen
on mahdollista, mikäli se on riittävän perusteltua. Asetuksen 19 artiklassa annetaan
samanlaisia säännöksiä erotettuja välituotteita varten.
”Yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaatetta sovelletaan riippumatta siitä, onko aine
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rekisteröitävä vaiheittain vai ei. Kaikkien saman aineen mahdollisten ja olemassa
olevien rekisteröijien on liityttävä samaan tietojen yhteistoimitukseen 10.
Huomautus: Tietojen yhteistoimitusta koskevat velvollisuudet vaikuttavat
myöhempien rekisteröijien tietojen yhteiskäyttötoimiin etenkin sellaisten tietojen
osalta, jotka sisältyvät aiempien rekisteröijien jo toimittamiin aineistoihin.

2.3.

Tiedustelu, (myöhäinen esi)rekisteröinti ja tietojen
yhteiskäyttö

Asetuksen 25 artiklassa säädetään tarpeettoman testauksen välttämisen
periaatteesta, ja REACH-asetuksen III osaston 2 ja 3 luvuissa käsitellään tiettyjä
mekanismeja, joiden avulla rekisteröijät voivat vaihtaa tietoja. Nämä mekanismit
vaihtelevat aineen statuksen mukaan.
Muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä ja esirekisteröimättömiä vaiheittain
rekisteröitäviä aineita koskevat säännöt vahvistetaan III osaston 2 luvussa (26 ja
27 artikla).
Tiedusteluprosessista säädetään 26 artiklassa seuraavasti:
26 artiklan 1 kohta – kemikaalivirastolle tehtävä tiedustelu ja toimitettavat tiedot
26 artiklan 2 kohta – kemikaaliviraston lähettämä ilmoitus aineista, joita ei ole
rekisteröity aiemmin
26 artiklan 3 kohta – kemikaaliviraston lähettämä ilmoitus, joka sisältää aiempien
rekisteröijien ja mahdollisten rekisteröijien nimet ja yhteystiedot sekä nykyiset
tietovaatimukset, jos aineet on rekisteröity vähemmän kuin 12 vuotta aikaisemmin
26 artiklan 4 kohta – kemikaaliviraston lähettämä ilmoitus, jos useat mahdolliset
rekisteröijät ovat tehneet tiedustelun samasta aineesta.
Tietojen yhteiskäyttöprosessista säädetään 27 artiklassa seuraavasti:
27 artiklan 1 kohta – mahdollisen rekisteröijän on pyydettävä tietoja aiemmilta
rekisteröijiltä
27 artiklan 2 kohta – kummankin osapuolen on ryhdyttävä kaikkiin toimiin
päästäkseen sopimukseen
27 artiklan 3 kohta – velvollisuus pyrkiä kaikin keinoin jakamaan kustannukset
tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla
27 artiklan 4 kohta – aiemman ja mahdollisen rekisteröijän välinen viestintä tietojen
käyttämisestä, kun siitä on päästy sopimukseen
27 artiklan 5 kohta – ilmoitus kemikaalivirastoon, jos sopimukseen ei päästä
27 artiklan 6 kohta – kemikaaliviraston päätös siitä, annetaanko mahdolliselle
rekisteröijälle lupa viitata aiemman rekisteröijän rekisteröintiaineistossaan

Yksinomaan välituotteina käytettävien aineiden rekisteröijät voivat käytännön syistä laatia rinnakkaisen
tietojen yhteistoimituksen kyseisen käytön osalta; ks. kohta 6.2. Aineen käytöstä riippumatta tiedot on
kuitenkin aina mahdollisuuksien mukaan toimitettava yhteisesti yhdellä kertaa.
10
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toimittamiin tietoihin
27 artiklan 7 kohta – mahdollinen muutoksenhaku kemikaaliviraston 27 artiklan
6 kohdan mukaiseen päätökseen
27 artiklan 8 kohta – odotusajan pidentäminen neljällä kuukaudella aiemman
rekisteröijän pyynnöstä (27 artiklan 4 ja 6 kohta).
Vaiheittain rekisteröitäviä aineita (3 artiklan 20 kohdassa olevan määritelmän
mukaan) koskevat säännöt ovat REACH-asetuksen III osaston 3 luvussa.
Asetuksen 28 artiklassa kuvataan vaiheittain rekisteröitävien aineiden
esirekisteröintiä. Oleelliset säännökset ovat seuraavat:
28 artiklan 1 kohta – esirekisteröintiaineiston toimittaminen kemikaalivirastoon
28 artiklan 2 kohta – esirekisteröintiaika
28 artiklan 3 kohta – ei pidennettyä rekisteröintimääräaikaa, jos ei esirekisteröintiä
28 artiklan 4 kohta – esirekisteröityjen aineiden luettelon julkaisu; luettelossa on
aineiden nimet, niiden EINECS- ja CAS-numerot, muiden sellaisten aineiden
tunnistetiedot, joiden esirekisteröijät ovat ilmoittaneet olevan samankaltaisia aineita,
sekä ensimmäinen suunniteltu rekisteröintimääräaika
28 artiklan 6 kohta – myöhäinen esirekisteröintiaika sellaiselle valmistajalle tai
maahantuojalle, joka valmistaa tai tuo maahan ainetta ensimmäistä kertaa
28 artiklan 7 kohta – esirekisteröityjä aineita koskevien tietojen toimittaminen tiedon
haltijoiden toimesta.
Tietojenvaihtofoorumeiden muodostamista (ja toimintaa) koskevat säännökset
jäsennetään 29 artiklassa seuraavasti:
29 artiklan 1 kohta – tietojenvaihtofoorumin osapuolet
29 artiklan 2 kohta – kunkin tietojenvaihtofoorumin tavoite
29 artiklan 3 kohta – yleinen toimintatapa; osapuolten velvollisuudet.
Vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevien tietojen ja testaustietojen
yhteiskäyttöprosessiin liittyviä säännöksiä sekä tietojenvaihtofoorumin osapuolilta
edellytettävää sopimusta käsitellään 30 artiklassa seuraavasti:
30 artiklan 1 kohta – tietojenvaihtofoorumin osapuolten toteuttama puuttuvien
tietojen määrittäminen ennen testausta; velvollisuus vastata pyyntöön kuukauden
kuluessa
30 artiklan 2 kohta – viraston päätös, jossa määritetään, kuka jäsenistä suorittaa
testin, jos tietojenvaihtofoorumin osapuolet eivät ole päässeet siitä sopimukseen
30 artiklan 3 kohta – tietojen yhteiskäyttöä koskeva riidan ratkaisumenettely, jos
selkärankaisia eläimiä koskevan tutkimuksen omistaja kieltäytyy toimittamasta
näyttöä tutkimuksen kustannuksista tai itse tutkimusta.
Jos riita syntyy ennen tutkimuksen omistajan rekisteröintiaineiston toimittamista,
virasto voi päättää estää tutkimuksen omistajaa tekemästä rekisteröintiä ja pyytää
tietojenvaihtofoorumin jäseniä toistamaan testin tietyissä olosuhteissa, jos
30 artiklan 3 kohdassa määritetyt sovellettavat ehdot täyttyvät.
Jos tiedot selkärankaisilla tehdyistä testeistä on jo toimitettu rekisteröintiaineiston
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osana, kemikaalivirasto antaa sille osapuolelle, joka on pyrkinyt kaikin tavoin
pääsemään sopimukseen, luvan viitata aiempien rekisteröijien rekisteröintiaineiston
sisältämiin tietoihin.
30 artiklan 4 kohta – menettely, joka koskee kieltäytymistä tutkimuksen, johon ei liity
selkärankaisilla tehtyjä testejä, toimittamisesta
30 artiklan 5 kohta – muutoksenhaku kemikaaliviraston 30 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaiseen päätökseen
30 artiklan 6 kohta – jäsenvaltion valvontaviranomaisten määräämät sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaiset seuraamukset.

2.4.

Tietojen yhteiskäyttö asiakirja-aineistojen
arviointipäätösten perusteella

Tietojen yhteiskäyttöä koskevasta velvollisuudesta rekisteröinnin asiakirja-aineiston
ja aineen arviointipäätösten perusteella säädetään 53 artiklassa. Viraston 53 artiklan
1 kohdan mukaisesti tekemä päätös on hyvin samanlainen kuin viraston 30 artiklan
2 kohdan mukaisesti tekemä päätös, jossa määritetään, minkä
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on suoritettava testi.
53 artiklan 1 kohta – viraston päätös, jossa määritetään, mikä osapuoli suorittaa
testin, jos rekisteröijät ja/tai jatkokäyttäjät eivät ole päässeet siitä sopimukseen
53 artiklan 2 kohta – kustannusten jakaminen, kun testin suorittaa
rekisteröijä/jatkokäyttäjä
53 artiklan 3 kohta – jäljennöksen toimittaminen täydellisestä tutkimusraportista
testin suorittaneen rekisteröijän/jatkokäyttäjän toimesta
53 artiklan 4 kohta – korvausvaateet.

2.5.

Tietojen yhteistoimittamista ja tietojen
yhteiskäyttöä koskevien REACH-asetuksen
säännösten tehokas soveltaminen

Täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan erityisiä tehtäviä ja velvoitteita sopimusten
osapuolille, kun tietojen yhteiskäyttöä vaaditaan REACH-asetuksen mukaisesti.
Erityisesti siinä korostetaan tarvetta jakaa sekä hallinnolliset että tietovaatimuksia
koskevat kustannukset avoimella tavalla ja ainoastaan niiden rekisteröijien kesken,
joille kyseiset kustannukset ovat oleellisia. Lisäksi siinä selvennetään pakolliset osat,
joiden olisi sisällyttävä jokaiseen sopimukseen. Täytäntöönpanoasetuksessa
selvennetään kemikaaliviraston roolia sen varmistamisessa, että ”yksi aine, yksi
rekisteröinti” -periaatetta sovelletaan tehokkaasti ja että saman aineen kaikki
rekisteröijät ovat osa samaa yhteistä rekisteröintiä.
Täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklassa vahvistetaan asetuksen kohde: asetuksessa
säädetään sellaisten osapuolten tehtävistä ja velvoitteista, joiden on jaettava tietoa
REACH-asetuksen nojalla.
Asetuksen 2 artiklassa vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan avoimuus tietojen
yhteiskäyttöprosesseissa:


2 artiklan 1 kohta – tietojen yhteiskäyttöä koskeva sopimus ja siihen
sisältyvät pakolliset osat
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2 artiklan 2 kohta – voimassa olevia sopimuksia koskeva mahdollisuus luopua
velvollisuudesta eritellä tiedot ja uusien mahdollisten rekisteröijien oikeus
pyytää erittelyä



2 artiklan 3 kohta – velvollisuus dokumentoida kustannukset ja korvaukset
vuosittain sekä säilyttää dokumentaatio vähintään 12 vuoden ajan.

Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklassa lujitetaan ”yksi aine, yksi rekisteröinti” periaatetta:


3 artiklan 1 kohta – kemikaaliviraston rooli sen varmistamisessa, että saman
aineen kaikki rekisteröijät ovat osa samaa rekisteröintiä



3 artiklan 2 kohta – kemikaaliviraston rooli sen varmistamisessa, että
sellaisten rekisteröijien myöhemmin toimittamat tiedot, joille kemikaalivirasto
on antanut luvan viitata jo toimitettuihin tietoihin tietojen yhteiskäyttöä
koskevan riidan yhteydessä, sisältyvät olemassa olevaan tietojen
yhteistoimitukseen



3 artiklan 3 kohta – rekisteröijän, jonka ei tarvitse jakaa selkärankaisilla
tehtäviä testejä, oikeus toimittaa erikseen osa tai kaikki yhteistoimitukseen
sisältyvistä tiedoista; velvollisuus ilmoittaa mahdollisille aiemmille
rekisteröijille (ja kemikaalivirastolle, jos aiempien rekisteröijien kanssa on
erimielisyyttä) päätöksestä toimittaa osa tai kaikki tiedoista erikseen.

Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklassa vahvistetaan säännöt oikeudenmukaisuuden
ja syrjimättömyyden varmistamiseksi:


4 artiklan 1 kohta – edellytystä, jonka mukaan kunkin rekisteröijän on
jaettava ainoastaan niiden kannalta oleelliset kustannukset, sovelletaan myös
hallinnollisiin kustannuksiin



4 artiklan 2 kohta – kustannusten jakamista koskevan mallin soveltaminen
myös tuleviin rekisteröijiin ja tarve ottaa huomioon mahdollisista aineen
arviointipäätöksistä aiheutuvat kustannukset; tietojen yhteiskäyttöä
koskevaan sopimukseen sisällytettävän kustannusten jakomallin
perustamisessa huomioon otettavat tekijät; sen selventäminen, että aineen
samuuden osoittamiseen ei tulisi soveltaa kustannusten jakamista aiempien
ja mahdollisten rekisteröijien välillä



4 artiklan 3 kohta – jos osapuolet eivät pääse sopimukseen kustannusten
jakamista koskevasta mallista, kunkin osapuolen on maksettava yhtäläinen
osuus



4 artiklan 4 kohta – korvausjärjestely ja huomioon otettavat tekijät



4 artiklan 5 kohta – mahdollisuus luopua korvausjärjestelystä ja mahdollisten
rekisteröijien oikeus pyytää sitä



4 artiklan 6 kohta – aineen arviointipäätökseen liittyvät tietojen
yhteiskäyttövelvollisuudet, jotka koskevat toimintansa lopettanutta
rekisteröijää.

Täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklassa todetaan, että ratkaistessaan REACHasetuksen asianomaisissa artikloissa tarkoitettua riitaa tietojen yhteiskäytöstä
kemikaaliviraston on otettava huomioon, noudattavatko osapuolet
täytäntöönpanoasetuksen asianomaisten artiklojen säännöksiä.
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2.6.

Kilpailusäännöt

REACH-asetuksen säännösten noudattamisen lisäksi mahdollisten rekisteröijien on
varmistettava, että ne noudattavat muita sovellettavia sääntöjä ja asetuksia. Tämä
koskee etenkin kilpailusääntöjä REACH-asetuksen johdanto-osan 48 kappaleessa ja
25 artiklan 2 kohdassa täsmennetyn mukaisesti. Näissä kohdissa käsitellään tiettyjä
liiketoimintatietoja koskevia rajoituksia.
Johdanto-osan 48 kappaleessa täsmennetään, että ”tämän asetuksen soveltaminen
ei saisi kuitenkaan rajoittaa yhteisön kilpailusääntöjen täysimääräistä soveltamista”.
Asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa puolestaan mainitaan, että ”(...) Rekisteröijien on
pidättäydyttävä vaihtamasta tietoja liiketoiminnastaan, erityisesti
tuotantokapasiteetista, tuotannon tai myynnin määrästä, maahantuonnin määrästä
tai markkinaosuuksista.”
Kuten näiden toimintaohjeiden kohdassa 7 todetaan, REACH-asetuksen ja tietojen
vaihdon osalta oleellisimmat säännökset ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT-sopimus) 101 ja 102 artikla, joissa kielletään kilpailua rajoittavat
sopimukset ja menettelytavat ja kielletään yrityksen määräävän markkina-aseman
väärinkäyttö. Ks. tarkempia tietoja lakitekstistä, joka on saatavilla EUR-Lexverkkosivustolla osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

3.

TIETOJEN YHTEISKÄYTTÖ – VAIHEITTAIN
REKISTERÖITÄVÄT AINEET
3.1.

Myöhäinen esirekisteröinti

Esirekisteröintivaihe päättyi 1. joulukuuta 200811. Sen jälkeen aloitettiin myöhäinen
esirekisteröintiprosessi, jonka aikana sellaisten valmistajien ja maahantuojien, jotka
valmistavat tai tuovat maahan vaiheittain rekisteröitäviä aineita ensimmäistä kertaa,
tai sellaisten esineiden tuottajien tai maahantuojien, joista on tarkoitus vapautua
ainetta, on toimitettava tietoja kemikaalivirastoon voidakseen soveltaa REACHasetuksen 23 artiklassa tarkoitettuja pidennettyjä rekisteröintimääräaikoja 12. Tätä
sovelletaan 28 artiklan 7 kohdassa asetettujen erityisehtojen perusteella ja
ainoastaan niihin, jotka aikovat rekisteröidä tonnimääriä, joiden osalta pidennetty
rekisteröintimääräaika ei ole vielä päättynyt.
Näiden toimintaohjeiden tässä kohdassa annetaan lisätietoja vaiheittain
rekisteröitävien aineiden myöhäisestä esirekisteröintiprosessista.

Kroatia liittyi Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013. Sille myönnettiin erityinen esirekisteröinnin
määräaika aineille, jotka on rekisteröitävä vaiheittain. Kyseinen määräaika päättyi 1. tammikuuta 2014.
Lisätietoja on osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/croatia
11

Ks. lisätietoa pidennetyn rekisteröintimääräajan määritelmästä esirekisteröintiä koskevista
kysymyksistä ja vastauksista, jotka ovat kemikaaliviraston verkkosivuston Tuki-osiossa osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/support/qas-support/qas
12
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3.1.1. Ainetta ensimmäistä kertaa
valmistavat tai maahantuovat
rekisteröijät
Ainetta ensimmäistä kertaa valmistava tai maahantuova rekisteröijä valmistaa tai
tuo ainetta Euroopan markkinoille13 vähintään yhden tonnin ensimmäistä kertaa
vasta 1. joulukuuta 2008 jälkeen.
Ainetta ensimmäistä kertaa valmistava tai maahantuova rekisteröijä voi hyödyntää
siirtymäkausia (28 artiklan 6 kohdan mukaisesti), jos se esirekisteröi aineen (tai
käyttää myöhäistä esirekisteröintiä) 1) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun aineen
valmistus tai maahantuonti ylittää yhden tonnin rajan, ja 2) vähintään 12 kuukautta
ennen REACH-asetuksen 23 artiklassa säädettyä asianmukaista
rekisteröintimääräaikaa.
Jos aine on rekisteröitävä viimeistään 31. toukokuuta 2018, ainetta ensimmäistä
kertaa valmistavat tai maahantuovat rekisteröijät voivat toimittaa myöhäisen
esirekisteröinnin ennen 1. kesäkuuta 201714.

Huomautus: Yritykset, jotka valmistavat tai tuovat maahan aineita, joihin
sovelletaan ensimmäistä ja toista rekisteröintimääräaikaa (30. marraskuuta 2010 ja
31. toukokuuta 2013), eivät voi hyödyntää myöhäistä esirekisteröintiä, vaan niiden
on tehtävä tiedustelu, ennen kuin ne saavat luvan valmistaa ainetta tai tuoda sitä
Euroopan markkinoille (ks. kohta 4).

Kukin oikeushenkilö, jonka olisi rekisteröitävä vaiheittain rekisteröitävä aine
1. kesäkuuta 2008 jälkeen ja kolmanteen rekisteröintimääräaikaan mennessä, voi
hyödyntää myöhäistä esirekisteröintiä kyseisen aineen osalta 31. toukokuuta 2017
saakka. Tällaisia oikeushenkilöitä ovat seuraavat:
● valmistajat ja maahantuojat, jotka valmistavat tai maahantuovat vaiheittain
rekisteröitäviä aineita (sellaisenaan tai seoksissa) ensimmäistä kertaa 1–100 tonnia
vuodessa, mukaan luettuina välituotteet
● tuottajat ja maahantuojat, jotka valmistavat tai maahantuovat ensimmäistä kertaa
sellaisia aineita sisältäviä esineitä, joita on tarkoitus vapautua tavallisissa tai
kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ja joita on näissä esineissä 1–
100 tonnia vuodessa
● ”ainoat edustajat”, jotka edustavat EU:n ulkopuolisia valmistajia, joiden aineita
tuodaan Euroopan unioniin ensimmäistä kertaa 1–100 tonnia vuodessa.
Ainoat edustajat ovat oikeushenkilöiltä, jotka EU:n ulkopuoliset valmistajat ovat
nimittäneet täyttämään maahantuojia koskevat velvollisuudet niiden puolesta. Vain
luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, i) jotka ovat sijoittautuneet EU:hun ja ii)
joilla on riittävä kokemus aineiden käsittelystä käytännössä ja niihin liittyvästä
tiedosta, voidaan nimittää ainoiksi edustajiksi (8 artikla). Jos ainoa edustaja

Tässä yhteydessä Euroopan markkinoilla tarkoitetaan Euroopan talousaluetta, joka koostuu Euroopan
unionin 28 jäsenvaltiosta sekä Norjasta, Liechtensteinista ja Islannista.
13

14 Vuoden

2018 määräaika koskee vaiheittain rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan tai
maahantuodaan alle 100 tonnia vuodessa ja jotka eivät ole kategorian 1A tai 1B syöpää aiheuttavia,
perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä aineita.

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet
Versio 3.1 – tammikuu 2017

nimitetään yhtä tai useampaa ainetta varten, hän on vastuussa niiden aineiden
määrästä, joita kyseinen EU:n ulkopuolinen valmistaja valmistaa ja tuo Euroopan
unioniin. Tarkempia tietoja ainoan edustajan roolista ja velvollisuuksista annetaan
Rekisteröintiohjeissa.

Huomautus: Kun useat Euroopan unioniin sijoittautuneet ja samaan yritykseen
kuuluvat oikeushenkilöt valmistavat tai maahantuovat yhtä vaiheittain
rekisteröitävää ainetta tai käyttävät sitä esineen valmistuksessa, kunkin
oikeushenkilön on esirekisteröitävä aine erikseen myöhäisen esirekisteröinnin kautta.
Valmistuspaikkojen, joilla ei ole erillisiä oikeushenkilöllisyyksiä, ei vaadita soveltavan
myöhäistä esirekisteröintiä yksilöllisesti, koska rekisteröintivelvollisuuden
täyttäminen koskee sitä oikeushenkilöä, johon valmistuspaikat kuuluvat. Ainoa
edustaja voi edustaa useita EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita yhden tietyn aineen
valmistajia, mutta edustajan on (esi)rekisteröitävä aine erikseen kunkin
edustamansa oikeushenkilön osalta.

Lisätietoja oikeushenkilön määritelmästä ja siitä, kuka on vastuussa rekisteröinnistä,
annetaan Rekisteröintiohjeissa kemikaaliviraston verkkosivuston Tuki-osiossa.
Alle yhden tonnin vuodessa valmistettavien tai maahantuotavien aineiden
valmistajat ja maahantuojat
Vaiheittain rekisteröitävien aineiden valmistajat ja maahantuojat, vaiheittain
rekisteröitäviä aineita sisältävien seosten maahantuojat tai sellaisten esineiden
tuottajat ja maahantuojat, jotka sisältävät vaiheittain rekisteröitäviä aineita alle
yhden tonnin vuodessa, ei tarvitse (esi)rekisteröidä näitä aineita tai hyödyntää
myöhäistä esirekisteröintiä. Halutessaan ne voivat kuitenkin hyödyntää myöhäistä
esirekisteröintiä, jos ne aikovat valmistaa tai tuoda maahan ainetta vähintään yhden
tonnin tulevaisuudessa.

Huomautus: Yrityksillä, jotka ylittivät yhden tonnin rajan vasta 1. joulukuuta 2008
jälkeen, on silti oikeus hyödyntää myöhäistä esirekisteröintiä kuuden kuukauden
kuluessa ensimmäisestä kerrasta, kun ainetta valmistettiin, maahantuotiin tai
käytettiin 1–100 tonnia vuodessa, ja viimeistään 31. toukokuuta 2017. Tätä varten
yritysten on toimitettava asianmukaiset tiedot kemikaalivirastoon (23 artiklassa ja
28 artiklan 6 kohdassa säädetyn mukaisesti, ks. edellä).

3.1.2. Onko vaiheittain rekisteröitävien
aineiden myöhäinen esirekisteröinti
pakollista?
Myöhäinen esirekisteröinti on pakollista ainoastaan silloin, jos yritykset haluavat
hyödyntää pidennettyjä rekisteröintimääräaikoja. Vaiheittain rekisteröitävät aineet
voidaan rekisteröidä välittömästi, mutta tällöin on toimitettava tiedustelu ja
noudatettava kohdassa 4 kuvattua prosessia.
Pääsääntöisesti velvollisuutta rekisteröidä vaiheittain rekisteröitävät aineet
sovelletaan 1. kesäkuuta 2008 alkaen, ellei näitä aineita ole esirekisteröity ennen
esirekisteröinnin määräajan päättymistä (1. joulukuuta 2008) tai ellei niiden osalta
ole hyödynnetty myöhäistä esirekisteröintiä ennen sen määräajan päättymistä
(mainittu kohdassa 3.1.1).
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Jos tällaista ainetta valmistetaan, saatetaan markkinoille ja käytetään
1. joulukuuta 2008 ja toimintojen keskeyttämisajankohdan välisenä aikana, siitä
saattaa aiheutua seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Myös näiden
aineiden jatkokäyttäjille saattaa siksi koitua seuraamuksia.

3.1.3. (Myöhäisen) esirekisteröinnin edut

Esirekisteröinnin (ja myös myöhäisen esirekisteröinnin) ansiosta mahdolliset
rekisteröijät voivat hyödyntää pidennettyjä rekisteröintimääräaikoja. Tarkemmin
sanottuna tämä tarkoittaa seuraavaa:
1. Tonnimäärän ja aineen sisäisten ominaisuuksien mukaan valmistajat ja
maahantuovat voivat (myöhäisen) esirekisteröinnin ansiosta jatkaa
vaiheittain rekisteröitävien aineiden valmistamista ja maahantuontia
pidennettyjen rekisteröintimääräaikojen päättymiseen saakka (kuten
kuvasta 2 käy ilmi).
Esirekisteröinti

REACH-asetus tulee
voimaan

CMR-aineet ≥ 1 tonni
Vesieliöille erittäin myrkylliset
aineet (R50/53) ≥ 100 tonnia
Vaiheittain rekisteröitävät aineet ≥ 1 000 tonnia
Vaiheittain rekisteröitävät aineet 100–1 000 tonnia
Vaiheittain
rekisteröitävät aineet 1–100 tonnia

1.
kesäkuuta
1.
1. 2008
kesäkuuta joulukuuta
2007
2008

30.
marraskuuta
2010

31.
toukokuuta
2013

31.
toukokuuta
2018

Kuva 2: Pidennetyt rekisteröintimääräajat
Tämän määräajan jälkeen rekisteröimättömien aineiden saattaminen markkinoille on
mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että valmistaja tai maahantuoja on
lopettanut valmistuksen tai maahantuonnin ennen rekisteröintimääräajan
päättymistä15.
2. (Myöhäisen) esirekisteröinnin ansiosta yritykset saavat lisäaikaa järjestää
saatavilla olevien tietojen keruu ja valinta sekä olemassa olevien tietojen

Toimivaltaisten viranomaisten kokousasiakirjan CA/99/2010 (rev. 3) mukaan rekisteröintivelvoite ei
koske valmistajia tai maahantuojia, jotka ovat valmistaneet tai maahantuoneet esirekisteröityjä aineita
ennen rekisteröintimääräajan päättymistä ja keskeyttäneet nämä toimet ja jotka toimivat ainoastaan
näiden aineiden toimittajina rekisteröintimääräajan jälkeen.
15
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yhteiskäyttö ja hankkia puuttuvat tiedot REACH-asetuksen edellyttämällä
tavalla, kuten tässä kohdassa ja kohdassa 6 on kuvattu.
Jos ainetta ensimmäistä kertaa valmistava tai maahantuova rekisteröijä ei voi
hyödyntää myöhäistä esirekisteröintiä (1. kesäkuuta 2017 ja 1. kesäkuuta 2018
välisenä aikana),


se ei voi aloittaa kyseisen aineen valmistus- tai maahantuontitoimia, vaan sen
on rekisteröitävä aine ennen valmistusta tai maahantuontia



sen on tehtävä tiedustelu ja täytettävä tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen
yhteistoimitusta koskevat velvollisuutensa (tarvittaessa)



se voi aloittaa aineen valmistus- tai maahantuontitoimet aikaisintaan vasta
kolmen viikon kuluttua rekisteröintiaineiston toimitusajankohdan jälkeen, ellei
se saa kemikaalivirastolta lupaa toimia toisin.

Tarkempia tietoja on näiden toimintaohjeiden kohdassa 4.
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Vaiheittain
rekisteröitävät aineet
3 artiklan määritelmä

Saatavilla olevien tietojen
tarkastaminen
(esim. aineen tunnistetiedot ja
määrä)

Valmistaja/maahantuoja,
esineen tuottaja/maahantuoja
≥ 1 tonni vuodessa?

Ei tarvitse (esi)rekisteröidä
28 artiklan 6 kohta

Ei

Kyllä

Mahdollinen rekisteröijä

Tiedot toimitettu
1.6–1.12.2008

Ei voi hyödyntää
siirtymäjärjestelmää
23 artikla

Ensi mmäi stä ke rtaa ai netta val mistava/maa ha ntuova ta i

Ei

esi ne ttä tuottava/maa ha ntuova re kisterö ijä ≥ 1 tonn i

Ei

vuo de ssa (1.12.20 08 jä lkee n)

Kyllä
Muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine /
esirekisteröimätön vaiheittain
rekisteröitävä aine (rekisteröinti tehtävä
välittömästi)

Kyllä
< 6 kuukautta ensimmäisestä
maahantuonnista/valmistuksesta ≥ 1 tonni
vuodessa ja > 12 kuukautta ennen 23 artiklan
määräaikaa

Esirekister öinti






Aine en tun nistetiedo t
Yrityksen tiedot
Rekisteröin timää räaika/tonnimäär ä
Aine en tun nistetiedo t interpolo inti a
varten (valinna inen)

Kyllä

Ensimmäistä kertaa ainetta
valmistava/maahantuova rekisteröijä
voi käyttää myöhäistä
esirekisteröintiä
(28 artiklan 6 kohta)

Kemikaalivirasto

Kuva 3: Vaiheittain rekisteröitävien aineiden (myöhäinen)
esirekisteröintimahdollisuus

Ei
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3.1.4. Onko rekisteröijä velvollinen
rekisteröimään esirekisteröidyt aineet?
Esirekisteröinnin (myös myöhäisen esirekisteröinnin) jälkeen ainetta ei tarvitse
rekisteröidä, jos mahdollinen rekisteröijä esimerkiksi päättää lopettaa aineen
valmistuksen tai maahantuonnin ennen rekisteröintimääräajan päättymistä tai jos
valmistus- tai maahantuontimäärä muuttuu pienemmäksi kuin yksi tonni vuodessa
ennen rekisteröintimääräajan päättymistä.
Esirekisteröijän on kuitenkin pidettävä mielessä, että kaikkien mahdollisten
rekisteröijien osalta, joilla on 29 artiklan 3 kohdan mukaisia tietojen
yhteiskäyttövelvollisuuksia, säädetään seuraavaa: ”Tietojenvaihtofoorumin
osapuolien on toimitettava muille osapuolille olemassa olevat tutkimukset, vastattava
muiden osapuolien tietopyyntöihin, todettava yhteisesti uusien tutkimusten tarve (...)
ja järjestettävä tällaisten tutkimusten toteuttaminen.” Toisin sanoen muut
tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat pyytää tietoja rekisteröintiä varten, ja jos
esirekisteröijillä on tällaisia tietoja hallussaan, niiden on toimitettava ne tietoja
pyytäneelle osapuolelle REACH-asetuksen 30 artiklan mukaisesti16.

3.1.5. Aineen myöhäinen esirekisteröinti
Esirekisteröinti toteutetaan siten, että yritys toimittaa vaaditut tiedot aineesta
sähköisesti kemikaalivirastoon. Lisätietoa ja -ohjeita REACH-IT-järjestelmästä on
saatavilla itse sovelluksessa.

Huomautus: Esirekisteröinnin tietoja voidaan muuttaa/päivittää myöhemmin aineen
tunnistetietoja lukuun ottamatta. Ks. lisätietoa REACH-IT-järjestelmää koskevista
kysymyksistä ja vastauksista kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/support/qas-support/qas.

Vuosi ennen viimeistä rekisteröintimääräaikaa eli 31. toukokuuta 2017 lähtien
myöhäinen esirekisteröinti ei ole enää mahdollinen. Tämän ajankohdan jälkeen
rekisteröintiä tarvitsevien yritysten on tehtävä tiedustelu (myöhäisen)
esirekisteröinnin sijasta.

3.1.6. Tunnistetietojen määrittäminen
esirekisteröintiä varten
Aina, kun yhden tai useamman valmistajan tai maahantuojan on rekisteröitävä sama
aine, sovelletaan REACH-asetuksen 11 artiklaa (tai 19 artiklaa erotettujen
välituotteiden osalta), ja osa tiedoista on toimitettava yhteisesti. On tärkeää
muistaa, että tätä ”yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaatetta sovelletaan sekä muihin
kuin vaiheittain rekisteröitäviin että vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin (ks. kuva 1
sekä lisätietoja kohdassa 6.1).

Vaiheittain rekisteröitävän aineen esirekisteröinyt yritys voi deaktivoida roolinsa esirekisteröintifoorumin
verkkosivulla milloin tahansa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tietojen yhteiskäyttöön liittyvät
velvollisuudet säilyvät edelleen. Teknisiä tietoja annetaan REACH- ja CLP-asetusten mukaisten asiakirjaaineistojen valmistelua koskevissa oppaissa osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/manuals
16
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Vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta tämä koskee kaikkia valmistajia ja
maahantuojia siitä riippumatta, ovatko ne esirekisteröineet aineen tai päättäneet
rekisteröidä sen ilman esirekisteröintiä.
Se, valmistaako tai maahantuoko useampi kuin yksi maahantuoja tai valmistaja
samaa ainetta, määritetään kahdessa vaiheessa:
● Ensimmäisessä vaiheessa valmistajien ja maahantuojien on määritettävä oikeat
numeeriset tunnisteet, joiden perusteella ne aikovat rekisteröidä aineen tai hyödyntää
myöhäistä esirekisteröintiä.
● Toisessa vaiheessa mahdollisten rekisteröijien, jotka esirekisteröivät aineensa
myöhäisessä esirekisteröinnissä samalla tunnisteella, on määritettävä, ovatko niiden
aineet samoja tietojenvaihtofoorumin muodostamisen ja tietojen yhteistoimituksen
kannalta, sekä varmistettava, ettei kyseistä ainetta ole esirekisteröity (myöskään
myöhäisessä esirekisteröinnissä) tai rekisteröity jollakin muulla tunnisteella. Tämän
vaiheen päätteeksi kaikkien mahdollisten rekisteröijien olisi päästävä sopimukseen
aineen samuudesta ja muodostettava tietojenvaihtofoorumi. Ks. opastava
”Tietojenvaihtofoorumin muodostaminen ja tietojen yhteiskäyttö” -tiedote
kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/data-sharing.
Aineen tunnistetiedot ovat usein samat kuin olemassa olevat EINECS- tai CASnimikkeet tai samanlaiset numeeriset tunnisteet, mutta toisinaan yksi EINECSnimike sisältää useita aineita tai useat EINECS-nimikkeet saattavat vastata yhtä ja
samaa ainetta REACH-asetuksen tarkoitusten kannalta. On myös sellaisia vaiheittain
rekisteröitäviä aineita, joista ei ole olemassa EINECS/CAS-nimikkeitä tai numeerisia
tunnisteita (etenkin 3 artiklan 20 kohdan b ja c alakohdan mukaiset aineet). Tämän
vuoksi esirekisteröintifoorumeita voidaan joutua jakamaan tai yhdistämään. Asiasta
kannattaa tällöin ilmoittaa kemikaalivirastoon (ja varmistaa, että tehdystä
päätöksestä on saatavilla dokumentaatiota viranomaisia varten).
Tiedot aineen koostumuksesta eivät kuulu REACH-asetuksessa esirekisteröintiä
varten vaadittuihin tietoihin. Näin ollen esirekisteröinnissä käytettyjen
tunnistetietojen oikeellisuus on hyvin tärkeää tietojen yhteiskäytön seuraavien
vaiheiden mahdollistamiseksi. REACH-asetuksessa edellytetään esirekisteröijien
toimittavan aineista tunnistetietoja (esim. EINECS- tai CAS-numero).

Huomautus: Koska ensimmäinen vaihe samuuden määrittämisessä on aineen
esirekisteröinti oikeiden tunnistetietojen perusteella, yrityksiä kehotetaan lukemaan
huolellisesti REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä
koskevat toimintaohjeet ennen tietojen toimittamista myöhäisen esirekisteröinnin
yhteydessä. Toimintaohjeissa neuvotaan, miten aineen tunnistetiedot voidaan
määrittää sen koostumuksen ja/tai kemiallisten ominaisuuksien perusteella.

REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevien
toimintaohjeiden tarkoituksena on antaa valmistajille ja maahantuojille selvät ohjeet
siitä, miten jokin aine yksilöidään ja miten aineen tunnistetiedot ilmoitetaan REACHasetuksen yhteydessä. Asiakirjassa annetaan ohjeita aineen nimeämisestä. Lisäksi
annetaan ohjeita siitä, milloin aineiden koostumusta voidaan pitää samana aineena
REACH-asetuksen tarkoituksen kannalta. Aineiden samuuden tunnistaminen on
tärkeää tietojen yhteiskäytössä ja tietojen yhteistoimituksessa etenkin vaiheittain
rekisteröitävien aineiden esirekisteröinnin ja tietojenvaihtofoorumin muodostamisen
sekä 26 artiklan mukaisten, muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevien
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tiedustelujen kannalta.
REACH-asetuksessa ei anneta mahdollisuutta rekisteröidä eri aineita yhdessä tietojen
yhteistoimituksessa.

3.1.7. Ensimmäisen suunnitellun
rekisteröintimääräajan ja tonnimäärän
määrittäminen (myöhäistä)
esirekisteröintiä varten
Rekisteröintivaatimus syntyy valmistetun tai maahantuodun (tai esineessä olevan)
aineen määrän (vuotuisen tonnimäärän) perusteella. Esirekisteröintiaikana kunkin
mahdollisen rekisteröijän on ilmoitettava suunniteltu rekisteröintimääräaika ja
tonnimäärä. Asianomaisen rekisteröinnin määräaika ja velvoitteet määräytyvät
kuitenkin varsinaisen tuotantomäärän ja/tai maahantuodun määrän perustella.
Määrä vaikuttaa myös siihen, mitä tietoja rekisteröintiaineistossa on toimitettava.
Rekisteröintiohjeissa kuvataan, miten määrä lasketaan vaiheittain rekisteröitävien ja
muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden (sellaisenaan, seoksissa tai
esineissä) osalta17.
Myöhäinen esirekisteröinti on edelleen mahdollista 31. toukokuuta 2017 saakka
sellaisten aineiden osalta, joita valmistetaan tai tuodaan maahan alle 100 tonnia
vuodessa.

3.1.8. Esirekisteröityjen aineiden luettelo
Kemikaalivirasto on julkaissut verkkosivustollaan luettelon kaikista esirekisteröidyistä
aineista. Luettelo perustuu mahdollisten rekisteröijien toimittamiin tietoihin.
Luettelossa esitetään kunkin aineen nimi ja sen EINECS/EY- ja CAS-numero, mikäli
ne ovat saatavilla, ja muut tunnistetiedot sekä ensimmäinen suunniteltu
rekisteröintimääräaika. Kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa ei ole
mahdollisten rekisteröijien henkilötietoja.
Jotkin aineet on esirekisteröity ilman EY-numeroa (tai esirekisteröijä ei ilmoittanut
aineelle annettua EY-numeroa). Tässä tapauksessa REACH-IT-järjestelmä antoi
automaattisesti numeerisen tunnisteen eli ns. luettelonumeron aineille, joista
kyseisen aineiston toimittanut oikeushenkilö ei ollut ilmoittanut aiempaa EY-numeroa
(esirekisteröinnissä, tiedustelussa tai rekisteröinnissä). Luettelonumeroiden muoto
vastaa EY-numeron muotoa.
Esimerkiksi muotoa ”6xx-xxx-x” tai ”8xx-xxx-x” oleva numero annetaan aineille,
joista on ilmoitettu ainoastaan CAS-rekisterinumero, ja ”9xx-xxx-x” aineille, joista ei
ole ilmoitettu CAS-rekisterinumeroa tai mitään muutakaan numeerista tunnistetta
(ts. vain aineen kemiallinen nimi).
Näillä luettelonumeroilla ei ole minkäänlaista laillista statusta, eikä niitä voida pitää
pätevinä ja laillisesti hyväksyttyinä EY-numeroina. Näin ollen niitä pidetään vain

On korostettava, että jos tonnimäärä ylittää 100 tonnia vuodessa, rekisteröijä ei voi hyödyntää
esirekisteröinnillä myönnettyä siirtymäkautta viimeisen rekisteröintimääräajan osalta.
17
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”teknisinä” tunnisteina, joiden tehtävänä on yksinkertaistaa aineistojen käsittelyä
(esim. tiedusteluissa, rekisteröinnissä tai muissa tarkoituksissa). Siksi
luettelonumeroita ei tule käyttää muissa asiakirjoissa kuin kemikaaliviraston ja
rekisteröijän välisessä viestinnässä – ei esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteessa –
siihen saakka, kunnes kemikaalivirasto on saanut aineen yksilöinnin päätökseen.
Valtaosaa luettelonumeroista ei ole tarkistettu oikeellisuuden ja validiuden kannalta,
kuten ei myöskään sitä, onko REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden
yksilöimistä ja nimeämistä koskevissa toimintaohjeissa esitettyjä käytäntöjä
noudatettu.
Kemikaaliviraston aineiden yksilöimisestä vastaava työryhmä voi antaa aineille
luettelonumeron myös tiedustelun jälkeen (tällöin muoto on ”7xx-xxx-x”). Tämä
numero annetaan kemikaaliviraston validoimille aineille, joille ei ole annettu virallista
numeroa. Kaikki muut jäljempänä luetellut EY-numerot (jotka on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä) ovat virallisia, ja rekisteröijät voivat jatkaa niiden
käyttöä:
2xx-xxx-x
EINECS (Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten
aineiden luettelo)
3xx-xxx-x

EINECS

4xx-xxx-x

ELINCS (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)

5xx-xxx-x
määritelmää).

NLP (luettelo aineista, jotka eivät täytä enää polymeerin

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/web/guest/informationon-chemicals/registered-substances/information.
Kun luettelo on julkaistu, jäljempänä kohdassa 3.2.3.2 määritellyt ”tiedon haltijat”
voivat jakaa hallussaan olevia tietoja. Sitä varten ne voivat liittyä kyseisen aineen
esirekisteröintifoorumiin ja ilmoittaa muille esirekisteröijille, mitä tietoja on
saatavana. Teknisiä ohjeita ja tietoja on saatavilla itse REACH-IT-sovelluksessa.

Huomautus: Tiedon haltijoita on pyydetty ilmoittautumaan REACH-IT-järjestelmässä
esirekisteröityjen aineiden osalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
1. tammikuuta 2009 jälkeen. REACH-asetuksessa tiedon haltijan ei edellytetä
ilmoittavan kemikaalivirastoon halukkuudestaan liittyä tietojenvaihtofoorumiin
tietojen vaihtamista varten. Jos tiedon haltijat haluavat vaihtaa tietoja, on kuitenkin
erittäin suositeltavaa, että ne ilmoittavat kiinnostuksestaan niin pian kuin
mahdollista esirekisteröityjä aineita koskevan luettelon julkaisemisen jälkeen, jotta
helpotetaan tietojen yhteiskäyttöä. Mitä aikaisemmin tiedon haltijat ilmoittavat
kiinnostuksestaan, sitä todennäköisemmin mahdolliset rekisteröijät voivat vaihtaa
tiedon haltijoilta saatavia merkityksellisiä tietoja hyvissä ajoin ennen
rekisteröintiaineiston kokoamista.
Tiedon haltijat voivat siis ilmoittautua tietojenvaihtofoorumiin ja liittyä siihen tietojen
yhteiskäyttöön liittyviä tarkoituksia varten, vaikka tietojen yhteistoimitus olisi jo
toteutettu.
Tiedon haltijat voivat REACH-IT-järjestelmässä kuvata hallussaan olevia tietoja
tarkemmin etenkin siltä osin, missä muodossa ainetta testattiin, jotta muut
tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat tehdä päätelmiä tutkimuksen merkityksestä
paremmin. Vaikka tästä mahdollisesti syntyviin liikesalaisuusongelmiin on syytä
kiinnittää huomiota, tiedon haltijoita kehotetaan kuitenkin käyttämään tätä
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mahdollisuutta tarvittaessa.

Jatkokäyttäjien tekemät tietopyynnöt vaiheittain rekisteröitävistä aineista,
joita ei ole (esi)rekisteröityjen aineiden luettelossa
Esirekisteröityjen aineiden luettelon julkaiseminen antaa myös jatkokäyttäjille
mahdollisuuden tarkistaa, että kaikki niiden omissa prosesseissaan tarvitsemat
aineet ovat luettelossa ja että vähintään yksi oikeushenkilö Euroopan unionissa on
ilmaissut aikeensa rekisteröidä aine.

Huomautus: Esirekisteröityjen aineiden luetteloa tarkastelevat jatkokäyttäjät eivät
voi koskaan tietää varmasti, onko niiden senhetkinen toimittaja esirekisteröinyt
luettelossa olevat aineet vai aikooko niiden toimittaja mahdollisesti rekisteröidä
aineet. Sen vuoksi valmistajia ja maahantuojia kehotetaan ilmoittamaan
jatkokäyttäjille mahdollisimman varhain aikomuksestaan rekisteröidä aine.
Jatkokäyttäjiä kehotetaan vastaavasti ottamaan yhteyttä toimittajiin
mahdollisimman pian sen selvittämiseksi, mitkä ovat niiden aikomukset ja onko
tulevaisuudessa tarpeen selvittää vaihtoehtoisia toimittajia.

Jatkokäyttäjiä ohjeistetaan myös tutustumaan rekisteröityjen aineiden luetteloon
ennen yhteyden ottamista kemikaaliviraston neuvontaan, jos niiden aine puuttuu
luettelosta. Ks. lisätietoa Jatkokäyttäjien toimintaohjeista.

3.2.

Tietojenvaihtofoorumin laajuus ja muodostaminen

REACH-asetuksessa säädetään tietojenvaihtofoorumien (SIEF) muodostamisesta.
Niissä esirekisteröityjen vaiheittain rekisteröitävien aineiden valmistajat ja
maahantuojat voivat vaihtaa tietoja keskenään, ja myös jatkokäyttäjillä ja muilla
sidosryhmillä (tiedon haltijat), joilla on hallussaan merkityksellistä tietoa (ja jotka
haluavat jakaa sitä kohtuullisen korvauksen vastineeksi), on mahdollisuus jakaa
näitä tietoja mahdollisten rekisteröijien kanssa.
Tässä alakohdassa määritetään tietojenvaihtofoorumin osapuolet sekä niiden
oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi käsitellään sitä, milloin ja miten
tietojenvaihtofoorumi muodostetaan.
REACH-asetuksessa on säännöksiä päärekisteröijän nimeämisestä tietojen
yhteistoimitusta varten (11 artiklan 1 kohta). Päärekisteröijän nimeäminen ja
tietojenvaihtofoorumin hallinto on tietojenvaihtofoorumin osapuolten vastuulla.
Tietojenvaihtofoorumin muodostaminen on teollisuuden edustajien vastuulla.

3.2.1. Esirekisteröintifoorumin verkkosivu ja
saatavilla olevat tiedot
Kun mahdollinen rekisteröijä esirekisteröi (myöhäistä esirekisteröintiä hyödyntäen)
jotakin EINECS-nimikettä (tai muita tunnistetietoja) vastaavan aineen
ensimmäisenä, REACH-IT-järjestelmä luo ainetta koskevan verkkosivun
(esirekisteröintifoorumin verkkosivu). Tässä vaiheessa verkkosivua voi tarkastella
vain kyseisen aineen mahdollinen rekisteröijä tai interpoloinnin osalta rakenteellisesti
samankaltaisen aineen mahdollinen rekisteröijä (verkkosivun tarkoituksena on, että
nämä tahot voivat vaihtaa yhteystietoja).

39

40

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet
Versio 3.1 – tammikuu 2017

Toiminnassa voi olla useita esirekisteröintifoorumeita rinnakkain, vaikka ne
koskevatkin samaa ainetta. Esirekisteröintifoorumien jäsenet eivät ole välttämättä
heti tietoisia siitä. Sen vuoksi mahdollisia rekisteröijiä kehotetaan tarkistamaan
esirekisteröityjen aineiden luettelossa olevat nimikkeet ja arvioimaan niiden merkitys
oman toimintansa kannalta, sillä yksittäinen tietojenvaihtofoorumi voidaan
muodostaa myös REACH-IT-järjestelmässä olevan interpolointitoiminnon avulla.
REACH-IT-järjestelmän avulla mahdolliset rekisteröijät voivat ilmoittaa, että
interpolointi on mahdollista rakenteellisesti samankaltaisten aineiden välillä.
Siten ne voivat päättää, että niiden aineet ovat samoja, ja yhdistyä yhdeksi
tietojenvaihtofoorumiksi. Vastaavasti esirekisteröintifoorumin ja
tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat päättää, etteivät kyseiset aineet ole samoja
(jolloin ne eivät järjestelmällisesti vastaa esirekisteröintifoorumin tunnistetietoja).
Tässä tapauksessa rekisteröijien on jaettava tietojenvaihtofoorumi, jotta aineet
voidaan erottaa toisistaan.
Verkkosivulla on seuraavat tiedot:
-

aineen tunnistetiedot (nimi, CAS-numero, EY-numero)

-

vastaava EINECS-nimike, esimerkiksi IUPAC-nimi tai aineen kuvaus

-

EINECS- ja CAS-numerot

-

tiedot mahdollisista rekisteröijistä, esimerkiksi
o

o

henkilöllisyys ja yhteystiedot (tai ulkopuolisen edustajan tiedot, jos
rekisteröijä ei halua paljastaa yrityksensä nimeä tämän aineen osalta);
tiedot voidaan hakea myös xml-tiedostossa
aineen suurin tonnimäärä, status, rooli, esirekisteröintinumero ja
suunniteltu rekisteröintimääräaika18

-

esirekisteröintifoorumin aktiivisten ja passiivisten jäsenten lukumäärä

-

mahdollinen tietojenvaihtofoorumin muodostaja (ja tämän henkilöllisyys)

-

muut aineet, joita koskevia tietoja voidaan vaihtaa (interpolointi).
Esirekisteröijät näkevät siis oman esirekisteröintifooruminsa osapuolten lisäksi
myös interpoloinnin esirekisteröintifoorumien osapuolet.

Kun toinen oikeushenkilö esirekisteröi aineen samoin tunnistetiedoin myöhemmin, se
lisätään automaattisesti ainetta koskevalle verkkosivulle. Uusi mahdollinen rekisteröijä
näkee kaikki muut saman19 aineen mahdolliset rekisteröijät.
Huomautus: Jos aine on tällä välin rekisteröity (eli toinen yritys on jo rekisteröinyt
aineen sillä välin (esim. tiedustelun jälkeen), kun esirekisteröijä valmistelee
rekisteröintiä), REACH-IT-järjestelmässä on erityinen toiminto, jonka avulla
järjestelmästä voidaan hakea yhteistoimitusobjektin luoneen päärekisteröijän nimi.
Siirry tässä tapauksessa kohtaan 3.3.
Tässä vaiheessa mahdolliset rekisteröijät, jotka ovat esirekisteröineet aineen samoin
tunnistetiedoin ja joiden tiedot näkyvät samalla verkkosivulla, voivat jo ottaa
yhteyttä toisiinsa ja aloittaa ensimmäiset neuvottelut esimerkiksi aineen
tunnistetiedoista ja tietojenvaihtofoorumin muodostamisesta. Nämä keskustelut

18

Tiedot ovat vain asianomaisen yrityksen nähtävillä.

Kun tässä kohdassa viitataan samaan aineeseen, sillä tarkoitetaan samoin tunnistetiedoin
esirekisteröityä ainetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä aineet olisivat välttämättä samoja
tietojenvaihtofoorumin muodostamisen ja rekisteröinnin kannalta.
19
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käydään REACH-IT-järjestelmän ulkopuolella tietojenvaihtofoorumin osapuolten
kannalta sopivimmassa muodossa.
Ks. lisätietoa opastavasta ”Tietojenvaihtofoorumin muodostaminen ja tietojen
yhteiskäyttö” -tiedotteesta kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/data-sharing.
Kannattaa myös muistaa, että lukijan omaa ainetta koskeva tietojenvaihtofoorumi
voi olla jo toiminnassa (ks. lisätietoa kohdassa 3.3.7).

Huomautus: Jos muita mahdollisia rekisteröijiä ei ole ja mahdollinen rekisteröijä
jatkaa aineen rekisteröintiä yksin, sen on päivitettävä rekisteröintiaineistoaan heti,
jos jokin toinen mahdollinen rekisteröijä päättää rekisteröidä saman aineen. Niiden
on ensin päätettävä keskenään päärekisteröijä, joka luo yhteistoimitusobjektin (ks.
alakohta jäljempänä), ja sovittava sen jälkeen yhteisesti toimitettavan aineiston
sisällöstä. Vastaavasti olemassa olevan rekisteröijän on päivitettävä aineistonsa
osana yhteisesti toimitettavaa rekisteröintiä (päärekisteröijänä tai jäsenenä).

3.2.2. Tietojenvaihtofoorumi
Kutakin esirekisteröityä ainetta varten muodostetaan tietojenvaihtofoorumi, jos
aineen samuudesta käytävät neuvottelut vahvistavat, että osapuolten aineet ovat
samoja, ja kun osapuolet ovat päässeet sopimukseen käytettävästä kemiallisesta
tunnisteesta. On ratkaisevan tärkeää määrittää aineen tunnistetiedot oikein
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä muutoin eri ainetta koskevien tietojen
yhteiskäyttöön liittyvät investoinnit voivat aiheuttaa taloudellisia tappioita.
Aineen tunnistetietoja koskevissa neuvotteluissa olisi sovittava aineen laajuutta
koskevasta dokumentaatiosta (aineen tunnisteprofiili), jonka rekisteröijät
rekisteröivät yhdessä. Aineen tunnisteprofiilia koskevia ohjeita annetaan REACH- ja
CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevissa
toimintaohjeissa. Aineen tunnisteprofiili voidaan luoda toistuvassa prosessissa, jossa
sitä voidaan päivittää uusien tietojen perusteella.
Tietojenvaihtofoorumin osapuolten roolit, oikeudet ja velvollisuudet ovat erilaisia, ja
niitä kuvataan tarkemmin kohdassa 3.2.3.
Nimensä mukaisesti tietojenvaihtofoorumissa vaihdetaan tietoja ja muuta
informaatiota tietystä aineesta. Tietojenvaihtofoorumin tavoitteet ovat seuraavat:


helpottaa tietojen yhteiskäyttöä rekisteröintiä varten ja välttää siten
tutkimusten päällekkäisyyttä



sopia kyseisen aineen luokituksesta ja merkinnöistä, jos niissä on eroja
mahdollisten rekisteröijien kesken.

Tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat järjestäytyä parhaaksi katsomallaan tavalla
täyttääkseen REACH-asetuksen mukaiset velvollisuutensa eli tietojen yhteiskäytön
etenkin sellaisten tietojen osalta, joihin sisältyy selkärankaisilla eläimillä tehtyjä
testejä. Tietojenvaihtofoorumin yhteistyössä käytettyä organisaatiota voidaan
käyttää myös merkityksellisten tietojen yhteistoimituksessa.
Tietojenvaihtofoorumin osapuolten välisen yhteistyötavan valinta perustuu
sopimusvapauden periaatteeseen. Tietojen toimittamista yhteisesti ja tietojen
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yhteiskäyttöä koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa kuitenkin vaaditaan, että
tietyt keskeiset näkökohdat sisällytetään sopimukseen yhteistyötavasta riippumatta,
jotta varmistetaan avoin, syrjimätön ja tasapuolinen tietojen yhteiskäyttö ja
kustannusten jakaminen. Nämä näkökohdat esitellään seuraavissa kohdissa ja niitä
käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa 5.

Huomautus: Vaikka tietojenvaihtofoorumi muodostetaan tiettynä ajankohtana, sen
hallinto on luonteeltaan toistuva prosessi, ja siihen liittyy jatkuvasti uusia jäseniä.
Toimintamallia selostetaan tarkemmin kohdassa 5.5.5. Ks. lisätietoa myös näiden
toimintaohjeiden kohdassa 8.

3.2.3. Tietojenvaihtofoorumin osapuolet
Tietojenvaihtofoorumissa on edustettuina useita osapuolia 29 ja 30 artiklassa
täsmennetyn mukaisesti. Niitä ovat 1) mahdolliset rekisteröijät ja 2) tiedon haltijat
(mukaan luettuina jatkokäyttäjät ja kolmannet osapuolet). Rekisteröijät, jotka ovat
rekisteröineet aineen aiemmin, sekä kaikki 15 artiklan mukaiset tahot ovat myös
tietojenvaihtofoorumin osapuolia.
Tietojenvaihtofoorumin osapuolilla voi olla erilainen asema foorumissa sen mukaan,
miten aktiivisesti ne haluavat osallistua siihen. Osapuolet voivat halutessaan vastata
tietojenvaihtofoorumin hallinnosta, osallistua aktiivisesti ilman johtamista tai olla
passiivisia tai äänettömiä osapuolia (esim. aineen esirekisteröineet osapuolet, jotka
eivät aio rekisteröidä ainetta vuoteen 2018 mennessä).
Mahdollisten rekisteröijien ja tiedon haltijoiden velvollisuuksia kuvataan jäljempänä.

3.2.3.1.

Mahdolliset rekisteröijät

Mahdolliset rekisteröijät ovat osapuolia, jotka ovat hyödyntäneet (myöhäistä)
esirekisteröintiä toimittamalla kemikaalivirastoon 28 artiklan 1 kohdan mukaiset
tiedot tietystä vaiheittain rekisteröitävästä aineesta. Mahdollisia rekisteröijiä ovat


vaiheittain rekisteröitävien aineiden valmistajat ja maahantuojat, jotka ovat
esirekisteröineet kyseisen aineen (myöhäisen esirekisteröinnin kautta)



esineiden tuottajat ja maahantuojat, jotka ovat esirekisteröineet kyseisen
vaiheittain rekisteröitävän aineen (myöhäisen esirekisteröinnin kautta), jos sitä
on tarkoitus vapautua esineistä



EU:n ulkopuolisten valmistajien ainoat edustajat, jotka ovat esirekisteröineet
kyseisen vaiheittain rekisteröitävän aineen (myöhäisen esirekisteröinnin
kautta).

Ulkopuolinen edustaja
Kuka tahansa valmistaja tai maahantuoja voi nimittää ulkopuolisen edustajan
tiettyjä tehtäviä, esimerkiksi tietojen yhteiskäyttöä, varten. Näin toimitaan yleensä
silloin, kun yritys ei halua paljastaa olevansa kiinnostunut tietystä aineesta, koska se
voi antaa kilpailijoille viitteitä tuotannosta tai liikesalaisuuksista. Nimittämällä
ulkopuolisen edustajan yritys voi pitää nimensä salassa muilta
tietojenvaihtofoorumin osapuolilta tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen yhteistoimitusta
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koskevien neuvottelujen aikana. Ulkopuolisen edustajan nimittämistä ei pitäisi
sekoittaa mahdollisuuteen pitää rekisteröijän nimi salassa (ks. 10 artiklan
a alakohdan xi alakohta). Ulkopuolisen edustajan nimittämistä tietojen yhteiskäyttöä
ja tietojen yhteistoimitusta varten voidaan kuitenkin pitää seikkana, joka tukee
pyyntöä käsitellä rekisteröijän nimeä luottamuksellisesti. Ulkopuolista edustajaa ei
myöskään pitäisi sekoittaa ainoaan edustajaan, joka on EU:n ulkopuolisen
valmistajan puolesta toimiva unioniin sijoittunut oikeushenkilö, joka ottaa
hoitaakseen kaikki ainoan edustajan rekisteröintiin kuuluvat maahantuojien
lakisääteiset velvoitteet.

Huomautus: Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo, että tietojen yhteiskäyttöä
varten vaihdettavat tiedot ovat arkaluonteisia, ulkopuolinen edustaja voidaan
nimittää (myöhäisen) esirekisteröinnin yhteydessä. Yritysten on muistettava, että
(myöhäisen) esirekisteröinnin aikana annetut yhteystiedot ovat kaikkien samoin
tunnistetiedoin esirekisteröityjen aineiden mahdollisten rekisteröijien saatavilla
(tietyssä tietojenvaihtofoorumissa) sekä kaikkien muiden aineiden, joiden osalta on
ilmoitettu interpoloinnista, mahdollisten rekisteröijien saatavilla, ellei ulkopuolista
edustajaa ole nimitetty.

Kemikaalivirasto ei yleensä paljasta ulkopuolisen edustajan nimittäneen valmistajan
tai maahantuojan henkilöllisyyttä muille valmistajille tai maahantuojille.
Ulkopuolinen edustaja voi edustaa myös useampia oikeushenkilöitä, mutta sitä
pidetään erillisenä tietojenvaihtofoorumin osapuolena kutakin edustamaansa
oikeushenkilöä kohti.
Vastuu REACH-asetuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta säilyy
ulkopuolisen edustajan nimittävällä oikeushenkilöllä.
Huomautus: Oikeudellisesti valmistaja tai maahantuoja katsotaan edelleen
esirekisteröijäksi tai rekisteröijäksi. ”Ulkopuolista edustajaa” ei tule sekoittaa
”kolmanteen osapuoleen, jolla on tietoa aineesta” (”tiedon haltijat”), eikä ”ainoaan
edustajaan”.
3.2.3.2.

Tiedon haltijat

REACH-asetuksessa tiedon haltijoille ei anneta aktiivista roolia siitä päätettäessä,
mitkä tutkimukset otetaan mukaan tietojen yhteistoimitukseen, eikä aineiden
luokitus- tai merkintäehdotuksia laadittaessa. Tiedon haltijat voivat siis ainoastaan
toimittaa tietoja tietojenvaihtofoorumin aktiivisille jäsenille (mahdollisille
rekisteröijille) ja pyytää tarvittaessa, että toimitetuista tiedoista aiheutuneet
kustannukset jaetaan.
Tiedon haltijoiden yhteystiedot ovat saatavilla ainetta koskevan
esirekisteröintifoorumin verkkosivulla, ja ne ovat kaikkien esirekisteröijien nähtävillä.
Sen sijaan tiedon haltijoille ei myönnetä käyttöoikeuksia esirekisteröintifoorumin
verkkosivuilla oleviin tietoihin.
Kuka tahansa henkilö, jolla on merkityksellistä tietoa vaiheittain rekisteröitävästä
aineesta ja oikeus jakaa sitä, voi ilmoittautua ja kirjautua REACH-IT-järjestelmään
liittyäkseen jäseneksi kyseisen aineen tietojenvaihtofoorumiin, jotta henkilö voi
antaa ainetta koskevia tietoja muille niitä pyytäville tietojenvaihtofoorumin jäsenille.
Henkilö voi toimittaa kemikaalivirastoon kaikki 28 artiklan 1 kohdassa luetellut tiedot
tai osan niistä.
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Tiedon haltijoita voivat olla seuraavat tahot:


Vaiheittain rekisteröitävien aineiden valmistajat ja maahantuojat (aineiden
määrä vähemmän kuin yksi tonni vuodessa), jotka eivät ole esirekisteröineet
aineita.



Jatkokäyttäjät, joiden hallussa voi olla tietoa ja jotka voivat vaikuttaa
merkittävästi rekisteröinnissä käytettävien tietojen keräämiseen. Niiden
hallussa olevat tiedot voivat liittyä aineen sisäisiin ominaisuuksiin mutta
eritoten altistumisen määrittämiseen ja riskien arviointiin. Jatkokäyttäjien olisi
siis voitava osallistua tietojen yhteiskäyttöön mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. REACH-asetuksen 28 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti
jatkokäyttäjät voivat toimittaa tietoja esirekisteröidyistä aineista sekä kaikkea
muuta merkityksellistä tietoa näistä aineista tarkoituksenaan liittyä vastaavan
tietojenvaihtofoorumin jäseneksi (tiedon haltija).
Jatkokäyttäjiltä saatavien tietojen perusteella mahdolliset rekisteröijät voivat
kenties jättää tietyt testit tekemättä altistuksen puuttumisen perusteella
(esim. jos riskejä ei ole tai jos testin tyyppi on epäoleellinen puuttuvan
altistuksen vuoksi). Altistumiseen perustuvat vapautukset ovat olennaisen
tärkeitä eläinkokeiden tarpeen vähentämiseksi.

Huomautus: Jatkokäyttäjiä kehotetaan ottamaan yhteyttä aineiden toimittajiin ja
hankkimaan tietoa niin pian kuin mahdollista vastaavan tietojenvaihtofoorumin
muodostamisen kannalta sen sijaan, että ne odottaisivat mahdollisten rekisteröijien
yhteydenottoa. Eritoten silloin, kun jatkokäyttäjillä on arvokasta tietoa
turvallisuudesta, vaaroista, käytöistä, altistuksesta ja riskeistä, on suositeltavaa, että
ne ottavat yhteyttä toimittajiinsa mahdollisimman varhain varmistaakseen, että
niiden hallussa olevia tietoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.



Muita kolmansia osapuolia, joilla on tietoa vaiheittain rekisteröitävistä aineista,
ovat esimerkiksi
o toimialan tai teollisuuden järjestöt, alakohtaiset ryhmittymät ja jo
muodostetut konsortiot
o kansalaisjärjestöt, tutkimuslaboratoriot, yliopistot, kansainväliset tai
kansalliset virastot
o aineen valmistajat, jotka eivät aio rekisteröidä ainetta REACH-asetuksen
mukaisesti, koska ne eivät valmista ainetta tai saata sitä markkinoille
Euroopassa (esim. EU:n ulkopuolinen valmistaja, joka ei tuo aineita
Euroopan unioniin).

Kun tiedon haltijat ilmoittavat REACH-IT-järjestelmään ne esirekisteröidyt aineet,
joita koskevaa tietoa niillä on hallussaan, tiedon haltijat voivat ilmoittaa myös
muuntyyppisiä tietoja varsinkin turvallisuudesta, kuten vaaroja ja käyttöjä koskevia
tietoja. Tarvittaessa niiden kannattaa ilmoittaa myös aikomuksestaan vaihtaa tietoja
interpolointia varten. Esirekisteröintifoorumin verkkosivulla (REACH-ITjärjestelmässä) tiedon haltija ei näe esirekisteröintifoorumin jäsenten
henkilöllisyyksiä, mutta tiedon haltijan tiedot (yhteystiedot ja saatavilla olevat
tiedot) ovat esirekisteröintifoorumin jäsenten nähtävillä, ja ne voivat puolestaan
päättää, ottavatko ne yhteyttä tiedon haltijaan.
On korostettava, että REACH-asetuksessa tiedon haltijoille ei anneta aktiivista roolia
siitä päätettäessä, mitkä tutkimukset otetaan mukaan tietojen yhteistoimitukseen,
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eikä luokitus- tai merkintäehdotuksia laadittaessa. Tiedon haltijat eivät osallistu
esirekisteröintifoorumin keskusteluihin. Niitä pidetään kuitenkin asianmukaisen
tietojenvaihtofoorumin jäseninä, kun se on muodostettu.
Mahdolliset rekisteröijät voivat alkaa tutkia tietojen saatavuutta vasta sitten, kun
tietojenvaihtofoorumi on muodostettu ja kun puuttuvat tiedot on määritetty (ks.
kohta 3.3 jäljempänä). Joka tapauksessa mahdolliset rekisteröijät todennäköisesti
tarkistavat ensin hallussaan olevat tiedot ennen kuin ottavat yhteyttä muihin tiedon
haltijoihin puuttuvien tietojen hankkimiseksi. Tässä vaiheessa ne voivat tehdä
tietopyyntöjä puuttuvista tiedoista (tämä on pakollista, jos puuttuviin tietoihin
sisältyy selkärankaisilla eläimillä tehtäviä testejä). Mahdollisten rekisteröijien on
muistettava, että yhtä esirekisteröityjen aineiden luettelon nimikettä kohti voi olla
useita tietojenvaihtofoorumeita. Pyynnöt on lähetettävä kaikille esirekisteröityjen
aineiden luettelossa olevan nimikkeen mukaisille tiedon haltijoille ja mahdollisesti
myös toisen nimikkeen mukaisille tiedon haltijoille, jos lopullinen
tietojenvaihtofoorumi on yhdistetty useiden esirekisteröityjen aineiden foorumeista.
Mahdolliset rekisteröijät arvioivat tiedon haltijoiden hallussa olevien tietojen
käyttökelpoisuuden niiden merkityksellisyyden, asianmukaisuuden ja luotettavuuden
perusteella. Tätä varten tiedon haltijoiden on toimitettava sen aineen tunnistetiedot,
jota on käytetty niiden testitietojen hankkimisessa, joita ne haluavat jakaa. Tiedon
haltijoille suositellaan tutustumista REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden
yksilöimistä ja nimeämistä koskeviin toimintaohjeisiin niiden tietojen osalta, joita
niillä on hallussaan ja joita ne haluavat jakaa REACH-asetuksen nojalla.
Ks. lisätietoa esirekisteröityjen aineiden verkkosivulta osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/pre-registered-substances.

Huomautus: Tiedon haltijoiden on tiedettävä sen aineen tunnistetiedot, jota koskevia
tietoja niillä on hallussaan, jotta mahdolliset rekisteröijät voivat päättää, ovatko
tiedot merkityksellisiä niiden oman aineen kannalta. Tiedon haltijoiden on
tutustuttava REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä
koskeviin toimintaohjeisiin määrittäessään testatun aineen tunnistetietoja.

3.2.4. Tietojenvaihtofoorumin
muodostaminen ja toiminta
Yksi tietojenvaihtofoorumin osapuoli voi ilmoittautua vapaaehtoisesti
tietojenvaihtofoorumin muodostajaksi, jotta esirekisteröinnin jälkeiset keskustelut ja
tietojen vaihto voidaan käynnistää. Tätä varten osapuolen on ilmoittauduttava
esirekisteröintifoorumin verkkosivulla. Jos mahdollinen rekisteröijä haluaa ryhtyä
päärekisteröijäksi tietojenvaihtofoorumissa, se voi toimia myös
tietojenvaihtofoorumin muodostajana tai päärekisteröijäehdokkaana
esirekisteröintifoorumissa. Kaikkien tietojenvaihtofoorumin jäsenten on kuitenkin
otettava vastuu valmistelutyöstä. Näiden tehtävien hoitaminen ei kuulu
automaattisesti (mahdollisen) päärekisteröijän vastuulle.

Huomautus: REACH-asetuksessa tietojenvaihtofoorumin muodostajalle ei anneta
virallista asemaa, mutta päärekisteröijän rooli on pakollinen ja siitä on
nimenomaisesti säädetty REACH-asetuksessa. Tietojenvaihtofoorumin muodostajana
toimiminen on vapaaehtoista mutta ei oikeudellisesti sitovaa, eli vapaaehtoinen
oikeushenkilö tarjoutuu vain tekemään aloitteen yhteydenotosta muihin
esirekisteröintifoorumissa. Tietojenvaihtofoorumin muodostaja voi myös muuttaa
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asemaansa milloin tahansa.
Tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat yhteistyön helpottamiseksi sopia myös
tiettyjen tehtävien ulkoistamisesta. Ne voivat esimerkiksi palkata konsultin20, joka
auttaa joissain jäljempänä luetelluissa valmistelutehtävissä.
Jos nykyinen tietojenvaihtofoorumin muodostaja ei hoida tehtäväänsä tehokkaasti
tai hidastaa tai estää prosessia, tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat pyytää
tietojenvaihtofoorumin muodostajaa luopumaan tehtävästään ja asettaa määräajan
vastauksen toimittamiselle. Tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat työskennellä myös
tekemättä yhteistyötä tietojenvaihtofoorumin muodostajan kanssa.

Teknisempiä tietoja annetaan REACH-IT-sovelluksen ohjeteksteissä.
Huomautus: Käytännön neuvoja uusille tietojenvaihtofoorumeille on saatavilla
osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/support/registration/working-together/practicaladvice-for-new-siefs. Sivustolla esitellään tietojenvaihtofoorumin hallintoa, tietojen
keräämistä ja kustannusten jakamista koskevia näkökohtia käytännön tasolla.
Tietojenvaihtofoorumin muodostamiseen ja toimintaan (jonka voi käynnistää
tietojenvaihtofoorumin muodostaja) voi sisältyä joitakin tai kaikki seuraavista osaalueista:


sen selvittäminen, ketkä ovat mahdolliset rekisteröijät, joilla on selvä aikomus
rekisteröidä (esirekisteröintifoorumiin voi kuulua yrityksiä, jotka eivät halua
ottaa aktiivista roolia), sekä rekisteröinnin suunniteltu aikataulu;
tietojenvaihtofoorumin jäseniltä voidaan tiedustella, missä määrin ne aikovat
osallistua foorumin toimintaan



sen sopiminen, miten ja milloin päärekisteröijä nimitetään (ellei tätä ole jo
tehty)



ehdotuksen tekeminen osapuolten välisestä yhteistyötavasta ja mahdollisista
sisäisistä säännöistä (ks. kohta 8) esimerkiksi siltä osin, tulisiko yhteistyö
rajata tietojenvaihtofoorumin velvollisuuksiin (tietojen yhteiskäyttö sekä
luokitus ja merkinnät) vai tulisiko sitä laajentaa myös muihin tavoitteisiin



päätöksen seurantamenetelmän vahvistaminen



sen selvittäminen, mitä vaadittavia tutkimuksia on saatavilla ja kuka vastaa
tarvittavasta teknisestä työstä (yksi, useampi tai kaikki mahdolliset
rekisteröijät itse tai sopimussuhteinen kolmas osapuoli tai näiden yhdistelmä),
kuten tietojenvaihtofoorumissa saatavilla olevien tietojen luetteloimisesta



puuttuvien tietojen määrittäminen ja mahdollisuus hankkia tietoja
tietojenvaihtofoorumin ulkopuolella saatavilla olevilla tutkimuksilla (esim.
kirjallisuushaku, julkisten tietokantojen analyysi), eläinkokeettomilla
menetelmillä (esim. in silico -mallintaminen), vaihtoehtoisilla menetelmillä (in
vitro / in chemico -menetelmät) tai viimeisenä keinona eläimillä testaamalla



viestinnän koordinoiminen muiden tietojenvaihtofoorumien kanssa, jos
sovelletaan interpolointia



sen varmistaminen, että myöhäistä (esi)rekisteröintiä hyödyntäneet

Ohjeita annetaan ”Tarkistuslista hyvän konsultin valitsemista varten” -asiakirjassa kemikaaliviraston
verkkosivustolla osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/about-us/partners-and-networks/directors-contactgroup
20
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rekisteröijät voivat liittyä tietojenvaihtofoorumiin sujuvasti


yhteistyön tekeminen sellaisten mahdollisten rekisteröijien kanssa, jotka ovat
tiedustelleet aineesta.

Kannattaa myös muistaa, että lukijan omaa ainetta koskeva tietojenvaihtofoorumi
voi olla jo toiminnassa ja että keskustelut tietojenvaihtofoorumin muodostamisesta
on mahdollisesti jo käyty (ks. lisätietoa kohdassa 3.3.7).

3.2.5. Tietojenvaihtofoorumin perustaminen
REACH-asetuksen 29 artiklassa säädetään, että saman vaiheittain rekisteröitävän
aineen kaikkien mahdollisten rekisteröijien ja tiedon haltijoiden on oltava
tietojenvaihtofoorumin osapuolia. REACH-asetuksessa vastuu aineen samuuden
määrittämisestä jätetään tietojenvaihtofoorumin osapuolille. Asetuksessa ei
myöskään säädetä muodollisista vaiheista, joiden perusteella tietojenvaihtofoorumin
muodostaminen vahvistetaan.
Jonkin EINECS-nimikkeen ja siihen mahdollisesti kuuluvien eri aineiden tarkan
sisällön arvioinnista vastaavat valmistajat tai maahantuojat, joiden on tiedettävä
aineen koostumus. Sen vuoksi niillä on vastuu määritellä tarkasti se aine, jota
koskeva tietojenvaihtofoorumi muodostetaan.
Päästäkseen sopimukseen aineen samuudesta mahdollisten rekisteröijien on
osallistuttava esirekisteröintifoorumin keskusteluihin. Tietojenvaihtofoorumi
muodostetaan sitten, kun esirekisteröidyn aineen mahdolliset rekisteröijät pääsevät
sopimukseen siitä, että ne valmistavat taikka aikovat valmistaa tai tuoda maahan
ainetta, joka on riittävän samanlainen, jotta tietojen yhteistoimitus on perusteltua.
Samuutta koskeva yhteisymmärrys on ennakkoedellytys tietojenvaihtofoorumin
toiminnalle.
On syytä panna merkille, että aineen samuuden osoittamista koskevien tietojen
keräämiseen ei tulisi soveltaa kustannusten jakamista olemassa olevien
rekisteröijien ja mahdollisten rekisteröijien välillä (täytäntöönpanoasetuksen
4 artiklan 2 kohta).
Tiedon haltijat eivät voi tarkastella tietoja mahdollisista rekisteröijistä, jotka ovat
esirekisteröineet aineen samoin tunnistetiedoin. Sen vuoksi mahdollisten
rekisteröijien tehtävänä on päättää, ovatko saatavilla olevat tiedot merkityksellisiä
niiden aineiden kannalta, ja tiedottaa siitä muille, tiedon haltijat mukaan luettuina,
jotta puuttuvat tiedot voidaan hankkia.

Huomautus: Kemikaalivirasto ei osallistu mahdollisten rekisteröijien välisiin
keskusteluihin päärekisteröijän nimeämisestä, eikä virasto myöskään vahvista tai
kyseenalaista tietyn tietojenvaihtofoorumin muodostamista. Mahdollisten
rekisteröijien on pyrittävä muodostamaan tietojenvaihtofoorumi niin pian kuin
mahdollista, jotta tietojen vaihtamiseen ja rekisteröintiaineiston valmistelemiseen
jää tarpeeksi aikaa.

Samuuden arvioinnin jälkeen voi toteutua jokin seuraavista kolmesta tilanteesta:
i.

Kaikki mahdolliset rekisteröijät ovat samaa mieltä siitä, että niiden aineet
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ovat samoja.
ii.

Yksi tai useampi mahdollinen rekisteröijä katsoo, ettei sen aine ole sama kuin
muiden osallistujien esirekisteröimä aine, jolloin muiden osapuolten tiedot
eivät välttämättä ole merkityksellisiä kyseisen aineen profiilin kuvaamisessa.
Tällöin mahdollisten rekisteröijien on päätettävä itse, mitkä
tietojenvaihtofoorumit on muodostettava edustamaan kutakin näin yksilöityä
ainetta. Kun päätetään aineen samuudesta ja siitä, syntyykö tietojen
yhteiskäytöstä merkittäviä tuloksia, joita voidaan käyttää
tietojenvaihtofoorumissa, on hyödynnettävä keskeisiä kriteerejä, jotka on
esitetty REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja
nimeämistä koskevissa toimintaohjeissa. Tähdennettäköön, että useamman
tietojenvaihtofoorumin muodostaminen on mahdollista ainoastaan silloin, jos
aineet ovat erilaisia.

iii.

Yksi tai useampi mahdollinen rekisteröijä katsoo, että sen aine on sama kuin
yksi tai useampi eri tunnistetiedoin esirekisteröity aine, jolloin voidaan
päättää, että nämä aineet ovat riittävän samanlaisia, jotta tietojen
yhteiskäyttö voidaan toteuttaa yhdessä tietojenvaihtofoorumissa.

Jos tietojenvaihtofoorumin osapuolet eivät pääse sopimukseen aineen
tunnistetiedoista tai samuudesta ja jos joku osapuoli katsoo kuuluvansa toisen
aineen tietojenvaihtofoorumiin, jonka muut osapuolet ovat muodostaneet, tämä
osapuoli voi tehdä hakemuksen kyseiseen tietojenvaihtofoorumiin liittymisestä ja
pyytää oikeutta käyttää sellaisia tietoja, jotka siltä puuttuu, tai viitata niihin
jatkaakseen oman aineensa rekisteröintiä. Jos tämä pyyntö hylätään, sovelletaan
30 artiklan 3 ja 4 kohtaa.

Huomautus: Tietojen yhteistoimitusvelvollisuutta sovelletaan saman aineen
rekisteröijiin. Useiden samaa ainetta koskevien tietojenvaihtofoorumien
muodostaminen rikkoo tätä velvollisuutta. Samalla aineella ei voi olla useita
rekisteröintejä (tietojen yhteistoimittamisen lisäksi; ks. kuitenkin kohta 6.2, jossa
käsitellään yksinomaan välituotekäytön mahdollista erillistä rekisteröintiä).

Kannattaa myös muistaa, että lukijan omaa ainetta koskeva tietojenvaihtofoorumi
voi olla jo toiminnassa ja että keskustelut tietojenvaihtofoorumin muodostamisesta
on mahdollisesti jo käyty (ks. lisätietoa kohdassa 3.3.7).

3.2.5.1.

Kilpailuun ja salassapitoon liittyvät ongelmat

Vaikka aineen samuuden tarkastamista varten edellytetty tietojen vaihtaminen ei
yleensä aiheuta EU:n kilpailusääntöihin liittyviä huolenaiheita, voi syntyä kuitenkin
tilanteita, joissa osapuolten on oltava erityisen varovaisia. Näitä selostetaan
tarkemmin näiden toimintaohjeiden kohdassa 7.
Tietoja vaihdettaessa ei yleensä myöskään paljasteta liikesalaisuuksia. Yritykset
voivat kuitenkin haluta pitää tiettyjä tietoja itsellään, etenkin luottamuksellisia
tietoja, kuten taitotietoa tai arkaluonteisia tietoja.
Jos tyydyttävään ratkaisuun ei päästä, mahdollinen rekisteröijä voi jättäytyä pois
tietojen yhteistoimituksesta. Tarkempia tietoja on näiden toimintaohjeiden
kohdissa 3.3.5 ja 6.3.
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3.2.5.2.
Esimerkkejä aineen tunnistetietoihin liittyvistä
ongelmista ja niiden ratkaisuista
A.

Väärän EINECS-nimikkeen mukaan esirekisteröity aine

Jos samoin ja/tai samanlaisin tunnistetiedoin esirekisteröidyn aineen tunnistetietojen
tarkastus osoittaa, että aine sopii paremmin sellaiseen tietojenvaihtofoorumiin, jonka
esirekisteröijät ovat muodostaneet pikemminkin samanlaisten kuin alkuperäisten
tunnistetietojen perusteella, mukautus on mahdollista myös tietojenvaihtofoorumin
muodostamisen aikana. Muita mukautuksia kuin aineen tunnistetietojen
tarkentamista ei voi kuitenkaan tehdä (esim. liittyä muuta kuin esirekisteröityä
ainetta koskevaan tietojenvaihtofoorumiin). Tässä tapauksessa mahdollinen
rekisteröijä voi rekisteröidä aineen muulla kuin esirekisteröinnissä käytetyllä
tunnisteella. Tätä ei katsota virheeksi rekisteröinnissä.
B.

Samasta aineesta on useita EINECS-nimikkeitä

Jos on useita EINECS-nimikkeitä, jotka vastaavat yhtä ja samaa ainetta REACHasetuksen tarkoituksia varten, voidaan soveltaa samanlaista ratkaisua:
esirekisteröintivaiheen aikana valmistajat ja maahantuojat ovat voineet päättää
toimittaa toisen esirekisteröinnin yhdestä vaihtoehtoisesta EINECS-nimikkeestä,
jotta kaikki osapuolet voidaan ryhmitellä uudelleen yhteen tietojenvaihtofoorumiin.
Sen jälkeen aikaisemmat esirekisteröinnit muuttuvat passiivisiksi (joskin tietojen
yhteiskäyttövelvollisuus säilyy). Ota yhteyttä kemikaalivirastoon, jos tarvitset apua
muuttaessasi suuren määrän esirekisteröintejä passiivisiksi kerralla.
C.

Tietyn aineen EINECS-nimikkeeseen kuuluu useita erilaisia aineita

Jos yhden mahdollisen rekisteröijän aineen tunnistetiedot vaikuttavat olevan niin
erilaisia, ettei tietojen yhteiskäyttö joidenkin tai kaikkien muiden mahdollisten
rekisteröijien kanssa esirekisteröintifoorumissa ole mahdollista, kannattaa harkita
EINECS-nimikkeen jakamista. Näin voi olla, jos EINECS-nimikkeet on määritelty
hyvin laajasti. Jos aineen eritelmien vaihtamisen perusteella käy ilmi, että aineet
eivät ole samoja, alkuperäisen esirekisteröintifoorumin mahdolliset rekisteröijät
voivat päättää jakautua useampaan tietojenvaihtofoorumiin (ks. edellä kohta 3.2.1).
Sen jälkeen ne voivat rekisteröidä saman EINECS-nimikkeen useassa tietojen
yhteistoimituksessa. Kaikkien tietojenvaihtofoorumien on oltava yhtä mieltä
tarpeesta luoda erillinen tietojen yhteistoimitus ja otettava yhteyttä
kemikaalivirastoon, jotta samalle numeeriselle tunnisteelle voidaan luoda useita
tietojen yhteistoimituksia. Kemikaalivirasto tarkastelee tällaisia aineen
tunnistetietoja koskevia poikkeuksellisia pyyntöjä, ennen kuin se sallii samalle
EINECS-nimikkeelle useat tietojen yhteistoimitukset.
D.

Vaiheittain rekisteröitävät aineet, joista ei ole olemassa EINECS/CASnimikkeitä tai muita numeerisia tunnisteita (etenkin 3 artiklan 20 kohdan b ja
c alakohdan mukaiset tapaukset)

Näissä tapauksissa aineen tunnistetietoja aletaan selvittää ja tietojenvaihtofoorumia
muodostaa esirekisteröinnissä käytettyjen aineiden nimien perusteella. Jos aineiden
katsotaan olevan REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja
nimeämistä koskevien toimintaohjeiden perusteella samoja, muodostetaan
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tietojenvaihtofoorumi ja sovelletaan tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen
yhteistoimitusta koskevia velvollisuuksia.
Koska numeeristen tunnistetietojen toimittamiseen esirekisteröinnissä ei sisälly
tietoja aineen varsinaisesta koostumuksesta, voi syntyä tilanne, jossa mahdolliset
rekisteröijät eivät rekisteröi ”samaa” ainetta (esim. koska EINECS-nimike kattaa
useampia aineita).
Aineiden tunnistetietojen arviointia varten mahdollisia rekisteröijiä kehotetaan
lukemaan huolellisesti REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja
nimeämistä koskevat toimintaohjeet.

3.2.6. Päärekisteröijä
REACH-asetuksen nojalla päärekisteröijän rooli on pakollinen 11 artiklan 1 kohdassa
säädetyllä tavalla. Päärekisteröijä on määritelmän mukaisesti ”yksi toisen (muiden)
hyväksyntänsä antavan (antavien) rekisteröijän (rekisteröijien) suostumuksella
toimiva rekisteröijä”, jonka tehtävänä on toimittaa tiettyjä tietoja, ennen kuin muut
voivat toimittaa jäsenaineistonsa.
REACH-asetuksessa ei ole sääntöjä siitä, miten päärekisteröijä tulisi valita.
Päärekisteröijän on toimittava muiden rekisteröijien (tietojenvaihtofoorumin
osapuolten) suostumuksella ja toimitettava yhteinen aineisto (jonka
tietojenvaihtofoorumin osapuolet ovat yhdessä valmistelleet), joka sisältää tietoa
aineen sisäisistä ominaisuuksista.
Päärekisteröijiä kehotetaan toimittamaan oma aineistonsa hyvissä ajoin ennen
asianomaista rekisteröintimääräaikaa, jotta muilla rekisteröijillä on aikaa toimittaa
omat jäsenaineistonsa.
Päästyään sopimukseen aineen tunnistetiedoista mahdollisten rekisteröijien on
sovittava seuraavista seikoista:
-

kuka on päärekisteröijä

-

mitä tietoja toimitetaan yhteisesti (varsinkin siltä osin, toimitetaanko
kemikaaliturvallisuusraportti tai osa siitä yhteisesti).

Toisin sanoen kaikkien valmistajien, maahantuojien ja ainoiden edustajien, joita
tietty aine koskee (tonnimäärästä riippumatta), on osallistuttava keskusteluun niin
pian kuin mahdollista ja sovittava päärekisteröijästä ja yhteisesti toimitettavista
tiedoista.
On huomattava, että päärekisteröijän rooli ei ole etuoikeus eikä velvoita
päärekisteröijää suorittamaan kaikkia aineen rekisteröintiin liittyviä
tietojenvaihtofoorumin tehtäviä.
3.2.6.1.

Miten päärekisteröijä nimitetään?

Päärekisteröijä voi olla yksi niistä mahdollisista rekisteröijistä, joille aineen
rekisteröinti on tärkeintä portfolion rakenteen vuoksi. Päärekisteröijä voi myös olla
rekisteröijä, jolla on suurin osa ainetta koskevista tiedoista jo saatavilla tai jonka on
täytettävä eniten tietovaatimuksia.
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Jos päärekisteröijäksi ilmoittautuu vapaaehtoisesti vain yksi mahdollinen rekisteröijä,
sen on saatava muiden mahdollisten rekisteröijien suostumus päärekisteröijäksi
nimeämiselle.
Jos päärekisteröijäksi ilmoittautuu vähintään kaksi mahdollista rekisteröijää, ne voivat
sopia keskenään, kumpi ryhtyy päärekisteröijäksi, ja pyytää kaikkien mahdollisten
rekisteröijien hyväksynnän. Jos vapaaehtoiset osapuolet eivät pääse sopimukseen, on
suositeltavaa, että muut mahdolliset rekisteröijät nimeävät päärekisteröijän.
Jos kukaan ei ilmoittaudu vapaaehtoisesti päärekisteröijäksi, viimeisenä keinona
voidaan turvautua arvontaan (jos osapuolet sopivat tällaisen sattumanvaraisen
valinnan käytöstä ja sitoutuvat noudattamaan tulosta). Joka tapauksessa asiasta on
päästävä sopimukseen muiden rekisteröijien kesken. Kemikaalivirasto ei pysty
auttamaan päärekisteröijästä sopimisessa.
Huomautus: Muiden rekisteröijien ei pitäisi käyttää liikaa aikaa päärekisteröijän
nimittämiseen, sillä muita tärkeitä tehtäviä voi tällöin jäädä huomiotta. Käytännössä
päärekisteröijä voidaan nimittää virallisesti sen jälkeen, kun aineisto on laadittu.
Jos samat rekisteröijät osallistuvat useisiin tietojenvaihtofoorumeihin yhdessä, ne
voivat jakaa päärekisteröijän tehtävät siten, että kukin ottaa yhtä suuren osuuden
työstä hoitaakseen. Muut rekisteröijät voivat myös sopia varsinaisen työn
ulkoistamisesta. Kaikissa yhteisen rekisteröinnin tapauksissa on kuitenkin nimettävä
yksi yritys, joka toimii päärekisteröijänä.
3.2.6.2.
Tietojenvaihtofoorumia ja tietojen yhteiskäyttöä
koskeva sopimus
Tietojenvaihtofoorumin toiminta voidaan määritellä tarkasti tietojenvaihtofoorumia
koskevassa sopimuksessa. Tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat valita
sopimuksen muodon ja laatia sen sopimuskohdat vapaasti. Sopimus on
vapaaehtoinen (mutta erittäin suositeltava), ja se voi sisältää esimerkiksi foorumin
toimintasääntöjä, osallistumisprosesseja ja muita tärkeitä näkökohtia, joita
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on tarkasteltava tapauskohtaisesti.
Sopimukseen voi sisältyä esimerkiksi seuraavia kohtia:
1. Päärekisteröijän valintatapa.
2. Päärekisteröijän tehtävän kesto (sen kannalta, mitä tapahtuu viimeisen
rekisteröintimääräajan jälkeen).
3. Sisäiset nimitys-/siirtosäännöt: ensimmäinen päärekisteröijä voi siirtää
päärekisteröijän tehtävän tietojen yhteistoimituksessa toiselle rekisteröijälle siten
kuin tietojenvaihtofoorumia koskevan sopimuksen sisäisissä säännöissä on
määritetty ja sovittu. Käytännön vaiheet päärekisteröijän tehtävän siirtämiseksi
toiselle tietojenvaihtofoorumin osapuolelle toteutetaan REACH-IT-järjestelmässä:
päärekisteröijä voi luopua tietojen yhteistoimitusobjektin johtajan tehtävästä
(REACH-IT-järjestelmässä) ainoastaan, jos se siirtää uuden päärekisteröijän
tehtävän tietojen yhteistoimituksen jäsenelle ja jos tämä hyväksyy nimityksen
päärekisteröijäksi järjestelmässä. Uuden päärekisteröijän on sen jälkeen
toimitettava uusi päärekisteröijän aineisto.
Jos päärekisteröijä lopettaa aineen valmistuksen tai maahantuonnin,
päärekisteröijän tehtävä voidaan joutua siirtämään jollekin toiselle
yhteisrekisteröijälle. Tässä sovelletaan uuden päärekisteröijän valitsemista koskevia
voimassa olevia sääntöjä. Jos aineen valmistus tai maahantuonti lopetetaan sen
jälkeen, kun alustava arviointipäätös on saatu, päärekisteröijä ei voi jatkaa
tehtävässään, koska sen rekisteröinti ei ole enää voimassa (ks. REACH-asetuksen
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50 artiklan 3 kohta). Tällöin on valittava uusi päärekisteröijä, jolle tehtävä tulee
siirtää. Muissa tapauksissa, kun päärekisteröijä lopettaa valmistuksen tai
maahantuonnin (ennen arviointipäätöksen saamista), senhetkinen päärekisteröijä voi
jatkaa tehtävässään, koska sen aineen rekisteröinti on edelleen voimassa (mutta
tonnimääräksi asetetaan nolla). Tällaisessa tapauksessa päärekisteröijän tehtävän
siirto voi olla suotavaa, jotta helpotetaan viraston ja tietojen yhteistoimituksen
muiden jäsenten (sekä nykyisten että tulevien) välistä viestintää varmistamalla, että
uusi päärekisteröijä jatkaa aineen valmistamista tai maahantuontia.
4. Osapuolten välisen yhteistyön tapa: osallistumisprosessien yksityiskohdat sekä
tietojenvaihtofoorumin osapuolten velvollisuudet ja vastuu (päärekisteröijä ja
tietojen yhteistoimituksen jäsenet) tietojenvaihtoprosessien aikana.
5. Tietojen käyttötapa (esim. tietojen käyttölupa, myönnettyjen oikeuksien laajuus,
oikeus käyttää tietoja muihin kuin rekisteröintitarkoituksiin, oikeus käyttää tietoja
interpolointiin, muut ehdot).
6. Kilpailusääntöjen noudattaminen ja kaikkia osapuolia koskevat
salassapitovelvollisuudet.
7. Tietojenvaihtofoorumin toimintasäännöt ja riitojen ratkaisumekanismit.
Tietojenvaihtofoorumin sisäiset sopimussuhteet voidaan käytännössä toteuttaa eri
tavoin. Lisätietoa sopimuksen mahdollisista muodoista annetaan kohdassa 8.
Vaikka tietojenvaihtofoorumia koskeva sopimus on (muodosta riippumatta)
vapaaehtoinen, tietojen yhteiskäyttöä koskeva sopimus on tietojen toimittamista
yhteisesti ja tietojen yhteiskäyttöä koskevan täytäntöönpanoasetuksen mukaan
pakollinen. Tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen muoto voi vaihdella eri
tietojenvaihtofoorumeissa. Osapuolet voivat sopimusvapauden mukaisesti päättää
sopimuksen muodosta. Valitusta muodosta riippumatta sopimukseen on kuitenkin
sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetut pakolliset osat:
a) jaettavien tietojen erittely ja kustannukset
b) hallinnollisten kustannusten erittely ja perustelu21
c) kustannusten jakamista koskeva malli, joka sisältää korvausjärjestelyt.
Mahdollisten tulevien tietotarpeiden sisällyttämistä kustannusten jakomalliin on
harkittava.
Lisätietoja tietojen yhteiskäyttöä koskevaan sopimukseen sisällytettävistä
pakollisista osista annetaan kohdassa 5. Asiaa koskevia säännöksiä sovelletaan sekä
tietojenvaihtofoorumin osapuoliin että rekisteröijiin, jotka ovat toimittaneet tai
päättäneet toimittaa tiedustelun.
Täytäntöönpanoasetuksen tullessa voimaan useita tietojenvaihtofoorumia ja tietojen
yhteiskäyttöä koskevia sopimuksia oli jo tehty. Osa niistä oli saattanut olla voimassa
useita vuosia. Sopimuksen osapuolilla on mahdollisuus luopua yksimielisesti
velvollisuudesta eritellä tiedot ja vahvistaa korvausjärjestelyt. Luopuminen ei
kuitenkaan sido sellaisen aineen mahdollista rekisteröijää, jonka osalta on jo
olemassa sopimus (ks. lisätietoa kohdassa 5.5.5).
Vastaavasti ennen täytäntöönpanoasetuksen voimaantuloa aiheutuneista
kustannuksista ja korvauksista ei vaadita yksityiskohtaista dokumentaatiota. Tässä
tapauksessa sopimuksen osapuolten on pyrittävä kaikin tavoin kokoamaan näyttö tai
tekemään paras arviointi kyseisistä kustannuksista ja uusilta rekisteröijiltä saaduista
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korvauksista kultakin vuodelta sopimuksen alusta alkaen.
REACH-asetuksessa kuvataan päärekisteröijän tehtävää tietojen yhteistoimituksessa.
Jotta kunkin mahdollisen rekisteröijän vastuu riitatilanteessa voidaan määrittää, on
suositeltavaa, että kaikki mahdolliset rekisteröijät pitävät kirjaa siitä, mitä
tietojenvaihtofoorumissa on sovittu (esim. kuka on päärekisteröijä, kuka vastaa
viestinnästä, kuka edustaa tietojen omistajia).

Huomautus: Saatavilla on erityyppisiä standardeja ja sopimusmalleja, joita eri
toimialat hyödyntävät tietojen yhteiskäytössä. Mahdollisten rekisteröijien kannattaa
siksi ottaa yhteyttä toimialajärjestöihin ja muihin lähteisiin saadakseen esimerkkejä
ja tukea.
Jokainen tietojenvaihtofoorumin jäsen vastaa tiedoista, jotka päärekisteröijä on
toimittanut niiden puolesta tietojen yhteistoimituksessa. Sen vuoksi ei ole
suositeltavaa, että osapuolille annetaan pelkästään lupa osallistua tietojen
yhteistoimitukseen (eli ne saavat teknisen tunnuksen (token), jolla ne pääsevät
REACH-IT-järjestelmän rekisteröintiin). Tietojenvaihtofoorumin jäsenille olisi
annettava lupa käyttää kaikkia niiden puolesta yhteisessä aineistossa toimitettuja
tietoja, joita ne tarvitsevat rekisteröintiä varten ja joista ne ovat maksaneet. Kun
foorumin jäsenet maksavat tietojen käyttöluvasta osallistuakseen tietojen
yhteistoimitukseen, niiden saatavilla olisi oltava vähintään niitä tutkittavia
ominaisuuksia koskevat tulokset, joista ne ovat maksaneet, sekä tarvittaessa
jäljennös yksityiskohtaisesta tutkimustiivistelmästä ja tutkimustiivistelmistä.
Tietojenvaihtofoorumin sisäiset säännöt (ryhmittely, interpolointi).

3.2.7. Tietojenvaihtofoorumin sisäiset
säännöt (ryhmittely, interpolointi)
REACH-asetuksen tietojen yhteiskäyttöä koskevien säännösten päätavoitteena on
välttää tarpeettomia eläinkokeita. Eräs tapa päästä tähän tavoitteeseen on
hyödyntää rakenteellisesti samankaltaisiin aineisiin liittyviä tietoja, jos se voidaan
perustella tieteellisesti. Eri aineita koskevien tietojen vertailussa on aina käytettävä
asiantuntijan arviointia. Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia
koskevissa ohjeissa selostetaan tarkemmin, miten ja milloin tietoja voidaan
interpoloida (erityisesti luku R.5). Hyödyllistä tietoa tästä annetaan myös käytännön
oppaassa ”Interpolaatiotietojen ja luokkien ilmoittaminen”, joka on saatavilla
osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/web/guest/practical-guides.
Muita toimintaohjeita interpoloinnin arviointijärjestelmästä annetaan osoitteessa
http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-across.
Täytäntöönpanoasetuksessa edistetään asiaan liittyvien tutkimusten (eläinkokeiden
ja muiden testien) jakamista, kun ne koskevat ainetta, joka on rakenteellisesti
samankaltainen kuin rekisteröitävä aine. Näin voidaan edistää vaihtoehtoisten
menetelmien kehittämistä ja käyttöä aineiden vaarojen arvioimiseksi ja
eläinkokeiden minimoimiseksi. Tietojen vaihto eri tietojenvaihtofoorumien osapuolten
välillä ei ole pakollista, joskin se on REACH-asetuksen 25 artiklan mukaisen
eläinkokeiden (etenkin selkärankaisilla tehtävien testien) ja
rekisteröintikustannusten vähentämistä koskevan tavoitteen mukaista. Kuten edellä
on todettu, se on myös täytäntöönpanoasetuksen mukaista. Tämän vuoksi niiden
mahdollisten rekisteröijien, jotka haluavat osallistua tutkimusten yhteiskäyttöön, on
neuvoteltava jokaisesta tutkimuksia koskevasta tiedonsaantipyynnöstä eri
tietojenvaihtofoorumeissa tapauskohtaisesti (lue myös kohdat 3.3.3 ”Kollektiivinen
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tapa” ja 3.3.5 ”Yrityskohtainen tapa”).
Mahdollisia rekisteröijiä kehotetaan selvittämään kaikki interpolointimahdollisuudet
tarpeettomien selkärankaisilla eläimillä tehtävien testien välttämiseksi.
On huomattava, että 12 vuoden sääntöä (ks. kohta 4.6.1) sovelletaan myös
interpolointitarkoituksiin. Jos tutkimuksia on toimitettu ilmoitettavia aineita koskevan
aiemman lainsäädännön tai REACH-asetuksen nojalla vähintään 12 vuotta aiemmin,
niiden on REACH-asetuksen mukaisesti oltava maksutta myöhempien rekisteröijien
saatavilla.
Huomautus: Rekisteröijien on aina toimitettava tieteellisesti asianmukaiset
perustelut, jos ne käyttävät rekisteröintiaineistossaan interpolointiin tai kategorioihin
perustuvaa toimintatapaa.

3.2.8. Mitkä ovat tietojenvaihtofoorumin
osapuolten velvollisuudet?
Kaikkien tietojenvaihtofoorumin osapuolten on
-

hyväksyttävä päärekisteröijän nimeäminen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

-

vastattava muiden osapuolten tietopyyntöihin (yhden kuukauden kuluessa
30 artiklan 1 kohdan mukaisesti); niiden on myös vastattava sellaisten
mahdollisten rekisteröijien tietopyyntöihin, jotka ovat esittäneet
kemikaalivirastolle tiedustelun samasta aineesta

-

toimitettava pyydettäessä muille osapuolille sekä selkärankaisilla että muilla
eläimillä tehdyt olemassa olevat tutkimukset

-

pyydettävä selkärankaisilla eläimillä tehtyjä testejä koskevat puuttuvat tiedot
muilta osapuolilta; ne voivat pyytää muilta osapuolilta myös muita kuin
eläinkokeita koskevia tietoja

-

määritettävä yhdessä lisätutkimusten tarve rekisteröintivaatimusten
täyttämiseksi

-

yksilöitävä vaihtoehtoiset menetelmät puuttuvien tietojen hankkimiseksi,
ennen kuin ne päättävät turvautua eläinkokeisiin

-

sovittava määritettyjen testien/tutkimusten toteuttamisesta

-

sovittava tietyn aineen luokituksesta ja merkinnöistä, jos niissä on eroja
mahdollisten rekisteröijien välillä (ks. kohta 3.3.4); tietyssä yhteisessä
rekisteröintiaineistossa voi kuitenkin olla useampi kuin yksi luokitus ja
merkintä (esim. erilaiset epäpuhtaudet)

-

pyrittävä kaikin tavoin pääsemään sopimukseen REACH-asetuksessa
vaadittujen tietojen yhteiskäytöstä.

Tiedon haltijoiden on vastattava kaikkiin mahdollisilta rekisteröijiltä tuleviin
tietopyyntöihin, jos niiden hallussa on asiaankuuluvia tietoja. Tiedon haltijoilla ei ole
oikeutta pyytää tietoja.
Tietojenvaihtofoorumin osapuolille REACH-asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen
nojalla asetettujen velvollisuuksien valvonta on kansallisten viranomaisten vastuulla.
Myös tietojenvaihtofoorumin osapuolet saattavat joutua vastuuseen, jos osapuolten
välisiä sopimusjärjestelyjä rikotaan.
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Tiedon haltijoiden, kuten muidenkin tietojenvaihtofoorumin osapuolten, on otettava
huomioon immateriaalioikeudet ja laatuseikat esittäessään saatavillaan olevia
tutkimuksia ja myöntäessään niihin käyttölupia.

3.2.9. Tietojenvaihtofoorumin toiminnan
päättyminen
REACH-asetuksen 29 artiklan mukaan ”kukin tietojenvaihtofoorumi toimii 1 päivään
kesäkuuta 2018 saakka”. Tämä päivä on sama kuin vaiheittain rekisteröitävien
aineiden viimeinen rekisteröintipäivä, johon mennessä kaikkien esirekisteröijien on
täytynyt rekisteröidä omat aineensa, paitsi jos ne ovat päättäneet lopettaa
toimintansa, jossa käytetään kyseistä ainetta, tai jos ne eivät ole ylittäneet yhden
tonnin vuotuista rajaa, jonka perusteella rekisteröintivelvollisuus syntyy.
Tietojen yhteiskäyttöä koskevaa tietojenvaihtofoorumin toimintaa voidaan kuitenkin
jatkaa 1. kesäkuuta 2018 jälkeenkin, koska tietojenvaihtofoorumin osapuolten työtä
ja tietojen tuottamista rekisteröinnin yhteydessä on jatkettava tietojen
yhteistoimituksen ja tietojenvaihtofoorumin toiminnan päättymisen välillä
esimerkiksi aineen tai aineiston arvioinnin vuoksi. Myös myöhemmät rekisteröijät
voivat haluta käyttää toimitettuja tietoja rekisteröintitarkoituksiin 1. kesäkuuta 2018
jälkeen. Täytäntöönpanoasetuksen mukaan rekisteröijien on säilytettävä tietojen
yhteiskäyttöä ja kustannusten jakamista koskeva dokumentaatio vähintään
12 vuoden ajan siitä, kun on viimeksi toimitettu tutkimus (ks. 12 vuoden sääntöä
koskeva kohta 4.6.1). Toiminnasta voi aiheutua myös hallinnollisia kustannuksia,
jotka on otettava huomioon. Sen vuoksi rekisteröijät ja tietojenvaihtofoorumit voivat
harkita tarvetta jatkaa sopimussuhdettaan 1. kesäkuuta 2018 jälkeen.

3.3.

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat säännöt vaiheittain
rekisteröitävien aineiden osalta
tietojenvaihtofoorumissa

Esirekisteröinnistä aiheutuu mahdollisille rekisteröijille monenlaisia velvollisuuksia.
Nämä liittyvät esimerkiksi tietojen yhteiskäyttöön ja kustannusten jakamiseen,
tietojen yhteistoimitukseen ja rekisteröijien omien tietojen päivittämiseen. Kun
rekisteröijät kuuluvat tietojenvaihtofoorumiin, niillä on velvollisuus muun muassa
jakaa tietoa yhteisen rekisteröintiaineiston valmistelua varten ja keskustella tietojen
laadusta sekä tarpeesta toimittaa osa tai kaikki yhteistoimitukseen sisältyvistä
tiedoista erikseen.
Kuten tässä kohdassa kuvataan jäljempänä, mahdolliset rekisteröijät voivat päättää
noudattaa rekisteröintinsä valmistelussa ”kollektiivista” tai ”yrityskohtaista” tapaa
(jättäytyä pois tietyistä tietovaatimuksista mutta osallistua muutoin tietojen
yhteistoimitukseen). Kuvassa 4 kuvataan tietojen yhteiskäytön periaatteita
tietojenvaihtofoorumissa.

3.3.1. Yleinen lähestymistapa tietojen
yhteiskäyttöön
Kohdassa 3.2.8 kuvattujen tietojenvaihtofoorumin osapuolten velvollisuuksien lisäksi
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REACH-asetuksen 11 artiklassa edellytetään, että kaikkien saman aineen
rekisteröijien on toimitettava tutkimuksia, testausehdotuksia sekä luokitusta ja
merkintöjä koskevat tiedot yhdessä (”yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaate, jota
käsitellään kohdissa 3.1.6 ja 6.1), ellei poisjättäytymistä koskevia ehtoja voida
soveltaa. Tässä toimintaohjeiden osassa käsitellään tietojen yhteiskäyttöprosessiin
sekä tietojen yhteistoimitusprosessiin liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien
täyttämistä. Ks. myös kohta 4 muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden
osalta.
REACH-asetuksen 30 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”ennen testien
suorittamista” tietojenvaihtofoorumin osapuolten on selvitettävä, onko
asiaankuuluva tutkimus jo saatavilla tietojenvaihtofoorumissa. Osapuolten on
pyydettävä kyseistä tutkimusta, jos siihen liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä, ja
ne voivat pyytää tutkimusta, jos siihen ei liity selkärankaisilla tehtyjä testejä.
Puuttuvia tietoja koskevan pyynnön perusteella tiedon haltijalle syntyy velvollisuus
toimittaa tositteet sille aiheutuneista kustannuksista sekä muita tietojen
yhteiskäyttöön liittyviä velvollisuuksia22.
Käytännössä mahdollisten rekisteröijien on organisoitava tietojen yhteiskäyttöön
liittyvät toimet. Ne voivat käyttää suorempia yhteistyötapoja vaadittujen tietojen
hankkimiseksi, tarvittavasta tietopaketista sekä aineen luokituksesta ja merkinnöistä
sopimiseksi ja tietojen yhteistoimituksen valmistelemiseksi.

Yli 12 vuotta aikaisemmin toimitettujen tutkimusten (ks. kohta 4.6.1) osalta ei jaeta kustannuksia.
Toimituspäivää koskevat tiedot olisi ilmoitettava avoimesti tietojenvaihtofoorumissa. Kemikaalivirasto voi
pyytää todentamaan nämä tiedot.
22
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Tietojenvaihtofoorumin osapuoli
tiedustelee muilta jäseniltä tutkimuksen
saatavuutta
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Ei

– Hankita an tied ot
tieto jenvaihtofoorumin
ulkopu olelta
– Tuoteta an liitteide n V II j a V III
mukaiset tiedot tai 30 artiklan
2 kohta
– Toimite taa n li itteiden IX ja X
mukaisia tietoja koskeva
testausehd otu s

Kyllä

Sellaisen tutkimuksen omistaja,
johon ei liity selkärankaisilla
tehtyjä testejä,
ei toimita tutkimusta

On pyydettävä tutkimusta, jos siihen liittyy
selkärankaisilla tehtyjä testejä
Sellaisen tutkimuksen omistaja,
Voidaan pyytää tutkimusta, jos siihen ei johon liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä,
liity selkärankaisilla tehtyjä testejä
ei toimita tutkimusta
(30 artiklan 1 kohta)

Muut jatkavat aivan kuin
asiaankuuluvaa tutkimusta ei
olisi saatavilla
(30 artiklan 4 kohta)

Sellaisen tutkimuksen omistaja,
johon ei liity selkärankaisilla
tehtyjä testejä,
ei toimita tositteita
kustannuksista

Tietojen yhteiskäyttöä koskeva
riita (30 artiklan 3 kohta)

Tutkimuksen omistaja toimittaa tositteet
kustannuksista

Sopimus kustannusten jakamisesta;
jos sopimukseen ei päästä, kustannukset
jaetaan tasan

Sellaisen tutkimuksen omistaja,
johon liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä,
ei toimita tutkimuksen kustannuksia

Kuvassa 7 (kohta 3.4)
kuvattu prosessi ja
mahdolliset tulokset

Kahden viikon kuluessa
maksun vastaanottamisesta

Omistaja antaa luvan viitata täydelliseen
tutkimusraporttiin

Tietojen yhteistoimitus (tonnimäärää
koskevien vaatimusten mukaisesti)

Kuva 4: Tietojen yhteiskäytön periaate tietojenvaihtofoorumissa
Näihin toimiin voi sisältyä kaiken saatavilla olevan tiedon arviointi (mukaan lukien
julkisesti saatavilla olevat tiedot). Arviointi voidaan antaa yhden jäsenen (tai
ulkoisen asiantuntijan) tehtäväksi muiden suostumuksella. Näin osapuolet voivat
määrittää ja sopia luokituksesta ja merkinnöistä, tutkimusten valinnasta ja
toimitettavista testausehdotuksista sekä sopia esimerkiksi mahdollisen yhteisen
kemikaaliturvallisuusraportin sisällöstä ja turvallista käyttöä koskevista ohjeista. Sen
vuoksi on suositeltavaa, että tietojenvaihtofoorumin jäsenet tekevät yhteistyötä
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olemassa olevien tietojen (mukaan lukien julkisesti saatavilla oleva tieto) ja
tietotarpeiden yksilöimiseksi, puuttuvien tietojen hankkimista koskevien
menetelmien määrittämiseksi (vaihtoehtoisten menetelmien tai viime kädessä
eläinkokeiden avulla), uusien tietojen tuottamiseksi ja yhteisen rekisteröintiaineiston
laatimiseksi (kollektiivinen tapa). Koska tämä vaihtoehto vie tunnetusti aikaa,
tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat organisoida toimintansa vapaasti kaikkien
kannalta hyödyllisimmällä tavalla. Neuvottelut on kuitenkin käytävä aina
tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla.
Jos tietystä tutkittavasta ominaisuudesta vallitsee erimielisyys, mahdollisella
rekisteröijällä on 11 artiklan 3 kohdan (tai välituotteiden osalta 19 artiklan 2 kohdan)
nojalla mahdollisuus jättäytyä pois tietojen yhteistoimituksesta tietyn tutkittavan
ominaisuuden osalta (mutta osallistua muutoin kyseiseen yhteiseen rekisteröintiin).
Mahdollisen rekisteröijän ei myöskään tarvitse jättäytyä valmistellun tietoaineiston
varaan, vaan rekisteröijä voi toimittaa hallussaan jo olevia tietoja tai sellaisia tietoja,
joita se pitää tieteellisesti luotettavampina, merkityksellisempinä ja
asianmukaisempina kuin yhteisesti toimitettuun aineistoon valittuja tietoja.
Poisjättäytyminen ei poista mahdollisen rekisteröijän velvollisuutta toimittaa
saataville ja jakaa tietoa tai osallistua tietojen yhteistoimitukseen.
Täytäntöönpanoasetuksen mukaan tätä sovelletaan myös rekisteröijiin, jotka ovat
varmistaneet, ettei niiden tarvitse jakaa selkärankaisilla tehtäviä testejä muiden
rekisteröijien kanssa, ja jotka aikovat jättäytyä pois toimittamalla osan tai kaikki
vaadituista tiedoista erikseen (ks. lisätietoa kohdassa 6.3).

3.3.2. Rekisteröinnin tietovaatimusten
täyttäminen
Tietojen yhteiskäyttöä on tarkasteltava ensin rekisteröinnin tietovaatimusten
kannalta. REACH-asetuksessa valmistajien ja maahantuojien edellytetään keräävän
tietoa valmistamistaan tai maahantuomistaan aineista, käyttävän näitä tietoja
kyseisiin aineisiin liittyvien riskien arvioimisessa sekä kehittävän ja suosittelevan
asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä aineiden käyttämiselle koko niiden
elinkaaren ajalle. Näiden velvollisuuksien dokumentoimiseksi valmistajien ja
maahantuojien on toimitettava kemikaalivirastoon rekisteröintiaineisto.
Rekisteröinnin tietovaatimusten täyttäminen on pääosin seuraavista neljästä
vaiheesta koostuva prosessi:
-

olemassa olevien tietojen kerääminen (luettelon laatiminen)

-

tietovaatimusten tarkasteleminen

-

puuttuvien tietojen määrittäminen tietovaatimusten perusteella

-

vaihtoehtoisten menetelmien tarkasteleminen ja sen jälkeen tarvittaessa
uusien tietojen tuottaminen tai testausehdotuksen toimittaminen REACHasetuksen velvoitteiden mukaisesti.

Tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat organisoida nämä vaiheet parhaaksi
katsomallaan tavalla.

3.3.3. Kollektiivinen tapa
Korostettakoon, että REACH-asetuksessa sallitaan mahdollisten rekisteröijien päättää
joustavasti, miten ne organisoivat tietojen yhteiskäyttöön ja yhteistoimitukseen
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liittyvät velvollisuutensa. Toimintaohjeiden tässä kohdassa kuvataan, miten tietojen
yhteiskäyttö voidaan organisoida kollektiivisesti tietojenvaihtofoorumissa
kohdassa 3.3.1 käsiteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan luettuina tietojen
yhteiskäyttöön liittyvät velvollisuudet ja tietojen yhteistoimituksen valmistelu
rekisteröinnissä.
Seuraavat vaiheet ovat vain suuntaa-antavia:
Vaihe 1
Mahdollisten rekisteröijien saatavilla olevien tietojen kerääminen
yrityskohtaisesti
Vaihe 2

Yhteistyötavasta / kustannusten jakomekanismista sopiminen

Vaihe 3
luetteloiminen

Mahdollisten rekisteröijien saatavilla olevien tietojen kerääminen ja

Vaihe 4

Saatavilla olevien tietojen arvioiminen tietojenvaihtofoorumissa

Vaihe 5

Tietovaatimusten tarkasteleminen

Vaihe 6
Puuttuvien tietojen määrittäminen ja muiden saatavilla olevien
tietojen kerääminen
Vaihe 7

Uusien tietojen tuottaminen / testausehdotuksen laatiminen

Vaihe 8

Tiedoista aiheutuneiden kustannusten jakaminen

Vaihe 9

Tietojen yhteistoimitus
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Mahdolliset
rekisteröijät

Esirekisteröityjen
aineiden luettelo

Esirekisteröintifoorumi

Esirekisteröinti

– Aine en sa muu desta
keskusteleminen ja sopiminen
– Saa tavilla ole vien tietojen
keräämine n yrityskohtaisesti

Tietojenvaihtofoorumin
muodostaminen

Päärekisteröijän
nimittäminen*
* Päärekisteröijä voidaan
nimittää myös
myöhemmässä vaiheessa
(kuitenkin ennen aineiston
toimittamista).
Päärekisteröijä kannattaa
kuitenkin nimittää
mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.

Saatavilla olevien tietojen
kerääminen ja luettelointi

Tietojenvaihtofoorumi

Puuttuvien tietojen analyysi
– Saatavilla olevien tietojen arviointi
– Tietovaatimusten tarkastelu
– Puuttuvien tietojen määrittäminen
– Muiden tietojen kerääminen
Tiedon haltijat
Tietojen yhteiskäyttö
– Puuttuvien tietojen tuottaminen /
testausehdotuksen laatiminen
– Tietojen kustannusten jakaminen

Luokituksesta ja
merkinnöistä sopiminen

Poisjättäytyminen

Yhteisesti toimitettavan
aineiston valmistelu

Yhteinen rekisteröinti

Kuva 5: Yhteenveto tietojen yhteiskäyttöprosessista vaiheittain
rekisteröitävien aineiden osalta; esirekisteröintifoorumin ja
tietojenvaihtofoorumin toiminta
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3.3.3.1.
Vaihe 1 – Mahdollisten rekisteröijien saatavilla
olevien tietojen kerääminen yrityskohtaisesti
Mahdollisten rekisteröijien on ensin kerättävä kaikki olemassa ja saatavilla oleva
tieto aineesta, jonka ne aikovat rekisteröidä. Tämä koskee sekä yrityksissä saatavilla
olevia että muista lähteistä saatavia tietoja, esimerkiksi julkisesti saatavilla olevaa
tietoa, joka voidaan määrittää kirjallisuushakujen avulla.
Yrityksissä olevien tietojen haku, määritys ja dokumentointi on tehtävä
yrityskohtaisesti, ja yrityksiä on kehotettu toteuttamaan tämä tiedonkeruun vaihe
hyvissä ajoin ennen tietojenvaihtofoorumin tai tietojen yhteiskäytön vaihetta, jopa
ennen esirekisteröintiä, sillä tietojen saatavuus (tai niiden puute ja näin ollen
vaadittujen tietojen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset) saattaa olla yksi
perusteista, jotka voivat vaikuttaa päätökseen ryhtyä kyseisen aineen mahdolliseksi
rekisteröijäksi.

Huomautus: Tietojen kerääminen on toteutettava perusteellisesti, luotettavasti ja
dokumentoitava hyvin, koska kaiken saatavilla olevan tiedon keräämisessä tehdyt
virheet saattavat aiheuttaa tarpeettomia eläinkokeita ja niihin liittyviä
resurssiseuraamuksia.
Jos tietojen keräämiseen yrityskohtaisesti liittyvät hallinnolliset kustannukset
vaikuttavat tutkimuksen kustannuksiin, asia on dokumentoitava.

Kunkin mahdollisen rekisteröijän keräämien tietojen on sisällettävä kaikki
rekisteröintiä varten merkitykselliset tiedot:
•

aineen tunnistetiedot (esim. analyysiraportit, sovellettavat analyysitekniikat,
standardoidut menetelmät)

•

tiedot aineen sisäisistä ominaisuuksista (fysikaalis-kemialliset ominaisuudet,
myrkyllisyys nisäkkäille, ympäristömyrkyllisyys, aineen käyttäytyminen
ympäristössä sekä kemiallinen ja bioottinen hajoaminen); näiden tietojen
lähteinä voivat olla in vivo- tai in vitro -testitulokset, eläinkokeettomilla
menetelmillä saadut tiedot kuten QSAR-arvioinnit, aineen vaikutuksia ihmisiin
koskevat tiedot, interpoloinnista muihin aineisiin saadut tiedot tai
epidemiologiset tiedot

•

tiedot valmistuksesta ja käytöstä (nykyiset ja ennakoidut)

•

tiedot altistuksesta (nykyiset ja ennakoidut)

•

tiedot riskinhallintatoimenpiteistä (jo toteutetut tai ehdotetut).

Nämä tiedot on kerättävä aineen määrästä riippumatta. Jos rekisteröinnin
tietovaatimukset määräytyvät kunkin rekisteröijän valmistaman tai maahantuoman
määrän perusteella, rekisteröijien on rekisteröitävä kaikki merkitykselliset ja
saatavilla olevat tiedot tietystä tutkittavasta ominaisuudesta. Rekisteröijien on
kuitenkin myös pyynnöstä jaettava saatavilla olevaa tietoa, joka koskee suurempaa
tonnimäärää.
Huomautus: Vaiheessa 1 kunkin mahdollisen rekisteröijän on siis kerättävä ja
dokumentoitava aineesta kaikki yrityksessä oleva tieto (suunnitellusta
rekisteröintitonnimäärästä riippumatta). Tämä koskee aineen 1) koostumusta, 2)
sisäisiä ominaisuuksia (tonnimäärästä riippumatta) ja 3) käyttöjä, altistusta ja
riskinhallintatoimenpiteitä koskevia tietoja. Mahdollisia rekisteröijiä kehotetaan
aloittamaan kaiken merkityksellisen ja saatavilla olevan tiedon kerääminen niin pian
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kuin mahdollista, jopa ennen kyseisen aineen tietojenvaihtofoorumin
muodostamista.
3.3.3.2.
Vaihe 2 – Yhteistyötavasta / kustannusten
jakomekanismista sopiminen
Ennen kuin mahdolliset rekisteröijät (ja mahdolliset muut tietojenvaihtofoorumin
osapuolet) alkavat vaihtaa hallussaan olevia tietoja, on suositeltavaa, että ne sopivat
ensin niille parhaiten sopivasta yhteistyötavasta sekä tärkeimmistä yhteistyössä
sovellettavista säännöistä tietojen yhteiskäytön ja kustannusten jakamisen kannalta.
Kustannusten jakamista koskevassa sopimuksessa voi olla tarpeen ottaa huomioon
erilaisia kustannuksia. Ne voivat liittyä testeihin tai tietovaatimuksen täyttämiseen
(tutkimuskustannukset) ja hallinnolliseen työhön (tiettyyn tietovaatimukseen liittyvät
kustannukset tai yleiset hallinnolliset kustannukset).
Kustannusten jakomekanismista sovittaessa rekisteröijien on kaikin tavoin pyrittävä
pääsemään tasapuoliseen, avoimeen ja syrjimättömään sopimukseen. Tietojen
toimittamista yhteisesti ja tietojen yhteiskäyttöä koskevassa
täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan lisäperusteita, jotka on otettava huomioon
kustannusten jakomekanismissa. Nämä esitetään kohdassa 3.2.6.2 ja
yksityiskohtaisemmin kohdassa 5:
- korvausjärjestelyt
- määräykset, jotka koskevat mahdollisesta aineen arviointipäätöksestä aiheutuvia
kustannuksia
- mahdolliset muut tulevat kustannukset.
Kustannusten jakomenetelmän olisi oltava vapaasti jokaisen tietojenvaihtofoorumin
jäsenen sekä uusien mahdollisten rekisteröijien saatavilla. Kustannuksista on
annettava lisäselvitys pyydettäessä.
Kaikkien rekisteröijien saatavilla olevissa tiedoissa olisi eriteltävä tietojen
käyttöluvan (tai muun sovitun tietojen käyttöä koskevan menetelmän) kattamien
tutkimusten kustannukset. Sama koskee hallinnollisia kustannuksia.
Rekisteröijien on jaettava ainoastaan niihin tietoihin liittyvät kustannukset, joita ne
tarvitsevat REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä varten. Tämä koskee myös
muita kuin tutkimuskustannuksia. Esimerkiksi jos hallinnolliset kustannukset
koskevat yksinomaan vuoden 2010 tai 2013 määräaikoihin liittyvää työtä,
pienimmän tonnimäärän rekisteröijien ei pitäisi osallistua niiden jakamiseen.
Huomautus: Vaiheessa 2 mahdollisten rekisteröijien (ja mahdollisten tiedon
haltijoiden) on pidettävä kokous (verkossa), keskusteltava ja sovittava tiedonkeruun
keskeisistä osista, tarvittavien tietojen määrittämisestä, puuttuvien tietojen
tuottamisesta sekä kaikkiin rekisteröintitoimiin liittyvien kustannusten jakamisesta.
Tietojen yhteiskäytön ei katsota olevan


tasapuolista esimerkiksi silloin, jos tietojen omistaja pyytää korvaamaan
kokonaan sen maksamat tutkimuskustannukset, vaikka rekisteröijiä on useita
ja kustannukset voitaisiin jakaa kaikkien kesken



avointa esimerkiksi silloin, jos tietojen omistaja pyytää yleistä korvausta
yhteiseen rekisteröintiaineistoon sisältyvistä tiedoista mutta ei toimita
yksityiskohtaista tietoa kunkin tutkimuksen kustannuksista



syrjimätöntä esimerkiksi silloin, jos kustannusten jakomallia sovelletaan
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samankaltaisiin mahdollisiin rekisteröijiin eri tavoin (esim. varhaisen toiminnan
kannustimet).

3.3.3.3.
Vaihe 3 – Mahdollisten rekisteröijien saatavilla
olevien tietojen kerääminen ja luetteloiminen
Vaiheessa 3 mahdollisten rekisteröijien on ensin organisoiduttava tietojen
keruuvaiheen päättämiseksi kokoamalla kaikki kunkin rekisteröijän saatavilla olevat
tiedot yhteen. Jos vaiheessa 1 ei ole tehty yrityskohtaisia kirjallisuushakuja, ne on
tehtävä yhdessä tässä vaiheessa kaiken saatavilla olevan tiedon keräämiseksi.
Jos saatavilla olevat tiedot eivät ole rekisteröintitarkoituksiin riittäviä (vaihe 6
jäljempänä), mahdollisten rekisteröijien on kerättävä 1) tiedon haltijoilla, 2) muissa
tietojenvaihtofoorumeissa ja 3) tietojenvaihtofoorumien ulkopuolella olevaa tietoa.
Jos mahdolliset rekisteröijät tietävät kuitenkin jo etukäteen (esim. aiempien
yhteydenottojen perusteella), ettei niiden hallussa olevista tiedoista voida
muodostaa täydellistä tietokokonaisuutta, ne voivat päättää ottaa yhteyttä tiedon
haltijoihin tai muihin tietojenvaihtofoorumeihin jo aiemmin. Muiden
tietojenvaihtofoorumeiden hallussa olevia tietoja voidaan hankkia pyytämällä
interpolointi toisesta aineesta.
Mahdollisten rekisteröijien saatavilla olevat tiedot voidaan kerätä REACH-asetuksen
liitteiden VI–X mukaisesti jäsennellyn kyselylomakkeen muodossa. Kyselylomake voi
sisältää myös pyynnön ilmoittaa tiedot aineen luokituksesta ja merkinnöistä.
Liitteessä 1 on esimerkki lomakkeesta, jonka tarkoituksena on helpottaa saatavilla
olevien tietojen arvioimista.
Koska edellä mainittuja tietoja kerätään, niistä tulisi tehdä yhteinen luettelo. Tämä
olisi parasta tehdä taulukkona, jossa verrataan kustakin tutkittavasta
ominaisuudesta saatavilla olevia tietoja (mahdollisten rekisteröijien osalta
suurimpaan tonnimäärään saakka) tarvittaviin tietoihin ja määritetään kunkin
tutkimuksen keskeiset osat sekä tiedon haltijan identiteetti ja tutkimusten
kustannukset. Tarvittaessa on eriteltävä myös hallinnolliset kustannukset, jotka
liittyvät tutkimukseen tai tiettyyn tietovaatimukseen.
Koska kirjallisuushaun toteuttaminen saattaa viedä huomattavan paljon aikaa, on
suositeltavaa, että mahdolliset rekisteröijät jatkavat työtään ja aloittavat vaiheen 4
ja mahdollisesti jäljempänä eritellyn vaiheen 5, ennen kuin vaihe 3 saadaan
päätökseen.

Huomautus: Vaiheessa 3 mahdolliset rekisteröijät keräävät kaikki
tietojenvaihtofoorumissa saatavilla olevat tiedot aineesta ja laativat niistä luettelon.
Tässä vaiheessa ne voivat myös pyytää tiedon haltijoiden, muissa
tietojenvaihtofoorumeissa ja niiden ulkopuolella saatavilla olevia tietoja varsinkin
silloin, kun mahdolliset rekisteröijät tietävät, ettei niillä ole täydellistä
tietokokonaisuutta rekisteröinnin tarkoituksia varten.
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3.3.3.4.
Vaihe 4 – Saatavilla olevien tietojen arvioiminen
tietojenvaihtofoorumissa
Seuraavassa vaiheessa mahdollisten rekisteröijien on arvioitava rekisteröitävästä
aineesta saatavilla olevat tiedot. Tämän vaiheen voi toteuttaa päärekisteröijä, joku
muu mahdollinen rekisteröijä tai kaikkien mahdollisten rekisteröijien puolesta
toimiva edustaja.
Kunkin tutkittavan ominaisuuden osalta on toteutettava seuraavat toimet:
-

Kaikkien kerättyjen tietojen merkityksellisyyden, luotettavuuden,
asianmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi (ks. lisätietoa
vaarojen arviointia ja riskien luonnehdintaa koskevien päätelmien tekemisestä
Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevista ohjeista).

-

Kutakin tutkittavaa ominaisuutta koskevan päätutkimuksen määritys. Kyseessä
on tutkimuksen laadun, täydellisyyden ja edustavuuden perusteella
merkityksellisin tutkimus. Tämä on tärkeä vaihe, sillä aine arvioidaan yleensä
näiden päätutkimusten perusteella.

-

Sen määritys, mistä tiedoista/tutkimuksesta (tai tutkimuksista) tarvitaan
yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä (yleensä päätutkimus) tai
tutkimustiivistelmä (muut tutkimukset). Yksityiskohtaisessa
tutkimustiivistelmässä on käsiteltävä täydellisen tutkimusraportin tavoitteita,
menetelmiä, tuloksia ja päätelmiä. Tiedot on esitettävä riittävän
yksityiskohtaisesti, jotta teknisesti pätevä henkilö voi tehdä riippumattoman
arvioinnin tutkimuksen luotettavuudesta ja täydellisyydestä ilman, että hänen
on tarkasteltava täydellistä tutkimusraporttia (ks. lisätietoa Tietovaatimuksia
ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevien ohjeiden luvusta R.7).

Mahdollisilla rekisteröijillä voi tilanteesta riippuen olla vain yksi päätutkimus tietystä
tutkittavasta ominaisuudesta tai useampia tutkimuksia.
(i)

Jos tietystä tutkittavasta ominaisuudesta ilmoitetaan vain yksi pätevä
tutkimus:

Mahdollisten rekisteröijien on käytettävä kyseisestä tutkimuksesta saatavilla olevia
tietoja (yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä) voidakseen tehdä päätelmiä
tutkittavasta ominaisuudesta (se ilmoitetaan myöhemmin IUCLID-järjestelmässä
ominaisuustutkimustiivistelmässä). Jos ominaisuustutkimustietue on dokumentoitu
riittävästi, mahdollisten rekisteröijien olisi käytettävä vain tietoja, joista on jo tehty
yhteenveto ominaisuustutkimustietueeseen.
(ii)

Jos tietystä tutkittavasta ominaisuudesta on saatavilla useampi kuin yksi
pätevä tutkimus:

Mahdollisten rekisteröijien on käytettävä kaikkia eri ominaisuustutkimustietueissa
ilmoitettuja tietoja voidakseen tehdä päätelmiä tietystä ominaisuudesta. Yleensä
ensimmäinen käytettävä tieto on päätutkimuksen yksityiskohtainen
tutkimustiivistelmä, joka on dokumentoitu ominaisuustutkimustietueessa. Muita
tietoja on käytettävä ainoastaan tukevana lisänäyttönä.
Voi kuitenkin olla myös sellaisia tapauksia, joissa tietystä ominaisuudesta on
useampi kuin yksi päätutkimus tai ei ole lainkaan päätutkimusta. Tällöin tiedot on
arvioitava käyttäen kaikkia saatavilla olevia tietoja todistusnäyttöön perustuvan
lähestymistavan perusteella. Näissä tilanteissa ominaisuustutkimustiivistelmä on
dokumentoitava hyvin ja kaikki tutkimukset on käsiteltävä huolellisesti, jotta
lopulliset päätelmät voidaan perustella asianmukaisesti.
Tätä sovelletaan myös käytettäessä vaihtoehtoisia menetelmiä (esim. kvantitatiivisia
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rakenne-aktiivisuussuhteita, interpolointia, in vitro -menetelmiä) merkityksellisinä
tietoina lopullisessa arvioinnissa ja päätelmien teossa.

Huomautus: Jos päärekisteröijä, muu mahdollinen rekisteröijä tai kaikkien
mahdollisten rekisteröijien puolesta toimiva edustaja toimii vaiheessa 4 kaikkien
mahdollisten rekisteröijien puolesta, sen on pyydettäessä annettava selvät
perustelut tietyn tutkimuksen valinnalle.

Ohjeita vaihtoehtoisten menetelmien tai todistusnäyttöön perustuvan
lähestymistavan käyttämisestä, siitä, miten aineen käyttäytyminen ympäristössä
määritetään ja mitataan sekä fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ja ihmisten
terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnista on Tietovaatimuksia
ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevissa ohjeissa.
Rekisteröijän on käytettävä tätä lähestymistapaa täyttäessään
ominaisuustutkimustiivistelmään seuraavia kolmenlaisia tietoja:


Yhteenveto aineen tietystä ominaisuudesta saatavilla olevista tiedoista sekä
päätelmät tietyn ominaisuuden arvioinnista (esim. lisääntymismyrkyllisyys,
välitön myrkyllisyys kaloille, biologinen hajoavuus).



Aineen luokitus ja merkinnät (ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat
vaikutukset sekä fysikaalis-kemialliset ominaisuudet) sekä tämän luokituksen
perustelut.



Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC-arvo) ja johdettu vaikutukseton
altistumistaso (DNEL-arvo) sekä ilmoitettujen arvojen perustelut.

Teknisiä ohjeita ominaisuustutkimustiivistelmien täyttämisestä on IUCLIDjärjestelmää koskevissa ohjeissa. Todettakoon, että IUCLID 6 -järjestelmän
ominaisuustutkimustiivistelmissä olevista tiedoista voidaan tehdä automaattisesti
kemikaaliturvallisuusraportti.

Huomautus: Vaiheessa 4 mahdollisten rekisteröijien on arvioitava kaikki saatavilla
olevat tiedot. Tähän kuuluvat tietojen laadun arviointi, kutakin tutkittavaa
ominaisuutta koskevan päätutkimuksen valinta sekä asianmukaisten
(yksityiskohtaisten) tutkimustiivistelmien laatiminen.
3.3.3.5.

Vaihe 5 – Tietovaatimusten tarkasteleminen

Seuraavassa vaiheessa mahdollisten rekisteröijien on määritettävä tarkasti, mitkä
ovat sen aineen tietovaatimukset, jonka ne aikovat rekisteröidä. Tässä on otettava
huomioon etenkin rekisteröijiä koskeva tonnimäärä, aineen fyysiset parametrit
(oleellisia teknisiin seikkoihin perustuvalle vapautukselle testeistä) sekä käyttö- ja
altistusmallit (oleellisia altistumiseen perustuvalle vapautukselle).

Huomautus: Mahdollisten rekisteröijien on maksettava korvaus vain niistä tiedoista,
joita REACH-asetuksessa edellytetään niiden tonnimäärän perusteella.

Kuten Rekisteröintiohjeissa kuvataan tarkemmin, rekisteröijien on 11 artiklan nojalla
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toimitettava kaikki niiden saatavilla olevat merkitykselliset fysikaaliskemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset tiedot tonnimäärästä
riippumatta (yrityskohtaisen tai kollektiivisen kirjallisuushaun perusteella
saadut tiedot mukaan luettuina)



täytettävä vähintään vakiotietovaatimukset, jotka vahvistetaan REACHasetuksen liitteiden VII–X sarakkeessa 1 tietyn tonnimäärän mukaan
valmistetuista tai maahantuoduista aineista ja joihin voidaan soveltaa
vapautusmahdollisuuksia jäljempänä kuvatun mukaisesti. Tiivistetty luettelo
tietovaatimuksista on saatavilla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/informationrequirements.

Kaikissa näissä tapauksissa rekisteröijien on ilmoitettava kaikki rekisteröinnissä
sovelletut mukautukset selvästi ja perusteltava ne. REACH-asetuksen liitteiden VII–X
sarakkeessa 2 luetellaan tietyt perusteet (esim. altistus tai vaaraominaisuudet),
joiden mukaan yksittäisten tutkittavien ominaisuuksien vakiotietovaatimuksia
voidaan mukauttaa (ts. poiketa tietovaatimuksesta).
Lisäksi rekisteröijät voivat mukauttaa vaadittuja vakiotietoja REACH-asetuksen
liitteessä XI olevien yleisten sääntöjen mukaisesti. Ne koskevat tilanteita, joissa


testaus ei vaikuta tieteellisin perustein tarpeelliselta



testaus ei ole teknisesti mahdollista



testaus voidaan jättää tekemättä kemikaaliturvallisuusraportissa olevien
altistumisskenaarioiden perusteella.

Kemikaalivirasto tarjoaa myös tasokkaan ja käytännöllisen katsauksen REACHasetuksen vaatimuksista sellaisten aineiden rekisteröijille, joita valmistetaan tai
tuodaan maahan 1–100 tonnia vuodessa. ”Käytännön opas pk-yritysten johtajille ja
REACH-koordinaattoreille” on saatavilla kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
https://www.echa.europa.eu/fi/practical-guides.
Huomautus: Tietovaatimuksia on tarkistettu ja muutettu tiettyjen tutkittavien
ominaisuuksien23 osalta kahteen ensimmäiseen rekisteröintimääräaikaan verrattuna.
Näissä muutoksissa eläinkokeettomat testausmenetelmät ovat oletusarvoisia. Jos
tiettyjä tietoja ei tarvitse enää toimittaa, mahdollisten rekisteröijien ei tarvitse antaa
lupaa käyttää näitä tietoja tai neuvotella käyttöluvasta (vaikka olemassa olevat
rekisteröijät olisivat jo laatineet ja toimittaneet tiedot). Sen sijaan uusi tietovaatimus
voidaan täyttää eläinkokeettomilla testausmenetelmillä.
Niiden vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta, joita valmistetaan tai tuodaan
maahan 1–10 tonnia vuodessa, täydellisiä tietovaatimuksia sovelletaan vain, jos
REACH-asetuksen liitteessä III esitetyistä perusteista täyttyy toinen tai molemmat.
Kemikaalivirasto on laatinut rekisteröijien tueksi luettelon aineista, joiden osalta on
näyttöä siitä, että ne saattavat täyttää nämä perusteet (eli aineista, joiden osalta
ainoastaan fysikaalis-kemiallisten tietojen toimittaminen ei ole riittävää). Lisäksi
virasto on laatinut yrityksille tukiaineistoa, jossa esitetään tehokas vaiheittainen
menettely REACH-asetuksen liitteen III huomioon ottamiseksi rekisteröinnin
yhteydessä24.
Jos liitteen III perusteet eivät täyty, on täytettävä ainoastaan liitteessä VII olevat

23

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vakava silmävaurio/silmä-ärsytys ja välitön myrkyllisyys.

Lisätietoa on saatavilla liitettä III koskevalla verkkosivulla kemikaaliviraston verkkosivustolla
osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/support/registration/reduced-information-requirements
24
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fysikaalis-kemialliset tietovaatimukset. Tämä on erityisen tärkeää vuoden 2018
rekisteröintimääräajan osalta tapauksissa, joissa mahdolliset rekisteröijät saavat
pääsyn jo olemassa olevaan aineen rekisteröintiin eikä niiden siksi tarvitse osallistua
muita kuin fysikaalis-kemiallisia testejä koskevien tietojen yhteiskäyttöön ja
kustannusten jakamiseen.
Tietyntyyppisiin välituotteisiin sovelletaan kevennettyjä tietovaatimuksia, eikä niiden
osalta vaadita kemikaaliturvallisuusarviointia. Jos aine on välituote, rekisteröijän on
toimitettava vain tämän saatavilla maksutta olevat tiedot. Rekisteröijän ei siis
tarvitse ostaa tietojen käyttölupaa toimittaakseen tietoa aineesta. Ainoa poikkeus
tähän sääntöön liittyy sellaisen kuljetettavan erotetun välituotteen rekisteröintiin,
jota kuljetetaan enemmän kuin 1 000 tonnia vuodessa. Tällöin sovelletaan
liitteen VII vaatimuksia, ja mahdollisten rekisteröijien on jaettava tiedot ja
kustannukset olemassa olevien rekisteröijien kanssa.
Lisätietoa välituotteista ja niitä koskevista tietovaatimuksista on saatavilla käytännön
oppaassa ”Miten arvioidaan, käytetäänkö ainetta välituotteena tiukasti valvotuissa
olosuhteissa, ja miten välituotteen rekisteröimiseen tarvittavat tiedot raportoidaan
IUCLID-järjestelmässä”.

Huomautus: Vaiheessa 5 mahdollisten rekisteröijien on määritettävä tarkkaan niitä
koskevat tietovaatimukset. Tässä yhteydessä on otettava huomioon etenkin kaikkia
mahdollisia rekisteröijiä koskeva käyttö ja tonnimäärä sekä altistumismallit
altistumiseen perustuvaa vapautusta varten.

3.3.3.6.
Vaihe 6 – Puuttuvien tietojen määrittäminen ja
muiden saatavilla olevien tietojen kerääminen
Tässä vaiheessa mahdolliset rekisteröijät (tai yhteistä aineistoa valmisteleva
(oikeus)henkilö) voivat todeta tietovaatimuksia ja kerättyjä tietoja vertailemalla,
puuttuuko joitakin tietoja, sekä pohtia, miten puuttuvat tiedot voidaan tuottaa.
Jos mahdolliset rekisteröijät ovat päättäneet toteuttaa vaiheessa 3 tarkoitetun
yhteisen kirjallisuushaun, se on tehtävä ennen kuin puuttuvat tiedot voidaan
määrittää. Tällöin on toimittava seuraavien vaiheiden mukaisesti:
Jos saatavilla olevat tiedot ovat riittävät ja vakiotietovaatimukset täyttyvät, lisää
tietoja ei tarvitse kerätä. Kuten vaiheessa 5 on kuvattu, jos kaikkien
vakiotietovaatimusten mukaisia tietoja puuttuu, asianmukaisista testeistä
vapauttamisen perustelut on ilmoitettava liitteessä XI olevien kriteereiden mukaisesti.
Jos saatavilla olevien tietojen katsotaan olevan riittämättömiä, mahdolliset
rekisteröijät voivat selvittää, mitä tietoja on saatavilla tietojenvaihtofoorumin
ulkopuolelta. Niiden on tarkasteltava vaihtoehtoisia menetelmiä ennen uusien tietojen
tuottamista tai testausehdotuksen tekemistä.
Ensin mahdollisten rekisteröijien on pyydettävä tietojenvaihtofoorumissa olevia
tiedon haltijoita määrittämään niiden saatavilla olevat tiedot pyytämällä
asianmukaista tutkimusta yhdestä (tai useammasta) tietystä ominaisuudesta. Tämä
voidaan tehdä myös REACH-asetuksen liitteisiin VI–X liittyvällä kysymyslomakkeella,
jos puuttuvia tietoja on paljon. Tiedon haltijoille on suositeltavaa antaa lyhyt mutta
kuitenkin kohtuullinen määräaika pyydettyjen tietojen toimittamiseen (esim. 1–
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3 kuukautta).
Jos tietoja puuttuu edelleen, mahdolliset rekisteröijät voivat toimia samalla tavalla
muiden tietojenvaihtofoorumien tiedon haltijoiden kanssa (aineista, joiden osalta
(Q)SAR-mallit (kvantitatiivista rakenne-aktiivisuussuhdetta koskevat mallit) tai
interpolointi ovat mahdollisia). On kuitenkin suositeltavaa keskittää tietojen
yhteiskäyttö muiden kuin tietojenvaihtofoorumin jäsenten kanssa (esim.
päärekisteröijän toimesta), minkä lisäksi on hyvä varmistaa, että tietojen
käyttöoikeudet hankitaan kaikille nykyisille ja tuleville tietojenvaihtofoorumin
jäsenille, jotka tarvitsevat tietoja rekisteröintiä varten.
Joissain tapauksissa rekisteröijä voi uusien testien tilaamisen sijasta ehdottaa, että
altistumista rajoitetaan soveltamalla asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä (ks.
lisätietoa Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevista ohjeista).
Puuttuvat tiedot voivat vaihdella kunkin tonnimäärän osalta. Kaikki tarvittavat tiedot
voivat esimerkiksi olla saatavilla aineen rekisteröintiä varten 100 tonniin saakka,
mutta tietoja ei ole riittävästi niille yrityksille, jotka valmistavat tai maahantuovat
ainetta tätä enemmän. Elleivät yritykset halua hankkia lisätutkimuksia muuta tai
tulevaa käyttöä varten, hankittavien tutkimusten kustannukset jaetaan vain niiden
yritysten kesken, jotka tarvitsevat näitä uusia tutkimuksia. Välituotteiden
rekisteröintejä varten ei lähtökohtaisesti tarvitse määrittää puuttuvia tietoja, paitsi
jos kyse on sellaisen kuljetettavan erotetun välituotteen rekisteröinnistä, jota
kuljetetaan enemmän kuin 1 000 tonnia vuodessa

Huomautus: Vaiheessa 6 mahdollisten rekisteröijien on siis määritettävä tarkkaan,
mitä puuttuvia tietoja täytyy hankkia. Ennen eläinkokeiden tekemistä tai
testausehdotuksen toimittamista mahdollisten rekisteröijien TÄYTYY selvittää, onko
tietojenvaihtofoorumin tiedon haltijoilla puuttuvia tietoja hallussaan. Lisäksi
mahdolliset rekisteröijät voivat selvittää tietojenvaihtofoorumin ulkopuolella tai
sellaisilta mahdollisilta tiedon haltijoilta, joita REACH-asetus ei koske, onko tällaisia
tietoja jo olemassa.
3.3.3.7.
Vaihe 7 – Uusien tietojen tuottaminen /
testausehdotuksen laatiminen
Jos vaiheessa 6 on havaittu, että tietoja puuttuu, aineiden sisäisiä ominaisuuksia
koskevia tietoja voidaan tuottaa käyttämällä vaihtoehtoisia tiedonlähteitä in vivo testauksen sijasta, jos liitteessä XI asetetut ehdot täyttyvät. Rekisteröijä voi käyttää
monenlaisia vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten kvantitatiivisia rakenneaktiivisuussuhteita, in vitro -testejä, todistusnäyttöön perustuvaa lähestymistapaa
tai ryhmittelyyn perustuvaa lähestymistapaa (interpolointi mukaan luettuna).
Rekisteröijien on voitava osoittaa kemikaalivirastolle (täyttämällä IUCLIDjärjestelmässä asiaa koskeva lomake kunkin sellaisen testausehdotuksen osalta,
joihin liittyy selkärankaisilla tehtäviä testejä), että ne ovat tarkastelleet ensin
eläinkokeettomia testimenetelmiä, sillä varsinaisten eläinkokeiden tekemistä on
pidettävä viimeisenä keinona.
Jos puuttuvia tietoja ei voida tuottaa millään eläinkokeettomalla menetelmällä,
mahdollisten rekisteröijien on ryhdyttävä toimiin sen mukaan, millaisia tietoja
puuttuu:
a.

Jos rekisteröintiin tarvittavaa liitteissä VII ja VIII lueteltua tutkimusta
(riippumatta siitä, liittyykö siihen selkärankaisilla tehtäviä testejä) ei ole
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saatavilla tietojenvaihtofoorumin piirissä, aineistoa on täydennettävä
toteuttamalla uusi testi. Näin ollen mahdollisten rekisteröijien on tuotettava
uutta tietoa ja sovittava siitä, kuka toteuttaa puuttuvan tutkimuksen ennen
yhteisen rekisteröintiaineiston toimittamista. Ks. lisätietoa Tietovaatimuksia ja
kemikaaliturvallisuusarviointia koskevista ohjeista osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment.
b.

Jos rekisteröintiin tarvittavaa liitteissä IX ja X lueteltua tutkimusta (riippumatta
siitä, liittyykö siihen selkärankaisilla tehtäviä testejä) ei ole saatavilla
tietojenvaihtofoorumin piirissä, mahdollisten rekisteröijien on ensin
tarkasteltava kaikkia vaihtoehtoisia menetelmiä tietovaatimuksen
täyttämiseksi. Vasta sen jälkeen, jos tietovaatimusta ei voida täyttää
eläinkokeettomilla menetelmillä, rekisteröijien on sovittava ja laadittava
testausehdotus, joka toimitetaan yhteisen rekisteröintiaineiston mukana
kemikaaliviraston käsiteltäväksi. Lisäksi mahdollisten rekisteröijien on
toteutettava ja/tai suositeltava jatkokäyttäjille tarkoitettuja väliaikaisia
riskinhallintatoimenpiteitä odottaessaan kemikaaliviraston päätöstä (40 artiklan
mukaisesti) testausehdotuksesta.

Huomautus: Testausehdotuksen laatimisvelvollisuutta sovelletaan myös silloin, kun
mahdolliset rekisteröijät – liitteiden sarakkeen 2 mukaisten sääntöjen soveltamisen
perusteella – ehdottavat liitteen IX tai X mukaisia (ylemmän tason) testejä
vaihtoehtona liitteiden VII ja VIII mukaisille vakiovaatimuksille.

Menetelmä, jota sovelletaan, jos asianmukaista tutkimusta testeineen ei ole
saatavilla, on kuvattu 30 artiklan 2 kohdassa. Oleellista on se, etteivät mahdolliset
rekisteröijät voi edetä yksinään puuttuvien tietojen tuottamisessa, vaan niillä on
velvollisuus sopia, että yksi rekisteröijä toteuttaa tutkimuksen muiden puolesta. Jos
sopimukseen ei päästä, mahdolliset rekisteröijät voivat ottaa yhteyttä
kemikaalivirastoon ja pyytää siltä apua sen rekisteröijän määrittämiseksi, joka
toteuttaa puuttuvan testin. Tarkempia tietoja on kohdassa 3.4.1.
Huomautus: Jos vaihtoehtoja ei ole, vaiheessa 7 mahdollisten rekisteröijien on joko
tuotettava uutta tietoa (sovellettaessa liitettä VII tai VII) tai laadittava
testausehdotus (sovellettaessa liitteitä IX ja X). Selkärankaisilla eläimillä tehtäviin
testeihin on turvauduttava vasta viimeisenä keinona.

3.3.3.8.
Vaihe 8 – Tiedoista aiheutuneiden kustannusten
jakaminen
Kun mahdolliset rekisteröijät ovat saaneet edelliset vaiheet päätökseen ja tietävät
mahdollisten rekisteröijien lukumäärän tonnimäärää kohti, ne voivat organisoida
saatavilla olevien tietojen varsinaisen yhteiskäytön ja ilmoittaa siihen liittyvistä
kustannuksista, mukaan lukien tekniset ja hallinnolliset kustannukset. Tässä voidaan
edetä vaiheittain aloittaen esimerkiksi tietojenvaihtofoorumissa saatavilla olevista
tiedoista ja siirtyen sen jälkeen uudempiin tietoihin tai kerralla, kun kaikki tiedot
ovat saatavilla.
Kemikaalivirasto kuitenkin suosittelee, että yhteistä aineistoa valmisteleva henkilö
tiedottaa tietojenvaihtofoorumin osapuolille rekisteröintiaineiston valmistelemisen
edistymisestä säännöllisesti. Todettakoon lisäksi, että kemikaaliviraston
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toimivaltuuksiin ei kuulu sen arviointi, ovatko kustannukset perusteltuja.
Riitatapauksissa kemikaalivirasto arvioi, ovatko osapuolet pyrkineet kaikin tavoin
mahdollistamaan tietojen yhteiskäytön tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä
tavalla.
Tarkempia tietoja on näiden toimintaohjeiden kohdassa 3.4.
Kuten edellä on kuvattu, on suositeltavaa, että mahdolliset rekisteröijät ja tiedon
haltijat sopivat tietojen yhteiskäytön ehdoista mahdollisimman varhain.
Osapuolten on tässä yhteydessä kuitenkin pidettävä mielessä muutama tärkeä
näkökohta:
Mitä on jaettava rekisteröintiä varten?
REACH-asetuksen 10 artiklan a alakohdassa edellytetään, että rekisteröijällä on
oltava ”laillisesti hallussaan [tutkimustiivistelmässä ja yksityiskohtaisessa
tutkimustiivistelmässä] yhteenvetona esitetty täydellinen tutkimusraportti tai
hänellä on oltava lupa viitata siihen rekisteröintiä varten”.
Tämän säännöksen noudattamisen varmistamiseksi on selvitettävä 1)
rekisteröinnissä toimitettavien ja/tai käytettävissä olevien tietojen tyyppi ja 2) se,
että rekisteröijillä on oikeus kyseisiin tietoihin.
1.

Tietojen tyyppi

On tehtävä selvä ero a) täydellisen tutkimusraportin, b) (yksityiskohtaisen)
tutkimustiivistelmän ja c) tutkimuksen tulosten välillä.
a)

Yleensä kun aineen myrkyllisyyttä tai ekotoksikologisuutta koskeva tutkimus
tilataan, siitä vastaava laboratorio laatii täydellisen tutkimusraportin,
jonka se toimittaa tutkimuksen tilanneelle ja maksaneelle osapuolelle.
REACH-asetuksen 3 artiklan 27 kohdassa tällä termillä tarkoitetaan
”täydellistä ja kattavaa kuvausta tietojen saamiseksi suoritetusta toiminnasta.
Tähän sisältyy kirjallisuudessa julkaistu suoritettua tutkimusta kuvaava
tieteellinen julkaisu kokonaisuudessaan tai suoritettua tutkimusta kuvaava
testauslaitoksen laatima täydellinen raportti”. Usein täydellistä
tutkimusraporttia ei julkaista, jolloin on mahdollista vedota liikesalaisuuteen,
ja jos raportti julkaistaan, se voi olla tekijänoikeuksien alainen. REACHasetuksessa ei vaadita ”täydellisen tutkimusraportin” toimittamista
rekisteröinnissä vaan pikemminkin sitä, että rekisteröijällä on se laillisesti
hallussaan tai että tällä on oikeus viitata siihen.

b)

Jotta tutkimusraportti olisi helpommin käytettävissä mutta silti lukijan
arvioitavissa, laboratoriot tai muut tahot laativat tutkimustiivistelmiä tai
yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä täydellisestä tutkimusraportista.
Nämä käsitteet määritellään 3 artiklan 28 ja 29 kohdassa: Yksityiskohtainen
tutkimustiivistelmä tarkoittaa yksityiskohtaista tiivistelmää täydellisen
tutkimusraportin tavoitteista, menetelmistä, tuloksista ja päätelmistä. Siinä
on annettava riittävästi tietoa, jotta tutkimus voidaan arvioida itsenäisesti,
jolloin tarve tutkia täydellistä tutkimusraporttia on mahdollisimman vähäinen.
Valtion elimet julkaisevat (yksityiskohtaisia) tutkimustiivistelmiä toisinaan
täydellisen tutkimusraportin omistajan luvalla (esim. kansainvälisen tai
kansallisen kemikaaliarviointiohjelman yhteydessä, kuten EYriskinarviointiraportit, OECD:n/ICCA:n HPV-kemikaaliohjelma ja
Yhdysvaltojen HPV-kemikaaliohjelma). (Yksityiskohtaiset) tutkimustiivistelmät
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julkaistaan tavallisesti kemikaaliviraston verkkosivulla, paitsi jos rekisteröijä
voi perustella kemikaalivirastolle, miksi julkaiseminen voisi vaikuttaa
haitallisesti yrityksen tai muun tahon kaupallisiin etuihin. Jos kemikaalivirasto
hyväksyy perustelut, (yksityiskohtaisia) tutkimustiivistelmiä ei julkaista.
c)

Tutkimusraportista ja tutkimustiivistelmästä erotetaan tutkimuksen ”tulos”
(tai päätelmä). Tiettyjen rekisteröintiä varten toimitettujen tutkimusten
tulokset julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla (119 artiklan 1 kohdan
d ja e alakohta), eikä niiden osalta voida vedota luottamuksellisuuteen.
Kolmas osapuoli ei voi toimittaa rekisteröintiä tämän julkisesti saatavilla
olevan tiedon perusteella, koska kaikkien rekisteröijien on toimitettava
asianmukaiset (yksityiskohtaiset) tutkimustiivistelmät, ja niillä tulee olla lupa
viitata täydelliseen tutkimusraporttiin.

2.

Tietoja koskevat oikeudet (täydellinen tutkimusraportti)

On tehtävä selvä ero a) täydellisen tutkimusraportin omistajuuden, b) täydellisen
tutkimusraportin laillisen hallussapidon, c) oikeuden viitata täydelliseen
tutkimusraporttiin ja d) muiden mahdollisten oikeuksien välillä.
a)

Täydellisen tutkimusraportin omistajuus kuuluu tavallisesti sille
osapuolelle, joka omistaa kaikki25 tietojen immateriaalioikeudet (tiedon
haltijat). Nämä immateriaalioikeudet syntyvät joko automaattisesti (koska
omistaja on tutkimusten tai testien tekijä) tai osapuolten tahdonilmaisun
kautta (sopimus).

Jos tietojen immateriaalioikeuksien käyttöoikeus on annettu sopimuksen nojalla
(esim. oikeuksien siirto, lisenssisopimus, valtuutus), henkilöstä/tahosta, jolle
oikeudet on siirretty, tulee joko näitä tietoja koskevien immateriaalioikeuksien
täydellinen26 omistaja (silloin, jos kaikki tietoja koskevat oikeudet on siirretty –
oikeuksien siirto) tai osittainen omistaja/käyttäjä (silloin, jos vain tietyt tieteelliset
aineistot on lisensoitu tai jos käyttölupa on myönnetty vain tiettyjen
immateriaalioikeuksien osalta, esimerkiksi kun päärekisteröijälle myönnetään lupa
käyttää tutkimuksia (ainoastaan) rekisteröintiä varten).
b)

Täydellisen tutkimusraportin laillista hallussapitoa käsitellään REACHasetuksen 10 artiklassa. Tätä termiä ei kuitenkaan määritellä asetuksessa.
Julkaistun tiedon osalta määritelmä voidaan johtaa henkiseen työhön
sovellettavasta lainsäädännöstä eli tekijänoikeuslainsäädännöstä.

Vaatimusta laillisesta hallussapidosta on luettava yhdessä REACH-asetuksen
30 artiklan 1 kohdan kanssa, jolloin se tarkoittaa, että rekisteröijällä on oltava
oikeus käyttää tietoja rekisteröintiä varten, vaikka oikeus käyttää tietoja muihin
tarkoituksiin voikin olla rajoitettua. Eräs mahdollinen konkreettinen esimerkki on se,
että rekisteröijällä on jäljennös (sähköinen tai paperinen versio) täydellisestä

Immateriaalioikeuksia sovelletaan hyvin laajasti; ne koskevat esimerkiksi oikeutta käyttää tietoja eri
tarkoituksiin (mukaan luettuna rekisteröinti REACH-asetuksen nojalla), tietojen uudelleenkäyttöä,
kääntämistä, hyödyntämistä, myymistä, siirtämistä, jakamista, jäljentämistä, johdettujen tutkimusten
laatimista sekä tutkimusten/tiedon lisäämistä muihin tutkimuksiin.
25

26

Kun tietojen omistaja toimii rekisteröijänä, sitä voidaan silti estää käyttämästä tutkimusta tai
määräämästä siitä parhaaksi katsomallaan tavalla, vaikka se olisi hankkinut tietojen täyden omistajuuden.
Esimerkiksi 30 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että ”tutkimuksen omistajan” on toimitettava tositteet
kustannuksista, jos tietojenvaihtofoorumin osapuolet pyytävät niitä.
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tutkimusraportista ja voimassa oleva oikeus käyttää tietoja rekisteröintiä varten.
Ottaen huomioon, että täydellinen tutkimusraportti on ensisijaisesti henkinen
luomus, jolloin siihen sovelletaan immateriaalioikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, ei
olisi esimerkiksi mahdollista käyttää tietojen omistajalta varastettuja tai
lisenssisopimuksen rikkomisen perusteella saatuja tietoja.
Lisäksi immateriaalioikeudet kuuluvat yksityisoikeuden piiriin, jota sovelletaan
REACH-asetuksesta riippumatta. REACH-asetuksen mukainen laillinen hallussapito
voidaan siis kyseenalaistaa, jos on jo todettu, että immateriaalioikeuksia on
loukattu. Tämän voi todeta ainoastaan immateriaalioikeuksien alalla toimivaltainen
viranomainen tai tuomioistuin.
c)

REACH-asetuksessa mainitaan myös oikeus viitata täydelliseen
tutkimusraporttiin rekisteröintiä varten. Tämä koskee oikeutta viitata
tutkimukseen, jonka täydellisen tutkimusraportin omistaja tai toinen
rekisteröijä on jo toimittanut rekisteröintiä varten. Tietojen omistaja tai
oikeutettu käyttäjä voi antaa toiselle osapuolelle (luvan saajalle) käyttöluvan,
lisenssin tai tehdä tämän kanssa muuntyyppisen sopimuksen, jonka myötä
tietojen käyttö rajataan yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen (kuten
REACH-asetuksen mukaiseen rekisteröintiin). Tällöin toiselle osapuolelle ei
välttämättä anneta jäljennöstä täydellisestä tutkimusraportista vaan
ainoastaan oikeus viitata kyseiseen tutkimukseen.

d)

Pelkkä jäljennös täydellisestä tutkimusraportista ilman käyttölupaa tai
oikeutta käyttää tietoja ei riitä rekisteröintitarkoituksiin, ellei täydellinen
tutkimusraportti ole julkisesti saatavilla eikä sitä suojata tekijänoikeuksilla tai
muilla asiaankuuluvilla immateriaalioikeuksilla.

Huomautus: Lukuun ottamatta 10 artiklan a alakohdan viimeisessä alakohdassa
lueteltuja erityistapauksia rekisteröijällä on oltava täydellinen tutkimusraportti
laillisesti hallussaan tai lupa viitata siihen (esim. käyttölupa). Tätä sovelletaan myös
silloin, kun yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät tai tutkimustiivistelmät ovat
saatavilla internetissä (esim. OECD:n/ICCA:n HPV-kemikaaliohjelman yhteydessä
julkaistut tiivistelmät).
Julkisesti saatavilla olevan sähköisen tiedon osalta tällaisilla tiedoilla ei voida täyttää
rekisteröinnin vähimmäistietovaatimuksia. Mahdollisten rekisteröijien on
tarkistettava huolellisesti, mitä tietoja voidaan käyttää vapaasti ja milloin tällaisten
tutkimusten tietyt käytöt loukkaavat omistajien tekijänoikeuksia. Tätä sovelletaan
myös tapauksiin, joissa valtion virastot antavat pääsyn täydellisiin
tutkimusraportteihin (esim. Yhdysvaltain tiedonvapauslain tai vastaavan
lainsäädännön kautta27).

REACH-asetuksen 10 artiklassa vaadittujen ”laillisen hallussapidon” tai ”luvan viitata”

Tätä ei tule sekoittaa oikeuteen käyttää (yksityiskohtaisia) tutkimustiivistelmiä, jonka kemikaalivirasto
myöntää tiedusteluprosessin aikana ja johon sovelletaan 12 vuoden sääntöä. Tällaisia (yksityiskohtaisia)
tutkimustiivistelmiä voidaan käyttää vapaasti rekisteröintitarkoituksiin. Tarkempia tietoja on näiden
toimintaohjeiden kohdassa 4.6.
27
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voidaan katsoa johtuvan suoraan immateriaalioikeudesta28.
Tekijänoikeuslainsäädännön mukaan sellaisia asiatietoja ja muita tietoja, joita on
käytettävä tutkimustiivistelmän laatimisessa, ei yleensä suojata tekijänoikeuksin.
Lisäksi tutkimustiivistelmissä ja yksityiskohtaisissa tutkimustiivistelmissä voidaan
viitata tiettyyn työhön (tässä tapauksessa täydelliseen tutkimustiivistelmään) tai
lainata sitä edellyttäen, että mainitaan lähde ja kirjoittajan nimi, jos se mainitaan
julkaistussa täydellisessä tutkimustiivistelmässä. Tekijänoikeudet koskevat vain
ilmaisun muotoa tai tapaa, mutta asiatietoja ja muita tietoja, joita on käytettävä
tutkimustiivistelmän laatimisessa rekisteröintiaineistoa varten, ei yleensä suojata
tekijänoikeuksilla.
Tiedotusverkkosivustollaan kemikaalivirasto muistuttaa mahdollisia rekisteröijiä siitä,
että REACH-asetuksen 10 artiklan mukaisesti kemikaaliviraston verkkosivulla
julkaistuja tutkimustiivistelmiä ja yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä saa käyttää
rekisteröintiä varten vain, jos rekisteröijällä on laillisesti hallussaan täydellinen
tutkimusraportti tai hänellä on lupa viitata siihen. Lisäksi tietojen kopioiminen tai
muu levittäminen on tekijänoikeuslainsäädännön alaista ja voi edellyttää kyseisen
tietojen omistajan lupaa. Pelkästään kemikaaliviraston verkkosivustolla julkaistujen
tietojen avulla ei voida täyttää REACH-asetuksen mukaisia tietovaatimuksia, sillä
mahdollisten rekisteröijien on varmistettava rekisteröinnissä toimitettavien tietojen
merkityksellisyys, luotettavuus ja laatu.
Miten oikeus tietojen lailliseen hallussapitoon tai oikeus viitata tietoihin
myönnetään?
Laillisen hallussapito-oikeuden tai oikeuden viitata täydelliseen tutkimusraporttiin 1)
myöntävät yleensä täydellisen tutkimusraportin omistajat, mutta 2) joskus oikeus
voidaan myöntää lain perusteella tai viranomaisten toimesta.
1. Laillisen hallussapito-oikeuden tai oikeuden viitata täydelliseen
tutkimusraporttiin myöntäminen edellyttää yleensä osapuolten välistä
sopimusta. Jos raportti on tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien alainen,
laillisen hallussapito-oikeuden myöntäminen voi tarkoittaa ”lupaa käyttää
tietoja”, kun taas oikeus viitata tietoihin voidaan antaa yksinkertaisesti
myöntämällä ”käyttölupa”. Näistä sopimuksista neuvoteltaessa on
kiinnitettävä riittävästi huomiota näin myönnettyihin oikeuksiin (oikeus
käyttää tietoja vain REACH-asetuksen mukaisiin tarkoituksiin vai myös
muihin tarkoituksiin), annettuihin tietoihin ja mahdollisesti sopimuksen tai
käyttöluvan kestoon sekä asiaankuuluviin kustannuksiin. Lisäksi on
harkittava myös oikeutta myöntää alilisenssejä (esim. kun lupa
myönnetään päärekisteröijälle, jonka on laajennettava oikeuksia
koskemaan myös tiettyjä tietojenvaihtofoorumin osapuolia).
2. Tietyissä tapauksissa oikeus käyttää tietoja tai viitata niihin myönnetään
lainsäädännön perusteella tai viranomaisten toimesta. Tästä on kyse
REACH-asetuksen 25 artiklassa, jonka mukaan ”jokin toinen valmistaja tai
maahantuoja voi käyttää rekisteröintiä varten tutkimustiivistelmiä tai
yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä tutkimuksista, jotka on toimitettu
tämän asetuksen mukaisen rekisteröinnin yhteydessä vähintään 12 vuotta

Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (1886), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna vuonna 1979.
28
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aiemmin”. Kyseisen 12 vuoden säännön mukaisesti on mahdollista viitata
mihin tahansa tutkimukseen ja yksityiskohtaiseen tutkimustiivistelmään
ilman niiden laillista hallussapitoa. Lisäksi 10 artiklan a alakohdan
perusteella 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tutkimusraportit
vapautetaan siitä vaatimuksesta, että rekisteröijällä tulisi olla ne laillisesti
hallussaan tai lupa viitata niihin.
Tämä koskee myös tiedustelumenettelyn mukaisia erityisolosuhteita
(kohdassa 4 kuvatun mukaisesti) tai tilanteita, joissa osapuolet eivät
pääse sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä tietojenvaihtofoorumissa
(30 artiklan 3 kohta). On kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä
nimenomainen 12 vuoden sääntö koskee ainoastaan REACH-asetuksen
mukaista rekisteröintiä varten toimitettuja tutkimustiivistelmiä tai
yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä, eikä niitä siis saa käyttää vapaasti
muihin tarkoituksiin. Tätä ei tule sekoittaa oikeuteen käyttää
(yksityiskohtaisia) tutkimustiivistelmiä, jonka kemikaalivirasto myöntää
tiedusteluprosessin aikana ja johon sovelletaan 12 vuoden sääntöä.
Tällaisia (yksityiskohtaisia) tutkimustiivistelmiä voidaan käyttää vapaasti
rekisteröintitarkoituksiin. Tarkempia tietoja on näiden toimintaohjeiden
kohdassa 4.6.
Kun tutkimukset ovat julkisesti saatavilla, niiden sisältämiä tietoja saa yleensä
käyttää ilman, että se loukkaisi tutkimuksen tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuden
perusteella mahdollinen rekisteröijä ei kuitenkaan saa kopioida tutkimuksen tekstiä –
kiinteää ilmausta – rekisteröintiaineistoon. Tietoja voidaan käyttää oman
tutkimustiivistelmän laatimiseen. Julkaistujen tietojen käyttö rekisteröinnin
vähimmäistietovaatimusten täyttämiseksi edellyttää kuitenkin edelleen sitä, että
rekisteröijällä on täydellinen tutkimusraportti laillisesti hallussaan tai oikeus viitata
siihen (ts. julkaistuun tutkimukseen, johon tutkimusraportti perustuu).
Julkaistun täydellisen tutkimusraportin osalta ”laillinen hallussapito-oikeus” tai
”oikeus viitata siihen” voidaan usein myöntää aikakausjulkaisun tilaamisen
yhteydessä, mutta ei välttämättä aina. Jos julkaistun tutkimuksen tilaa ei voida
päätellä tutkimuksessa olevasta tekijänoikeuslausekkeesta (jos julkaisija esimerkiksi
kieltää vain kaupallisen käytön), on suositeltavaa tarkistaa tekijänoikeuksien
omistajalta, miten yritykset voivat käyttää julkaistuja tutkimuksia omassa
aineistossaan. Tarvittaessa oikeus voidaan myöntää ”käyttöluvalla” tai muunlaisella
sopimuksella, jolla varmistetaan ”lupa” käyttää oleellisia tietoja rekisteröintiä varten.
On muistettava, ettei tekijänoikeuksien omistaja ole välttämättä tutkimuksen
kirjoittaja, vaan se voi olla myös julkaisija tai verkkosivuston ylläpitäjä.
Toisin sanoen rekisteröijien on yritettävä neuvotella tekijänoikeuksien omistajan
kanssa sellainen lupa, jonka perusteella ne voivat viitata julkaistuihin tietoihin.
Todettakoon, että aina kun sovelletaan tietojen yhteistoimitusta REACH-asetuksen
11 tai 19 artiklan nojalla, julkaistujen tietojen käyttöehtojen tarkastuksessa on
otettava huomioon, että tietoja käyttävät päärekisteröijän lisäksi myös kaikki muut
osapuolet, jotka osallistuvat samaa ainetta koskevaan tietojen yhteistoimitukseen.
Jos on tarpeen tehdä sopimus tekijänoikeuksien omistajan tai tämän edustajan
kanssa, siinä tulisi varmistaa, että kaikki tietojen yhteistoimituksen osapuolet –
mukaan lukien mahdolliset tulevat jäsenet, jotka pyytävät lupaa käyttää tietoja –
saavat käyttää tietoja laillisesti.
Tutkimuksen käyttöä koskevia oikeuksia voidaan laajentaa hankkimalla ”käyttölupa”
tai muuntyyppinen sopimus. Sopimuksessa on varmistettava, että rekisteröijät
voivat osoittaa, että heillä on ”laillisesti hallussaan” oleellisia tietoja REACHasetuksen mukaista rekisteröintiä varten.
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Jos tekijänoikeuksien omistaja kieltäytyy antamasta lupaa mahdollisille rekisteröijille,
on otettava huomioon, että julkaistujen asiakirjojen tiettyjä osia ei kenties suojata
tekijänoikeuksilla, jolloin ne voidaan sisällyttää rekisteröintiaineistoon.
Huomautus: Tekijänoikeus kattaa vain ilmaisumuodon mutta ei työn sisältämiä
asiatietoja ja muita tietoja. Tällaisia tietoja voidaan lisätä rekisteröintiaineistoon
ilman tekijänoikeuksien omistajan suostumusta edellyttäen, että julkaistun
tutkimuksen tekstiä ei kopioida sellaisenaan tutkimustiivistelmään. Tällöin ei tarvita
etukäteen myönnettyä lupaa viitata tietoihin, mutta viittaukset tutkimukseen ja
lainaukset siitä on merkittävä asianmukaisesti. Julkaistujen tietojen käyttö
rekisteröinnin vähimmäistietovaatimusten täyttämiseksi edellyttää kuitenkin edelleen
sitä, että rekisteröijällä on oikeus viitata täydelliseen tutkimusraporttiin (ts.
julkaistuun tutkimukseen, johon tutkimusraportti perustuu).

Lähde ja kirjoittajan nimi on mainittava, jos ne esiintyvät julkaistussa artikkelissa.
Tekijänoikeuksia koskevaa poikkeusta sovellettaessa täydellistä tutkimusraporttia tai
sen osia ei kuitenkaan saa kopioida kokonaan. Lisäksi on muistettava, että
ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa tiettyjen asioiden
järjestyksen tai valinnan voidaan katsoa muodostavan täysin uuden ja omaperäisen
ilmaisun, ne voivat olla tekijänoikeuden alaisia. Lähdeviitteet eli tiedon lähde ja
kirjoittajan nimi on merkittävä aina tarvittaessa hyvän käytännön mukaisesti
rekisteröinnin edellyttämällä tavalla, eikä sen ei yleensä katsota loukkaavan
tekijänoikeuksia.
Tekijänoikeuksissa on tiettyjä poikkeuksia, joita voidaan tarvittaessa soveltaa. Yksi
tekijänoikeussuojan perusasioista, kappaleen valmistamista koskeva oikeus, on
rekisteröinnissä olennaista, ja sitä käsitellään direktiivissä 2001/29/EY 29. Kappaleen
valmistamista koskeva oikeus on tekijöillä teostensa osalta oleva yksinoikeus sallia
tai kieltää suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä
muodossa tahansa kokonaan tai osittain tapahtuva kappaleen valmistaminen
(direktiivin 2 artiklan a alakohta). On olemassa useita poikkeuksia ja rajoituksia
(direktiivin 5 artikla), joita voidaan pitää merkityksellisinä REACH-asetuksen
mukaisiin tarkoituksiin käytettävän tutkimusaineiston osalta (esim. sellaisen työn
lainaaminen, joka on saatettu laillisesti julkisesti saataville esimerkiksi selostusta
varten (5 artiklan 3 kohdan d alakohta), tietyn työn käyttäminen hallinnollisen
asianmukaisen suorittamisen tai niiden selostamisen varmistamiseksi (5 artiklan
3 kohdan e alakohta)). Jotta tietyn jäsenvaltion tilanne voitaisiin ottaa huomioon,
olisi siis tarkistettava, onko jäsenvaltio saattanut direktiivin osaksi kansallista
lainsäädäntöään. Kansallisen lainsäädännön lisäksi tietyn maan kansallinen
oikeuskäytäntö voi olla myös olennainen tällaista poikkeusta koskevan tilanteen
määrittämiseksi tarkasti.
Pelkästään EU:n lainsäädännön perusteella ei siis voida tehdä pitäviä päätelmiä
tiettyjen tekijänoikeussuojaa koskevien poikkeusten tai rajoitusten soveltamisesta
tietojen käyttöön REACH-asetuksen mukaisia tarkoituksia varten, sillä se määräytyy
pitkälti sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella. Sovellettava kansallinen
lainsäädäntö on se lainsäädäntö, jonka perusteella suojausta pyydetään. On myös
korostettava, että tietyt tekijänoikeuksien näkökohdat voivat ulottua EU/ETA-alueen

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001,
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa, EYVL
L 167, 22.6.2001, s. 10.
29

75

76

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet
Versio 3.1 – tammikuu 2017

ulkopuolelle (etenkin jos tutkimuksia julkaistaan internetissä).
Rekisteröijillä voi siis olla oikeus käyttää julkaistun artikkelin sisältöä eri muodossa,
kunhan asianmukainen kansallinen tekijänoikeuslaki ja/tai tietosuojalaki (tai -lait) on
tarkistettu ennalta ja kunhan niitä noudatetaan. Epäselvissä tapauksissa
kemikaalivirasto suosittelee kääntymistä tekijänoikeuksiin erikoistuneen lakimiehen
puoleen.
Omistajuuden määrittäminen: tietojen alkuperä
Tiedot (täydelliset tutkimusraportit) kuuluvat yleensä 1) yrityksille, 2)
toimialajärjestöille, 3) konsortioille tai 4) virallisille tahoille.
1. Yritykset: Kun yritykset tekevät tutkimuksia itse tai teettävät niitä, niillä on
yleensä täydet omistusoikeudet tutkimuksiin sekä oikeus myöntää lupa
näiden tietojen käyttöön. Yritysryhmittymässä tiedot voivat olla yhden
siihen kuuluvan oikeushenkilön hallussa, eikä niitä välttämättä paljasteta
muille saman ryhmittymän yrityksille ilman erityistä sopimusta. REACHasetuksen 30 artiklan säännökset sitovat ainoastaan niitä tiedon haltijoita,
jotka kuuluvat samaan tietojenvaihtofoorumiin. Sen ulkopuolisilla tiedon
haltijoilla ei ole velvollisuutta tietojen yhteiskäyttöön REACH-asetuksen
nojalla.
Tutkimuksen voidaan katsoa olevan saatavilla tietojenvaihtofoorumin
piirissä, jos kaikki mahdolliset rekisteröijät voivat pyytää muilta
tietojenvaihtofoorumin osapuolilta täydellistä tutkimusraporttia
käyttöönsä (joko 30 artiklan 1 kohdan mukaisen sopimuksen tai
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kemikaaliviraston päätöksen
perusteella). Tämä edellyttää, että tutkimuksen omistaa suoraan joko
joku tietojenvaihtofoorumin osapuolista, tai jos tutkimuksen omistaja on
tietojenvaihtofoorumin ulkopuolinen taho, tietojenvaihtofoorumin
osapuolella on kuitenkin oltava oikeus jakaa tutkimus muille
tietojenvaihtofoorumin osapuolille varsinkin silloin, jos kyseinen tutkimus
on jo toimitettu kemikaalivirastolle.
2. Toimialajärjestöt: Tietyissä tapauksissa toimialajärjestöt tilaavat
tutkimuksia ja pitävät tietoja hallussaan jäsentensä puolesta. Tässä
ongelmana on määrittää tietojen omistaja, joka voi olla järjestö, sen
jäsenet tai järjestön sisäisen tietyn eturyhmän jäsenet. Tällöin on yleensä
tutkittava esimerkiksi järjestön sääntöjä ja/tai eturyhmän muodostamiseen
liittyviä asiakirjoja. Näissä asiakirjoissa voidaan määrittää myös järjestöstä
tai ryhmästä eroavia yrityksiä koskevat oikeudet.
3. Konsortiot: Konsortioon kuuluvat yritykset voivat päättää jakaa olemassa
olevia tietoja tai tuottaa uusia tietoja. Tietojen omistajuus määritetään
yleensä konsortiosopimuksen säännöissä tai erillisin sopimuksin, kun
tutkimus jaetaan tai tilataan. Yleensä oikeudet tietoihin annetaan niille,
jotka osallistuvat tietojen hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kuten
edellä on mainittu, joissain tapauksissa konsortiosopimuksessa rajoitetaan
konsortion jäsenten oikeuksia käyttää tietoja, joita ne jakavat tai
tuottavat, joten niillä ei välttämättä ole kyseisten tietojen omistajuuteen
liittyviä oikeuksia.
4. Viralliset tahot: Myös valtion virastot, tutkimuslaitokset, yliopistot ja
kansainväliset järjestöt tekevät tutkimuksia, joita suojataan
tekijänoikeuksilla. Omistajuus kuuluu yleensä valtiolle, yliopistolle tai
kansainväliselle järjestölle. Oikeutta viitata tietoihin on haettava kyseiseltä
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taholta. On tärkeää muistaa, että vaikka nämä viralliset tahot olisivat
julkaisseet tutkimustiivistelmän tai täydellisen tutkimusraportin,
tutkimusta ei välttämättä voi käyttää vapaasti rekisteröintitarkoituksiin.
Joissain tapauksissa itse tutkimus voi olla tekijänoikeuksien alainen tai
kuulua muulle osapuolelle, jolla on kyseisen tutkimuksen täydet
omistusoikeudet.
Miten ja milloin tietoja ja kustannuksia voidaan jakaa?
Tietojenvaihtofoorumien osapuolet voivat järjestää kustannusten jakamisen
parhaaksi katsomallaan tavalla. Niiden on sovellettava tasapuolisuuden, avoimuuden
ja syrjimättömyyden perusperiaatteita, jotka vahvistetaan REACH-asetuksessa ja
joita selvennetään edelleen täytäntöönpanoasetuksessa. Niiden on myös pidettävä
mielessä, että tietojen yhteiskäytön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa tietojen
omistajalle vaan jakaa tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset.
Lisäksi on otettava huomioon, että aiemman lainsäädännön nojalla yli 12 vuotta
aikaisemmin toimitetuista tiedoista ei makseta korvausta (ks. lisätietoa 12 vuoden
säännöstä kohdassa 4.6.1).
Näissä toimintaohjeissa kuvataan useita korvausmalleja, joita voidaan käyttää
lähtökohtina (ks. kohta 5). Osapuolten on järjestettävä myös tietojen fyysinen siirto
(yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä tai käyttölupa) keskuudessaan.
Jos mahdollisissa rekisteröijissä on eri tonnimääriä rekisteröiviä valmistajia ja
maahantuojia, rekisteröinnissä sovelletaan eri määräaikoja. Tällöin mahdolliset
rekisteröijät ovat voineet tehdä sopimuksen tietojen yhteiskäytöstä ja kustannusten
jakamisesta ennen vuoden 2010 tai 2013 rekisteröintimääräaikaa. Tietojen
yhteiskäyttöä koskeva malli on sen vuoksi selkeästi perusteltava, jotta se on
tasapuolinen, avoin ja syrjimätön myös niille mahdollisille rekisteröijille, jotka
liittyvät olemassa olevaan rekisteröintiin vuonna 2018 tai sen jälkeen. Osuus
kustannuksista on myös maksettava rekisteröinnin aikana, elleivät mahdolliset
rekisteröijät sovi muuta.

Huomautus: Vaiheessa 8 mahdolliset rekisteröijät järjestävät keskuudessaan tietojen
varsinaisen vaihdon ja sopivat siitä aiheutuvista kustannuksista. Näin varmistetaan,
että jokainen mahdollinen rekisteröijä voi rekisteröidä aineensa hyvissä ajoin ennen
asianmukaista rekisteröintimääräaikaa, rekisteröijä saa tai maksaa asianmukaisen
korvauksen toimittamistaan tai sille toimitetuista tiedoista ja rekisteröintiä varten
tarvittavat tiedot ovat sen saatavilla. Mahdollisten rekisteröijien on maksettava
korvaus vain niistä tutkimuksista, jotka ne tarvitsevat tonnimääriensä perusteella.
Lisäksi tietojenvaihtofoorumin ja tietojen yhteistoimituksen hallintaan liittyvät
kustannukset sekä muut hallinnolliset, muut kuin tutkimuskustannukset olisi jaettava
suhteellisesti.

3.3.3.9.

Vaihe 9 – Tietojen yhteistoimitus

Teknisessä pääaineistossa on aina dokumentoitava kaikki olemassa olevat
merkitykselliset ja saatavilla olevat tiedot, jotka on kerätty yhteisen
rekisteröintiaineiston valmistelun aikana. Rekisteröintiaineistossa on oltava myös
kemikaaliturvallisuusraportti kaikista vähintään 10 tonnia vuodessa rekisteröijää
kohti valmistettavista tai maahantuotavista aineista. Teknisen aineiston osalta
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vähintään kaikki 10 artiklan a alakohdassa edellytetyt tiedot ja
kemikaaliturvallisuusraportin osalta vähintään kaikki 10 artiklan b alakohdassa
edellytetyt tiedot on dokumentoitava tietyn raporttimallin mukaisesti (REACHasetuksen liite I).
Päärekisteröijän on myös tarvittaessa pyydettävä yhteisesti toimitettujen tietojen
luottamuksellista käsittelyä (10 artiklan a alakohdan xi alakohta), kun taas
poisjättäytyneen jäsenen tietojen osalta salassapitopyynnön tekee asianomainen
jäsen, joka toimitti tiedot.
Kaikkien tietojen yhteistoimitukseen osallistuvien rekisteröijien on noudatettava
10 artiklan a alakohdan säännöksiä.

3.3.4. Luokitus ja merkinnät
Aineen luokituksesta ja merkinnöistä sopiminen on toinen tietojenvaihtofoorumin
kahdesta tavoitteesta. Rekisteröijien on toteutettava aineen luokitus ja merkinnät
rekisteröintiaineistossa liitteessä VI olevassa 4 jaksossa kuvatulla tavalla osana
teknistä asiakirja-aineistoa (10 artiklan 1 kohdan iv alakohta).
CLP-asetuksessa säädetään, että ilmoittajien ja rekisteröijien on pyrittävä kaikin
tavoin sopimaan nimikkeestä, joka lisätään luokitus- ja merkintäluetteloon, jos
samasta aineesta olisi tehtävä ilmoituksen perusteella eri kirjauksia. Tämä säännös
(CLP-asetuksen 41 artikla) käsittää myös jälkikäteen tehdyt sopimukset, jos ilmoitus
on jo tehty, mutta ei välttämättä sopimusta, joka on tehty ennen ilmoitusta, jos se
perustuu tietojenvaihtofoorumissa käytyihin keskusteluihin (ja tietojen
yhteiskäyttöön). Lisätietoja annetaan oppaassa ”Luokitus- ja merkintäilmoituksen
laatiminen” osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/manuals.
On suositeltavaa, että mahdolliset rekisteröijät vaihtavat tietoja kunkin käyttämistä
luokituksesta ja merkinnöistä heti tietojenvaihtofoorumin toiminnan alkuvaiheessa.
Voidaan kohtuudella olettaa, että jos osapuolten välillä ei ole luokitusta ja merkintöjä
koskevia eroja, se on hyvä osoitus siitä, että tietoja voidaan vaihtaa.
Jos luokituksessa ja merkinnöissä sen sijaan on eroja, tietojenvaihtofoorumin
osapuolet voivat selvittää, johtuvatko erot erilaisista tiedoista (sisäiset
ominaisuudet), joihin yksittäiset luokitukset perustuvat, vai aineiden erilaisista
ominaisuuksista. Näitä vaihtoehtoja käsitellään jäljempänä kahdessa esimerkissä.
Esimerkkejä:
1. Valmistaja A luokittelee aineensa tietyn terveysvaaran perusteella
tukeutuen sellaiseen tutkimukseen, joka ei ole valmistajan B saatavilla.
Valmistaja B ei luokittele ainettaan saman terveysvaaran perusteella,
koska sillä ei ole asiasta riittävää ja luotettavaa tutkimustietoa ja muuta
tietoa.
Asian käsittely: Valmistajan B on pyydettävä 30 artiklan 1 kohdan
säännösten nojalla puuttuvat tiedot valmistajalta A, ja kummankin
valmistajan (A ja B) on harkittava saman luokituksen käyttämistä.
2. Valmistajilla A ja B on asianmukaisia ja luotettavia tutkimuksia tietystä
vaarasta. Valmistajan A ainetta koskevassa tutkimuksessa suositellaan
tiettyä luokitusta. Toisessa samaa ainetta koskevassa tutkimuksessa, joka
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on valmistajan B saatavilla, ei suositella mitään luokitusta. Tämä johtuu
kuitenkin siitä, että valmistajien A ja B valmistamien aineiden vaaraprofiilit
ovat erilaiset tuotantoprosessiin liittyvien erojen vuoksi (esim.
epäpuhtaudet, isomeerit).
Asian käsittely: Luokitus eroaa aineiden erilaisten epäpuhtausprofiilien
vuoksi, vaikka molemmat tutkimukset ovat sinänsä päteviä. Tietojen
yhteiskäytön mahdollisuus valmistajien A ja B välillä kyseisten vaarojen
osalta ei ole asianmukaisesti perusteltua. Aineen tunnisteprofiilissa on
täsmennettävä aineen erilaiset rajaavat koostumukset, jos nämä
koostumukset aiheuttavat erilaisia ominaisuuksia. Yhteen aineistoon
sisältyvien rajaavien koostumusten lukumäärään vaikuttavat tietojen
yhteistoimituksen osallistujien rekisteröimien koostumusten vaihtelevuus
sekä niiden käyttäytymis- ja vaaraprofiilit. Lähtökohtaisesti on
toimitettava täsmälliset tiedot kustakin rajaavasta koostumuksesta, jotta
voidaan määrittää kyseisen koostumuksen ominaisuus. Näiden tietojen
perusteella voidaan määrittää eri luokitus erilaisille rajaaville
koostumuksille.
Saman tietojenvaihtofoorumin muiden mahdollisten rekisteröijien on sovittava
keskenään aineen luokituksesta ja merkinnöistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että luokitus ja merkinnät ovat samoja kaikkien saman aineen valmistajien tai
maahantuojien kannalta. Samaa ainetta voidaan valmistaa erilaisissa prosesseissa,
jolloin epäpuhtausprofiilit ovat erilaisia. Ks. myös CLP-asetuksen kriteereiden
soveltamista koskevien ohjeiden kohta 1.1.7.2 osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-clp. Sama tilanne saattaa
syntyä myös käytettäessä erilaisia raaka-aineita. Näissä tapauksissa tietojen
yhteiskäyttö voi silti olla mahdollista.
Onko tietojen yhteiskäyttö mahdollista, jos luokitus ja merkintätiedot ovat
erilaisia?
Tietojen yhteiskäyttövelvollisuutta sovelletaan saman aineen rekisteröijiin, jotka
kuuluvat samaan tietojenvaihtofoorumiin. Erot luokitus- ja merkintätiedoissa eivät
ole peruste olla vaihtamatta tietoja. Tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat sopia,
että samaan aineeseen voidaan soveltaa erilaisia luokitus- ja merkintätietoja, jos ero
liittyy esimerkiksi hyvin määritettyyn epäpuhtauteen, jonka oleelliset vaaralliset
ominaisuudet tunnetaan. Näin ollen päärekisteröijän toimittama yhteinen
rekisteröintiaineisto voi sisältää useampia luokituksia ja merkintöjä, jos se on
asianmukaisesti perusteltu ja osoitettu avoimella dokumentaatiolla.

Huomautus: Tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat olla myös eri mieltä aineen
luokituksesta ja merkinnöistä (muista kuin epäpuhtausprofiilin eroihin tai
testitulosten erilaiseen tulkintaan liittyvistä syistä) (REACH-asetuksen 11 artiklan
3 kohdan c alakohdan mukaisesti). Tässä tapauksessa REACH-asetuksessa sallitaan
tietojenvaihtofoorumin jäsenten toimittaa erikseen osa tai kaikki yhteistoimitukseen
sisältyvistä tiedoista ja toimittaa erilliset luokitus- ja merkintätiedot. Yhteisessä
rekisteröintiaineistossa voi kuitenkin olla erilaisia luokituksia ja merkintöjä ilman,
että jonkun osapuolen täytyisi jättäytyä pois yhteistoimituksesta. Ne eivät
välttämättä ole myöskään tietojen yhteiskäytön este.
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On kuitenkin todettava, että erilaiset luokitukset ja merkinnät voivat vaikuttaa
riskinarviointiin, ja mahdollisuus tehdä yhteinen kemikaaliturvallisuusarviointi
saattaa muuttua kyseenalaiseksi.

3.3.5. Tietojen yhteiskäyttö: yrityskohtainen
tapa (poisjättäytyminen)
Rekisteröijien on noudatettava REACH-asetuksen mukaisia velvollisuuksiaan
etenemällä REACH-asetuksen 30 artiklassa kuvatulla tavalla (tietojen yhteiskäyttö).
Rekisteröijien, jotka jättäytyvät pois tietojen yhteiskäytöstä, on silti osallistuttava
tietojen yhteistoimitukseen.

Huomautus: Rekisteröijät saavat jättäytyä pois tiettyihin tai kaikkiin tutkittaviin
ominaisuuksiin liittyvästä tietojen yhteiskäytöstä, mutta niiden on edelleen
osallistuttava tietojen yhteistoimitukseen.

Jäljempänä kuvattuja vaiheita sovelletaan ainoastaan sellaisiin tutkittaviin
ominaisuuksiin, joiden osalta rekisteröijät voivat esittää, että kolmesta 11 artiklan
3 kohdassa tarkoitetusta kriteeristä yhden soveltaminen on perusteltua ja
mahdollistaa tietojen erillisen toimittamisen.
Vaihe 1

Saatavilla olevien tietojen kerääminen ja luettelointi yrityskohtaisesti

Vaihe 2

Tietovaatimusten tarkasteleminen yrityskohtaisesti

Vaihe 3

Saatavilla olevien tietojen yhteiskäyttö (jos tarpeen)

Vaihe 4

Tietojen yhteistoimitus – poisjättäytyminen

Vaiheet 1–3 ovat muuten samat kuin edellä kohdassa ”kollektiivinen tapa” kuvatut,
mutta ne vain toteutetaan yrityskohtaisesti. Ne esitetään jäljempänä vain
tiivistetysti.
3.3.5.1.
Vaihe 1 – Saatavilla olevien tietojen kerääminen ja
luettelointi yrityskohtaisesti
Vaiheessa 1 mahdollisen rekisteröijän on kerättävä ja dokumentoitava kaikki tiedot,
jotka tämän yrityksessä on saatavilla kyseisestä aineesta: 1) sisäiset ominaisuudet
(tonnimäärästä riippumatta), 2) käytöt ja altistus sekä 3) riskinhallintatoimenpiteet.
Lisäksi on tehtävä kirjallisuushaku.
3.3.5.2.
Vaihe 2 – Tietovaatimusten tarkasteleminen
yrityskohtaisesti
Vaiheessa 2 kunkin mahdollisen rekisteröijän on määritettävä tarkasti, mitkä ovat
sitä ainetta koskevat tietovaatimukset, jonka se aikoo rekisteröidä, ottaen huomioon
eritoten rekisteröijän yritystä koskevan tonnimäärän. Tietovaatimusten
tarkastelemisen perusteella mahdolliset rekisteröijät voivat harkita mahdollisuutta
soveltaa tietojen mukauttamista (esim. käyttöjen/altistumismallin perusteella),
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QSAR-malleja, interpolointia ja eläinkokeettomia menetelmiä.
3.3.5.3.

Vaihe 3 – Saatavilla olevien tietojen yhteiskäyttö

Mahdollisella rekisteröijällä on edelleen velvollisuus osallistua tietojen yhteiskäyttöön
omistamiensa tutkimusten osalta.
Ennen kuin tutkimus toimitetaan sitä pyytäneen osapuolen saataville, on päästävä
sopimukseen pyydettyihin tietoihin liittyvien kustannusten jakamisesta jäljempänä
kuvatun menetelmän mukaisesti:


Tutkimuksen omistajalla on velvollisuus toimittaa tositteet tutkimuksen
kustannuksista tutkimusta pyytäneelle osapuolelle kuukauden kuluessa
pyynnöstä.



Tietojen yhteiskäytöstä aiheutuneet kustannukset on määritettävä
tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla (ks. kohta 5).



Jos asiasta ei päästä sopimukseen, kustannukset jaetaan tasan.

Kun kustannusten jakamisesta on päästy sopimukseen ja ellei muuta ole sovittu,
omistajan on annettava lupa viitata täydelliseen tutkimusraporttiin kahden viikon
kuluessa maksun vastaanottamisesta.
Ks. ohjeet jaettavien tietojen statuksesta ja laillisesta hallussapidosta
kohdassa 3.3.3.8.
3.3.5.4.

Vaihe 4 – Tietojen yhteistoimitus

Tietojen yhteistoimitusta kuvataan jäljempänä kohdassa 6. Osallistuminen
yhteistoimitukseen on pakollista. ”Yrityskohtaista tapaa” voidaan käyttää vain silloin,
kun yrityksillä on perusteltuja syitä jättäytyä pois osasta tai kaikista
yhteistoimitukseen sisältyvistä tiedoista (ks. lisätietoa kohdassa 6.3). Vaikka muut
rekisteröijät eivät tosiasiassa vaihtaisi mitään tietoja (kaikkien tutkittavien
ominaisuuksien erillinen toimitus), yhteistoimituksen kustannusten (jotka eivät liity
itse tietoihin vaan ovat luonteeltaan enemmän hallinnollisia) jakamisesta on
sovittava tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla.
Kuten täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/9 (3 artiklan 3 kohta) vaaditaan,
mahdollisen rekisteröijän, jonka ei tarvitse jakaa selkärankaisilla tehtäviä testejä, on
ilmoitettava päätöksestään toimittaa tiedot erikseen mahdollisille aiemmille
rekisteröijille (esim. sähköpostitse) sekä kemikaalivirastoon (toimittamalla IUCLIDtiedosto).

3.3.6. Tietojen yhteiskäyttö tiedon haltijoiden
kanssa
Tiedon haltijoiden on saatava taloudellinen korvaus tiedoista, joita ne jakavat
mahdollisten rekisteröijien kanssa. Koska tiedon haltijoilla ei ole velvollisuutta
rekisteröidä ainetta, niillä ei ole ”osuutta” aineen rekisteröinnissä eikä niiden siten
myöskään tarvitse osallistua yhteisen rekisteröintiaineiston valmisteluun. Vastaavasti
niiden ei tarvitse maksaa mitään kustannuksia, jotka liittyvät aineiston valmisteluun
tai tietojen yhteiskäytön järjestämiseen tietojenvaihtofoorumin jäsenten kesken.

Huomautus: Prosessin helpottamiseksi tiedon haltijat, jotka haluavat jakaa
merkityksellisiä tietoja, olisi kuitenkin ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian. Sen
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jälkeen, kun ne ovat liittyneet tietojen yhteiskäyttöä koskevaan keskusteluun, niiden
olisi vastattava tietopyyntöihin viipymättä ja hyvissä ajoin ennen
rekisteröintimääräaikoja.

3.3.7. Meneillään olevaan tietojen
yhteistoimitukseen osallistuvat uudet
rekisteröijät
Jos yhteinen rekisteröintiaineisto on jo tehty, jotkin edellä kuvatuista vaiheista
voidaan ohittaa (esim. kohdissa 3.3.3.6 ja 3.3.3.7 kuvatut vaiheet). Mahdollisen
rekisteröijän on otettava yhteyttä olemassa oleviin rekisteröijiin ja neuvoteltava
sellaiseen yhteisesti toimitettavaan aineistoon osallistumisen ehdoista, jonka
päärekisteröijä on jo toimittanut kemikaalivirastoon muiden hyväksyntänsä antavien
rekisteröijien puolesta. Mahdolliset ja olemassa olevat rekisteröijät (tai niiden
edustajat) ovat velvollisia pyrkimään kaikin tavoin sopimukseen tietojen
yhteiskäytöstä ja kustannusten jakamisesta tasapuolisella, avoimella ja
syrjimättömällä tavalla. Uusille mahdollisille rekisteröijille olisi annettava avoimesti ja
selkeästi tietoa aineen tunnistetiedoista, tietojen käyttöä koskevista vaihtoehdoista
ja kustannuksista sekä pääsystä yhteistoimitukseen (tunnus).
Jos tietojen yhteiskäyttöä koskeva sopimus on jo tehty ja sopimuksen osapuolet
sopivat luopuvansa velvollisuudesta eritellä kustannukset ja/tai sisällyttää
sopimukseen korvausjärjestelyt (ks. kohta 3.2.6.2), tällainen luopuminen ei sido
mahdollisia rekisteröijiä. Täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan
olemassa olevien rekisteröijien on mahdollisten rekisteröijien pyynnöstä
-

eriteltävä kyseisen asetuksen voimaantulopäivän (26. tammikuuta 2016)
jälkeen aiheutuneet kustannukset

-

esitettävä näyttö ennen asetuksen voimaantuloa tehtyjen ja jaettavien
tutkimusten kustannuksista, kun tutkimusta edellytetään REACH-asetuksen
30 artiklan 1 kohdan mukaisesti

-

tehtävä kaikkensa esittääkseen erittely kaikista (ennen asetuksen
voimaantuloa aiheutuneista) muista kustannuksista, mukaan lukien
hallinnolliset kustannukset.

Mahdollinen rekisteröijä voi myös päättää toimittaa erikseen osan tai kaikki
tutkittavia ominaisuuksia koskevista tiedoista (ks. kohta 6), mutta sen on silti
osallistuttava yhteistoimitukseen. On pantava merkille, että rekisteröijät, jotka
päättävät toimittaa osan tai kaikki tiedoista erikseen, ovat edelleen velvollisia
osallistumaan tietojen yhteistoimitukseen liittyviin kustannuksiin ja tarvittaessa
muihin hallinnollisiin kustannuksiin.
Tarkempia tietoja poisjättäytymisen ehdoista on näiden toimintaohjeiden
kohdassa 6.3.

3.4.

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat
tietojenvaihtofoorumissa

REACH-asetuksen 30 artiklassa säädetään säännöistä, joita sovelletaan tietojen
yhteiskäyttöä koskeviin riitoihin tietojenvaihtofoorumissa. Riitoja käsittelevä säännös
koskee erimielisyyksiä siitä, kuka osapuolista toteuttaa uuden testin tai millaisin
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perustein ja/tai ehdoin olemassa olevien, selkärankaisilla tehtyjen tutkimusten
tietoja jaetaan. Lisäksi täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan mukaan ratkaistessaan
REACH-asetuksen 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riitaa kemikaaliviraston on
otettava huomioon, noudattavatko osapuolet asetuksen säännöksiä tasapuolisesta,
avoimesta ja syrjimättömästä tietojen yhteiskäytöstä ja kustannusten jakamisesta.
Täytäntöönpanoasetuksen mukaan kemikaalivirastolla on myös valtuudet varmistaa
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen riitojen yhteydessä, että osapuolet noudattavat
”yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaatetta tietoja koskevan riidan jälkeen. Joten
vaikka riita ei liittyisi varsinaisesti tietoihin (kaikkien tietojen erillinen toimitus) vaan
yhteistoimituksen ehtoihin, voidaan silti turvautua riitamekanismiin (ks. kohta 6).
Tietojen yhteiskäyttöä ja siihen liittyviä riitoja koskevia säännöksiä sovelletaan myös
arviointimenettelyjen perusteella (REACH-asetuksen 53 artikla), kun uusia testejä on
tehtävä.
Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat ovat viimeinen keino, johon olisi turvauduttava
vasta sitten, kun tietojen yhteiskäyttöä koskevat neuvottelut ovat epäonnistuneet
eikä sopimukseen päästä kaikista pyrkimyksistä huolimatta.
Yritykset voivat saada hyödyllisiä tietoja tietojen yhteiskäyttöä koskevissa riidoissa
annetuista kemikaaliviraston päätöksistä, jotka on julkaistu osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/echa-decisions-on-data-sharing-disputes-under-reach.

3.4.1. Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat
30 artiklan 2 kohdan mukaan
Jos rekisteröintiin (liitteiden VII ja VIII mukaisesti) tarvittavaa tutkimusta
(riippumatta siitä, liittyykö siihen selkärankaisilla tehtäviä testejä) ei ole saatavilla
tietojenvaihtofoorumin piirissä, on tehtävä uusi testi aineiston täydentämiseksi.
Tietojenvaihtofoorumin jäsenten on sovittava siitä, kuka toteuttaa puuttuvan
tutkimuksen. Toisinaan osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen kaikista
pyrkimyksistä huolimatta (sillä vapaaehtoisia ei ole tai niitä on useampia kuin yksi).
Jos tietojenvaihtofoorumin osapuolet eivät pääse sopimukseen asiasta, REACHasetuksen 30 artiklan 2 kohdan mukaan kemikaalivirasto määrittää, kuka
rekisteröijistä toteuttaa testin.
Kaikkien tutkimusta tarvitsevien osapuolten on osallistuttava tutkimuksen
tekemiseen liittyviin kustannuksiin osuudella, joka määritetään osallistuvien
mahdollisten rekisteröijien lukumäärän perusteella. Kullakin tietojenvaihtofoorumin
osapuolella on oikeus saada jäljennös täydellisestä tutkimusraportista kahden viikon
kuluessa maksun suorittamisesta.
Jos tietojenvaihtofoorumin osapuolet eivät pääse sopimukseen siitä, kuka uuden
testin toteuttaa, joku mahdollisista rekisteröijistä voi ilmoittaa asiasta
kemikaalivirastolle verkkolomakkeella, joka on kemikaaliviraston verkkosivustolla
osoitteessa https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article302.aspx, ja
toimittamalla jäljempänä luetellut tiedot (lomakemalli on verkkomuotoinen):


niiden mahdollisten rekisteröijien (yritysten) nimet, jotka ovat pyrkineet
pääsemään sopimukseen



niiden mahdollisten rekisteröijien (yritysten) nimet, jotka katsovat, että uutta
testiä tarvitaan



niiden mahdollisten rekisteröijien (yritysten) nimet, jotka ovat valmiita
toteuttamaan testin.
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Kemikaalivirasto valitsee toimitettujen tietojen perusteella rekisteröijän, joka
toteuttaa tutkimuksen objektiivisten kriteerien mukaisesti (vuoden 2018
rekisteröintimääräajan osalta valinta tehdään kuitenkin useimmissa tapauksissa
sattumanvaraisesti, jos mahdollisten rekisteröijien välillä ei ole huomattavia eroja).
Kun tutkimus on tehty, rekisteröijän on toimitettava täydellinen tutkimusraportti
niille mahdollisille rekisteröijille, jotka tarvitsevat testiä ja jotka ovat maksaneet
kustannuksista osuuden, joka vastaa osallistuvien rekisteröijien lukumäärää, kahden
viikon kuluessa maksun suorittamisesta.

Huomautus: Tätä menettelyä sovelletaan vain erimielisyyksiin tarvittavan testin
toteuttajasta, ei erimielisyyksiin tietyn tutkimuksen tarpeellisuudesta. Näin ollen
verkkolomakkeen lähettäminen ei voi johtaa siihen, että yhteisesti toimitettavan
aineiston sisällöstä eri mieltä olevat rekisteröijät velvoitettaisiin toteuttamaan jokin
tietty uusi testi. Kemikaalivirasto ei arvioi, onko testi tarpeellinen tai perusteltu.
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Esikäsittely

Mahdollisen
rekisteröijän täyttämä
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Päätöksentekoprosessi

Ei

Tietopyyntö muilta
tietojenvaihtofoorumin
jäseniltä

Kyllä

Täydelliset
tiedot?

Ei

Menettely
kemikaalivirastoss
a päättyy

Löytyykö testiä
suorittamaan
vapaaehtoista?
Kyllä

Ei

Vaatimuksen esittäjä on
vapaaehtoinen eikä kukaan
vastusta?

Tukeeko jokin yritys
tutkimuksen tarvetta?

Kyllä
Ei

Ei
Kyllä

Kyllä
Yrityksen
sattumanvarainen
valinta

Menettely
kemikaalivirastoss
a päättyy

Kyllä

Useampi kuin
yksi yritys

Ei

Ainoan yrityksen
nimeäminen

Kemikaalivirasto päättää testin
suorittavan yrityksen
nimeämisestä

Muutoksenhaku
(30 artiklan 5
kohta)

Kuva 6: Menettely 30 artiklan 2 kohdan mukaan
Lisäksi kemikaalivirasto kannustaa osapuolia edelleen pyrkimään kaikin tavoin
sopimukseen siitä, kuka toteuttaa tutkimuksen, ennen kuin se nimeää
tietojenvaihtofoorumin osapuolen. Erityisen oleellista tämä on ennen vuoden 2018
määräaikaa, jos olemassa on vain muutamia perusteita, jotka erottavat mahdolliset
rekisteröijät toisistaan objektiivisesti, jolloin kemikaalivirasto päätyisi
todennäköisesti sattumanvaraiseen valintaan. Jos osapuolet pääsevät sopimukseen
ennen kuin kemikaalivirasto on tehnyt päätöksen asiasta, verkkolomakkeen
lähettäneen mahdollisen rekisteröijän on ilmoitettava asiasta kemikaalivirastoon
mahdollisimman pian.
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Huomautus: Mahdolliset rekisteröijät eivät voi toimittaa rekisteröintiaineistoa
ENNEN kuin ne ovat saaneet kemikaalivirastolta päätöksen tutkimuksen tekevän
mahdollisen rekisteröijän nimeämisestä.

3.4.2. Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat
30 artiklan 3 kohdan mukaan
Tietojenvaihtofoorumin osapuolilla on velvollisuus pyrkiä ”kaikin keinoin
varmistamaan, että tietojen yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset määritetään
tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla”. Niiden on myös noudatettava
tietojen toimittamista yhteisesti ja tietojen yhteiskäyttöä koskevassa
täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettuja oleellisia säännöksiä. Sellaisia tietoja
pyytävä tietojenvaihtofoorumin osapuoli, jotka sisältyvät olemassa olevien
rekisteröijien kemikaalivirastoon jo toimittamaan rekisteröintiaineistoon tai jotka
ovat tietojenvaihtofoorumin saatavilla ennen niiden toimittamista kemikaalivirastoon,
voi ottaa yhteyttä kemikaalivirastoon, jos osapuoli katsoo pyrkineensä kaikin tavoin
jakamaan tiedot ja niiden kustannukset, kun taas muut foorumin osapuolet eivät ole
menetelleet samoin. Kemikaaliviraston verkkosivustolla on tätä varten erityinen
verkkolomake (ks. jäljempänä). Kemikaalivirasto voi antaa luvan viitata
selkärankaisilla tehtyjä testejä koskeviin tietoihin osapuolille, jotka ovat täyttäneet
ensisijaisen velvollisuutensa pyrkiä kaikin tavoin pääsemään sopimukseen.
Kemikaalivirasto voi ainoastaan antaa luvan viitata kiistanalaisiin tietoihin, jotka
koskevat selkärankaisilla tehtyjä testejä (kaikki muut tutkimukset jäävät 30 artiklan
3 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle), mutta kansallinen
täytäntöönpanoviranomainen määrää sovellettavan kansallisen lainsäädännön
mukaisesti seuraamuksia osapuolelle, joka ei pyri pääsemään sopimukseen tiedoista,
jotka eivät koske selkärankaisilla tehtyjä testejä.

3.4.2.1.
Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat 30 artiklan
3 kohdan mukaan yhteisen rekisteröintiaineiston
toimittamisen jälkeen
REACH-asetuksen tavoitteiden mukaisesti tietojen yhteiskäyttövelvoitteita
sovelletaan tutkimuksiin, joihin liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä ja jotka
sisältyvät jo toimitettuun rekisteröintiaineistoon, sekä tutkimuksiin, joihin ei liity
selkärankaisilla tehtyjä testejä, jos mahdollinen rekisteröijä pyytää niitä. Tietojen
yhteiskäyttöä koskeva riita tietojenvaihtofoorumissa voi näin ollen koskea olemassa
olevien rekisteröijien ja myöhempien mahdollisten rekisteröijien välistä tietojen
yhteiskäyttöä. Esimerkiksi mahdolliset rekisteröijät, joiden tonnimäärät ovat
pienempiä ja rekisteröinnin määräajat siten myöhäisempiä kuin muilla, voivat haluta
käyttää jo toimitettua rekisteröintiaineistoa, jonka rekisteröijiä koski aikaisempi
määräaika. Riita voi syntyä myös esimerkiksi tilanteessa, jossa aiemmat rekisteröijät
(tai niiden edustaja) eivät ole vastanneet lukuisiin yhteiseen rekisteröintiin
sisältyvien tietojen jakamista koskeviin pyyntöihin. Riita voi syntyä myös
kustannusten jakamisen ehdoista esimerkiksi silloin, jos olemassa olevat rekisteröijät
(tai niiden edustaja) ovat vaatineet yleistä korvausta yhteiseen
rekisteröintiaineistoon kuuluvista tiedoista toimittamatta yksityiskohtaista tietoa
kustannuksista. Riita voi syntyä silloin, jos mahdollinen rekisteröijä on eri mieltä
tietojen valinnasta ja aikoo jättäytyä pois joistakin tai kaikista jo olemassa olevaan
yhteistoimitukseen sisältyvistä tutkittavista ominaisuuksista. Vaikka poisjättäytyvällä
rekisteröijällä ei ole velvollisuutta jakaa niiden tietojen kustannuksia, joista hän
jättäytyy pois, osapuolten voi kuitenkin olla vaikea päästä sopimukseen
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yhteistoimitukseen liittyvien muiden kuin tutkimuskustannusten jakamisesta.
Tällaisen erimielisyyden syntyessä mahdollisilla rekisteröijillä, jotka ovat kaikin
tavoin pyrkineet pääsemään sopimukseen olemassa olevien rekisteröijien kanssa
kustannusten jakamisesta, on mahdollisuus viedä riita kemikaaliviraston
käsiteltäväksi REACH-asetuksen 30 artiklan 3 kohdan sekä täytäntöönpanoasetuksen
3 artiklan nojalla.
Kaikki osapuolet (mahdollinen rekisteröijä ja aiemmat rekisteröijät tai niiden
edustaja) ovat velvollisia pyrkimään kaikin tavoin sopimukseen tietojen ja niistä
aiheutuneiden kustannusten jakamisesta tasapuolisin, avoimin ja syrjimättömin
ehdoin. Riidat voivat koskea useampaa kuin yhtä tutkimusta, joihin liittyy
selkärankaisilla tehtyjä testejä, ja kaikkia yhteistoimitukseen sisältyviä tietoja.
Siltä osin kun riita koskee tutkimuksia, joihin ei liity selkärankaisilla tehtyjä testejä,
mahdolliset rekisteröijät voivat REACH-asetuksen 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti
kuitenkin jatkaa rekisteröintiä aivan kuin tietojenvaihtofoorumissa ei olisi saatavilla
asiaankuuluvaa tutkimusta. Tällöin mahdollisten rekisteröijien on tehtävä tällaiset
tutkimukset itse ennen rekisteröintiaineiston toimittamista. Tietojen yhteistoimitusta
koskevaa velvoitetta sovelletaan edelleen, vaikka muista kuin selkärankaisilla
tehtävistä tutkimuksista ei päästä sopimukseen ja kyseiset tutkimukset tehdään
uudelleen.
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Mahdollisen rekisteröijän
täyttämä verkkolomake (30
artiklan 3 kohta)

Esikäsittely

Käsiteltävä ksi
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kattavuude n tarkistu s

Hyväksyttä vä ja
täyd elliset tiedot?

Ei

Lisätietopyyntö

Kyllä

Täydelliset
tiedot?

Kyllä

Tietopyyntö toiselta
osapuolelta

Ei

Ilmoitus
mahdolliselle
rekisteröijälle

Päätöksentekoprosessi

Annettujen tietojen
arviointi

Arviointi mahdollisen
rekisteröijän
kannalta myönteinen?

Ei

Pyyntö jatkaa
neuvotteluja

Kyllä

Jatkotoimet

Kemikaalivirastolta lupa jatkaa
rekisteröintiä ja viitata tietoihin (+
jäljennös yksityiskohtaisesta
tutkimustiivistelmästä) sekä
tunnus

Kemikaalivirasto
ilmoittaa tietojen
omistajan kansalliselle
täytäntöönpanovirano
maiselle

Menettely päättyy

Kuva 7: Menettely 30 artiklan 3 kohdan mukaan
Mahdollinen rekisteröijä, joka on kaikin keinoin pyrkinyt jakamaan tietoa
tutkimuksista, joihin liittyy selkärankaisia eläimiä ja jotka sisältyvät
rekisteröintiaineistoon (tai yhteisesti toimitettavaan aineistoon), voi ottaa yhteyttä
kemikaalivirastoon verkkolomakkeella, joka on saatavilla kemikaaliviraston
verkkosivustolla osoitteessa
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http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
Mahdollisen rekisteröijän on ilmoitettava selkärankaisilla tehdyt tutkimukset, joita se
on pyytänyt olemassa olevilta rekisteröijiltä (tai niiden edustajalta), tai
täsmennettävä, liittyykö riita yhteistoimitukseen liittymisen ehtoihin.
Lisäksi mahdollisen rekisteröijän on toimitettava kemikaalivirastolle kaikki
kirjallinen näyttö toimista, joihin kaikki osapuolet ovat ryhtyneet päästäkseen
sopimukseen tasapuolisin, avoimin ja syrjimättömin ehdoin.
Kemikaalivirasto tekee päätöksensä arvioituaan, ovatko kaikki osapuolet täyttäneet
velvollisuutensa pyrkiä kaikin tavoin pääsemään sopimukseen tietojen
yhteiskäytöstä. Lisäksi kemikaalivirasto varmistaa, että tällaisten pyyntöjen
käsittelyssä otetaan tasapuolisesti huomioon kaikkien osapuolten (tietojen
omistajien, olemassa olevien rekisteröijien sekä mahdollisten rekisteröijien) edut.
Näin ollen kemikaalivirasto kehottaa myös olemassa olevaa rekisteröijää
toimittamaan näyttöä osapuolten pyrkimyksistä päästä sopimukseen.
Jos olemassa olevat rekisteröijät eivät toimita pyydettyjä tietoja asetetussa
määräajassa (joka on tavallisesti kymmenen työpäivää30), kemikaalivirasto arvioi
tilanteen ja tekee päätöksensä yksinomaan mahdollisen rekisteröijän toimittamien
tietojen perusteella.
Kemikaaliviraston arvio mahdollisen rekisteröijän ja olemassa olevien rekisteröijien
välisissä tietojen yhteiskäyttöä koskevissa riidoissa voi johtaa ratkaisuun, jonka
mukaan aiemmat rekisteröijät ovat rikkoneet velvollisuuttaan pyrkiä kaikin tavoin
sopimukseen tietojen ja kustannusten jakamisesta.
Jos olemassa olevat rekisteröijät (tai niiden edustaja) eivät ole kaikin tavoin
pyrkineet pääsemään sopimukseen tietojen ja kustannusten jakamisesta
tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, mutta mahdollinen rekisteröijä
on noudattanut tätä koskevaa velvollisuuttaan, kemikaalivirasto antaa mahdolliselle
rekisteröijälle luvan viitata kyseisiin selkärankaisilla eläimillä tehtyihin tutkimuksiin ja
varmistaa, että tällainen riidan jälkeinen rekisteröinti kuuluu kyseistä ainetta
koskevien tietojen yhteistoimitukseen. Kemikaalivirasto antaa siten mahdolliselle
rekisteröijälle luvan liittyä tietojen yhteistoimitukseen. Kemikaalivirasto toimittaa
tarvittaessa myös jäljennökset merkityksellisistä (yksityiskohtaisista)
tutkimustiivistelmistä. Nämä koskevat tutkimuksia, jotka sisältyvät yhteiseen
rekisteröintiaineistoon ja joiden käytöstä mahdollinen rekisteröijä on neuvotellut
olemassa olevien rekisteröijien (tai niiden edustajan) kanssa.
Tiedot omistavilla olemassa olevilla rekisteröijillä on oikeus vaatia mahdollisilta
rekisteröijiltä yhtäläistä osuutta kustannuksista edellyttäen, että ne antavat
täydellisen tutkimusraportin mahdollisten rekisteröijien käyttöön. Vaateelle voidaan
hakea täytäntöönpanoa kansallisissa tuomioistuimissa.
Riidan laajuudesta ja kemikaaliviraston päätöksestä riippuen mahdollisen
rekisteröijän on


30

toimitettava jäsenaineisto, jossa se on jättäytynyt pois osasta tiedoista31, jos
kemikaalivirasto antaa luvan viitata selkärankaisia koskeviin tietoihin, ja

Määräaikaa ei vahvisteta lainsäädännössä vaan siitä päättää kemikaalivirasto.

Poisjättäytymisen osalta sovelletaan yleensä korkeampaa rekisteröintimaksua myös tietojen
yhteiskäyttöä koskevan riidan jälkeen. Mahdollisella rekisteröijällä voi olla oikeus vaatia aiemmilta
rekisteröijiltä korvausta ylimääräisistä rekisteröintikustannuksista toimivaltaisessa kansallisessa
tuomioistuimessa.
31
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esitettävä muut kuin selkärankaisia koskevat tiedot


toimitettava jäsenaineisto, jossa kaikki tiedot on toimitettu erikseen22, jos
riita koskee kaikkien tietojen valintaa ja yhteistoimitukseen liittymisen ehtoja.

Huomautus: Osapuolet voivat edelleen tehdä vapaaehtoisen sopimuksen
kemikaaliviraston päätöksestä riippumatta. Tällöin olemassa olevien rekisteröijien on
annettava tietojen yhteistoimituksen tunnus.
Jos kemikaaliviraston päätös ei ole mahdollisen rekisteröijän kannalta myönteinen,
mahdollinen rekisteröijä ei ole onnistunut osoittamaan, että se on pyrkinyt kaikin
tavoin sopimukseen. Kemikaalivirasto kehottaa päätöksessään osapuolia jatkamaan
neuvotteluja tietojen yhteiskäyttövelvoitteen mukaisesti ja antaa niille neuvoja siitä,
miten neuvottelut kannattaa hoitaa. Jos myös jatkoneuvottelut epäonnistuvat,
mahdollinen rekisteröijä voi aina viedä asian uudelleen kemikaaliviraston
käsiteltäväksi.
Muut riidassa osallisina olevat saman tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat toimia
samoin. Niiden täytyy osoittaa, että ne ovat yksin tai yhdessä pyrkineet kaikin tavoin
sopimukseen aiempien rekisteröijien (tai niiden edustajan) kanssa.
On pantava merkille, että samoja periaatteita sovelletaan silloin, jos riita koskee
aineiston päivittämistä.
3.4.2.2.
Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat 30 artiklan
3 kohdan mukaan ennen yhteisen
rekisteröintiaineiston toimittamista
Jos tietojenvaihtofoorumin jäsen on pyytänyt selkärankaisilla eläimillä tehtyä
tutkimusta jaettavaksi 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisen
rekisteröintiaineiston valmistelun aikana ja jos tutkimuksen omistaja kieltäytyy
toimittamasta tositetta tutkimuksen kustannuksista tai itse tutkimusta kuukauden
kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta, saattaa syntyä 30 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettu riita. Riita voi koskea myös tutkimuskustannusten jakamisen ehtoja,
jolloin on otettava huomioon myös täytäntöönpanoasetuksen säännökset.
Mahdollinen rekisteröijä, joka aikoo ilmoittaa kemikaalivirastoon selkärankaisia
eläimiä koskeviin tietoihin liittyvästä tapauksesta, voi ottaa yhteyttä
verkkolomakkeella, joka on kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
Riidassa voi periaatteessa olla mukana useita tietojenvaihtofoorumin osapuolia
samanaikaisesti. Yksi tietojenvaihtofoorumin osapuolista voi edustaa koko foorumia
edellyttäen, että kaikki foorumin osapuolet voivat esittää näyttöä siitä, että ne ovat
yksin tai yhdessä pyrkineet kaikin keinoin jakamaan pyydetyt tiedot.
Tämä menettelytapa koskee ainoastaan riitoja, joiden kohteena oleviin tutkimuksiin
liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä. Jos riita tietojen yhteiskäytöstä koskee myös
tutkimuksia, joihin ei liity selkärankaisilla tehtyjä testejä, 30 artiklan 4 kohdan
nojalla mahdolliset rekisteröijät voivat jatkaa rekisteröintiä aivan kuin foorumissa ei
olisi saatavilla asiaankuuluvaa tutkimusta. Tällöin mahdollisten rekisteröijien on
tehtävä tällaiset tutkimukset ennen täydellisen rekisteröintiaineiston toimittamista.
Mahdollisten rekisteröijien on ilmoitettava verkkolomakkeessa ne selkärankaisilla
tehdyt tutkimukset, joita ne ovat pyytäneet tietojen omistajalta. Lisäksi niiden on
toimitettava kemikaalivirastoon kaikki kirjallinen näyttö toimista, joihin kaikki
osapuolet ovat ryhtyneet päästäkseen sopimukseen tasapuolisin, avoimin ja
syrjimättömin ehdoin.
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Näyttöön kuuluvat pyynnön tehneen mahdollisen rekisteröijän perustelujen lisäksi
myös tietojen omistajan perustelut. Kirjallista näyttöä voivat olla


viestit, joissa pyydetään tietojen yhteiskäytön ehtoja



omistajan lähettämät viestit, joissa kuvataan tietojen yhteiskäytön ehdot



viestit, joissa kyseenalaistetaan tietojen omistajan määrittämät ehdot



tietojen omistajan esittämät lisäperustelut ehdoille tai ehtojen muutokset



viestit, jossa kyseenalaistetaan nämä perusteet, joita muut osapuolet eivät
pidä tasapuolisina, avoimina ja syrjimättöminä.
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Jotta kemikaalivirasto voi arvioida tietojenvaihtofoorumin osapuolten pyrkimykset
perustellusti ja puolueettomasti, mahdollisen rekisteröijän on toimitettava
kemikaalivirastoon jäljennökset kaikista tietojen omistajalle lähetetyistä ja siltä
saaduista kirjeistä ja muista asiakirjoista. Lisäksi kemikaalivirasto varmistaa aina,
että tietopyyntöjen käsittelyssä otetaan tasapuolisesti huomioon sekä tietojen
omistajan että tietojenvaihtofoorumin muiden osapuolten edut. Näin ollen myös
tietojen omistajaa tai tämän edustajaa kehotetaan toimittamaan näyttöä osapuolten
pyrkimyksistä päästä sopimukseen.
Päätös myöntää lupa jatkaa prosessia täyttämättä asiaankuuluvia tietovaatimuksia
tehdään kaiken toimitetun tiedon perusteella. Jos tietojen omistaja ei toimita
pyydettyjä tietoja asetetussa määräajassa, kemikaalivirasto arvioi tilanteen ja tekee
päätöksensä yksinomaan muiden mahdollisten rekisteröijien toimittamien tietojen
perusteella.
Jos tutkimusta pyytänyt osapuoli on noudattanut velvollisuutta pyrkiä kaikin tavoin
sopimukseen, mutta tietojen omistaja ei ole tehnyt näin, kemikaalivirasto antaa
tutkimusta pyytäneelle osapuolelle luvan jatkaa rekisteröintiä täyttämättä
asiaankuuluvaa tietovaatimusta.
REACH-asetuksen 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti selkärankaisilla tehdyn
tutkimuksen omistaja ei voi jatkaa rekisteröintiä, ennen kuin se toimittaa tiedot
toisille tietojenvaihtofoorumin osapuolille. Tietojen yhteiskäyttöä koskevan
velvollisuuden laiminlyövä tietojen omistaja ei saa valmistaa tai tuoda maahan
kyseistä ainetta sitä koskevan rekisteröintimääräajan jälkeen.

Huomautus: Jos samasta aineesta ei ole vielä toimitettu rekisteröintiä, mahdolliset
rekisteröijät eivät voi toimittaa rekisteröintiaineistoa ENNEN kuin ne ovat saaneet
kemikaalivirastolta luvan jatkaa rekisteröintiä ilman muutoin vaadittua tutkimusta.

REACH-asetuksen 30 artiklan 3 kohdassa määritettyä menettelyä sovelletaan
ainoastaan silloin, jos selkärankaisilla eläimillä tehdyn testauksen sisältävän
tutkimuksen yhteiskäytöstä ei ole päästy sopimukseen. Näin ollen sitä tulee käyttää
ainoastaan viimeisenä keinona, kun kaikki mahdolliset perustelut on käytetty ja
neuvottelut ovat epäonnistuneet.
REACH-asetuksen mukaan kemikaalivirasto tekee päätöksen tutkimuksen
toistamisesta, jos tutkimuksen omistaja ei ole toimittanut tutkimusta rekisteröijille
12 kuukauden kuluessa niiden rekisteröintipäivästä. Joten vaikka rekisteröijät
saisivat luvan toimittaa aineiston ilman kiistanalaista tutkimusta, osapuolten on
edelleen pyrittävä pääsemään sopimukseen tutkimuksen omistajan kanssa
rekisteröintiaineiston toimittamisen jälkeen.
Kemikaaliviraston arvio tietojen yhteiskäyttöön liittyvissä riidoissa voi johtaa
ratkaisuun, jonka mukaan tutkimuksen omistaja on rikkonut velvollisuuttaan pyrkiä
kaikin tavoin sopimukseen tietojen jakamisesta. REACH-asetuksen 30 artiklan
6 kohdan mukaisesti sen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaiset, johon
tutkimuksen omistaja on sijoittunut, voivat määrätä tätä velvollisuutta rikkoneelle
tutkimuksen omistajalle seuraamuksia.
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3.4.3. Tietojen yhteiskäyttöä koskevien
riitojen välttämiseen tähtäävät
neuvottelut
REACH-asetuksen 30 artiklassa tietojenvaihtofoorumin osapuolille asetetaan
velvollisuus pyrkiä kaikin tavoin sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä tasapuolisella,
avoimella ja syrjimättömällä tavalla.
Jotta tietojen yhteiskäytöstä ei syntyisi riitoja, tietoja pyytävien mahdollisten
rekisteröijien ja tietojenvaihtofoorumin osapuolten on määritettävä tietojen
omistajalta pyydetyt tiedot tarkasti.
Pyrkiessään kaikin tavoin sopimukseen kaikkien osapuolten on etsittävä
vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos neuvotteluissa ei päästä eteenpäin, ja oltava avoimia ja
aloitteellisia viestinnässään toisen osapuolen kanssa. Jos joku osapuoli saa toiselta
epätyydyttävän vastauksen, jota se pitää epäselvänä, epäpätevänä tai
epätäydellisenä, vastaanottajan on kyseenalaistettava kyseinen vastaus lähettämällä
lähettäjälle rakentavia, selkeitä ja tarkkoja kysymyksiä tai argumentteja.
Kunkin osapuolen on annettava toiselle riittävästi aikaa toimittaa asianmukaiset
vastaukset kysymyksiin.
Kaikki argumentointi on käytävä asiaankuuluvien osapuolten välillä. Osapuolten on
viestittävä toisen näkemyksen kyseenalaistamisesta keskenään, ei siis
kemikaalivirastoon.
Mahdolliset tietojen yhteiskäyttöä koskevat kustannukset on eriteltävä ja
perusteltava. Kustannusten jakomekanismit on myös perusteltava, niihin on
sisällyttävä korvausjärjestelyt eivätkä ne saa olla syrjiviä olemassa olevien
rekisteröijien ja tietojen yhteistoimitukseen eri aikoina liittyvien rekisteröijien
kannalta. Tästä annetaan muutamia esimerkkejä näiden toimintaohjeiden
kohdassa 5.
Aiempien rekisteröijien on varmistettava, että (uusia) mahdollisia rekisteröijiä
pyydetään osallistumaan kustannusten jakamiseen vain niiden tietojen osalta, jotka
niiden on toimitettava täyttääkseen itseään koskevat rekisteröintivaatimukset. Tämä
koskee myös hallinnollisia kustannuksia.
Aiempien rekisteröijien on pyydettäessä annettava tieteelliset perusteet menetelmälle,
jonka perusteella ne ovat valinneet aineen turvallisen käytön osoittamiseksi
tarvittavat tiedot. Tässä yhteydessä voi olla hyödyllistä tutustua tasokkaaseen ja
käytännölliseen katsaukseen REACH-asetuksen vaatimuksista sellaisten aineiden
rekisteröijille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1–100 tonnia vuodessa. Katsaus
on saatavilla kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
https://www.echa.europa.eu/fi/practical-guides.
Tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen on oltava selkeä, ja siinä on
määriteltävä kaikkien osapuolten kannalta ymmärrettävästi ne aineiston tiedot ja
niiden käyttötapa, joiden kustannuksista osapuolet maksavat sovitun osuuden.
REACH-asetuksen 30 artiklan 3 kohta koskee ainoastaan selkärankaisia eläimiä
koskeviin tietoihin liittyviä pyyntöjä. Jos mahdollisten rekisteröijien on täydennettävä
aineistoaan tutkimuksilla, joihin ei liity selkärankaisia eläimiä, ja jos ne eivät ole
päässeet sopimukseen tietojen omistajan (tai sen edustajan) kanssa näiden tietojen
yhteiskäytöstä, sovelletaan REACH-asetuksen 30 artiklan 4 kohtaa. Siinä säädetään,
että mahdolliset rekisteröijät ”jatkavat rekisteröintiä aivan kuin foorumissa ei olisi
saatavilla asiaankuuluvaa tutkimusta”. Jotta rekisteröijät voivat täyttää
rekisteröintivaatimuksensa rekisteröinnin tonnimäärän osalta, nämä tutkimukset on
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toteutettava yksilöllisesti tai yhdessä muiden mahdollisten rekisteröijien kanssa,
joilla on samankaltaisia vaikeuksia.
REACH-asetuksen 30 artiklan 6 kohdan nojalla kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten on kuitenkin määrättävä tietojen toimittamisesta kieltäytyneelle
tutkimusten omistajalle seuraamuksia.
Kemikaalivirasto antaa käytännön ohjeita tietojen yhteiskäyttöä koskevista
neuvotteluista asiaa koskevalla verkkosivulla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/support/registration/working-together/practical-advice-fordata-sharing-negotiations.

3.4.4. Käytettävissä olevat oikeussuojakeinot
kemikaaliviraston päätösten
muuttamiseksi
Tiettyihin kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on lueteltu REACH-asetuksen
91 artiklassa, voidaan hakea muutosta kemikaaliviraston valituslautakunnalta.
REACH-asetuksen 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti mahdollinen rekisteröijä tai
aiemmat rekisteröijät voivat hakea kemikaaliviraston valituslautakunnalta muutosta
kemikaaliviraston päätökseen, joka on tehty 30 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla.
REACH-asetuksen 92 artiklan 2 kohdan mukaisesti muutosta voi hakea myös
osapuoli, johon päätöksellä on suora ja yksilöllinen vaikutus. Kummassakin
tapauksessa valitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on
annettu tiedoksi kyseiselle henkilölle, tai siitä päivästä, kun muutoksen hakija sai
tiedon päätöksestä. Lisäksi on maksettava maksuja koskevan asetuksen 32 10 artiklan
1 kohdan mukainen maksu.

3.5.

Esimerkkejä tietojen yhteiskäytöstä

Esimerkki 1: ”Perustapaus”
1. Osapuolet: Yritykset A, B, C ja D valmistavat ainetta X Euroopan unionissa,
kukin yli 100 tonnia vuodessa. Aine X on yhdestä ainesosasta koostuva
aine, joka kuuluu EINECS-luetteloon. Kukin yrityksistä A, B, C ja D
esirekisteröi aineen X heinäkuussa ja elokuussa 2008. Yritys B ilmoitti
olevansa valmis toimimaan tietojenvaihtofoorumin muodostajana.
2. Sen jälkeen yritys F (jatkokäyttäjä) ilmoitti kemikaalivirastolle, että sen
hallussa on ainetta X koskevia tietoja.
3. Esirekisteröintifoorumi: Yritys B kutsuu yritykset A, C ja D kokoukseen ja
ehdottaa varmistettavaksi, onko kunkin yrityksen valmistama aine X sama
aine REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja

Komission asetus (EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan
kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista, sellaisena kuin se on muutettuna, EUVL L 107, 17.4.2008,
s. 6.
32
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nimeämistä koskevissa toimintaohjeissa olevien perusteiden mukaisesti,
vaihtamalla tietoja aineen tunnistetiedoista ehdotetun
salassapitosopimuksen nojalla. Kaikki ovat tästä samaa mieltä.
4. Tietojenvaihtofoorumin muodostaminen: Kun neljän aineen X
samankaltaisuus on vahvistettu, muodostetaan tietojenvaihtofoorumi, ja
neljä esirekisteröijää laatii tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen,
jossa sovitaan aineen X luokituksesta ja merkinnöistä. Lisäksi ne vaihtavat
ainetta koskevia tietoja käyttäen asiantuntijaa ”uskottuna miehenä”, ja
rekisteröivät aineen X yhdessä (mutta toimittavat erilliset
kemikaaliturvallisuusraportit ja aineen turvallista käyttöä koskevat ohjeet).
Kustannukset jaetaan tasapuolisten jakoperusteiden mukaisesti käyttäen
keskimääräisiä korvaavia kustannuksia, joita laboratoriot L, M ja N
pyytävät.
5. Tietojen yhteiskäyttö: Asiantuntija kerää kaikki saatavilla olevat tiedot
mahdollisilta rekisteröijiltä, vertaa niitä yli 100 tonnin määrärajan osalta
tarvittaviin tietoihin, ehdottaa päätutkimuksia ja määrittää puuttuvat
tiedot. Sopimuksen osapuolet pyytävät asiantuntijaa tekemään
kirjallisuushaun, pyytämään tietoja yritykseltä F ja laatimaan tarvittavat
yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät ja muut tutkimustiivistelmät.
Yrityksen F tiedot liittyvät tutkittavaan ominaisuuteen, joka puuttuu
mahdollisilta rekisteröijiltä. Ne sopivat maksavansa yritykselle F
80 prosenttia tietojen kustannuksista siten, että kukin yritys maksaa
20 prosenttia. Kirjallisuushaun jälkeen joitakin liitteessä IX vaadittuja
tietoja puuttuu edelleen. Mahdolliset rekisteröijät sopivat, että yritys B
tekee tarvittavat testit (hyväksynnän saatuaan) ja tutkimuksen
kustannukset jaetaan tasapuolisten jakoperusteiden mukaisesti. Lisäksi
mahdolliset rekisteröijät sopivat, että yritys B on ”päärekisteröijä”.
6. Tietojen yhteistoimitus: Yritys B rekisteröi aineen X toimittamalla
pääaineiston ja testausehdotuksen puuttuvien tietojen hankkimiseksi
liitteen IX mukaisesti 15. lokakuuta 2012. Yritykset A, C ja D rekisteröivät
aineen X marraskuussa 2012 toimittamalla jäsenaineiston ja viittaamalla
yrityksen B niiden puolesta toimittamiin tietoihin ja tekemään
testausehdotukseen.
7. Rekisteröinti: Yritykset A, B, C ja D saavat kukin oman
rekisteröintinumeron.
Esimerkki 2: Eri tonnimäärät
1. Osapuolet: Yritykset A, B, C ja D valmistavat ainetta X Euroopan unionissa
ja/tai tuovat tai aikovat tuoda sitä Euroopan unioniin. Yritykset A, B ja C
valmistavat ainetta X 10–100 tonnia vuodessa, ja yritys D aikoo
maahantuoda ainetta X EU:hun tulevaisuudessa yli yhden tonnin vuodessa.
2. Esirekisteröinti: Yritykset A, B, C ja D esirekisteröivät aineen X.
Yritykset A, B ja C ilmoittivat haluavansa rekisteröidä aineen ennen
1. kesäkuuta 2013 ja yritys D ennen 1. kesäkuuta 2018. Yritys A ilmoitti
olevansa valmis toimimaan tietojenvaihtofoorumin muodostajana.
3. Esirekisteröintifoorumi: Yritys A kutsuu yritysten A, B, C ja D asiantuntijat
kokoukseen, jossa arvioidaan salassapitosopimuksen nojalla muilta
yrityksiltä saatuja tietoja, joita tarvitaan vahvistettaessa aineen samuus
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sellaisena kuin kukin yritys valmistaa/maahantuo sitä. Lisäksi kokouksessa
käsitellään aineen luokitus- ja merkintätietoja.
4. Tietojenvaihtofoorumin muodostaminen: Yritysten asiantuntijat
vahvistavat, että kaikki aineet ovat samoja REACH- ja CLP-asetusten
mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevissa toimintaohjeissa
annettujen perusteiden nojalla, joskin luokituksen ja merkintöjen erot
voidaan perustella erilaisten epäpuhtauksien nojalla. Yritykset A ja B
ehdottavat konsortiosopimuksen laatimista korvaavien kustannusten
tasapuolisen jaon perusteella. Yritys C ehdottaa kustannusten suhteellista
jakamista tuotantomäärien perusteella historiallisten kustannusten
mukaisesti. Yritys D ilmoittaa, ettei se osallistu konsortioon tässä
vaiheessa. Yritykset A, B ja C päättävät nimittää ulkopuolisen edustajan,
joka toimii uskottuna miehenä ja laatii luonnoksen konsortiosopimuksesta,
joka sisältää ehdotuksen tasapuolisesta tietojen yhteiskäyttömekanismista.
Yritykset toimittavat tiedot tuotantomääristään uskotulle miehelle. Lisäksi
ne sopivat, että kolme yritysten asiantuntijaa kerää tiedot ja arvioi niitä ja
että yritys B ryhtyy päärekisteröijäksi.
5. Tietojen yhteiskäyttö: Uskottu mies ehdottaa kustannusten jakamista
käyttäen suhdelukua, jossa otetaan todelliset tonnimäärät osittain
huomioon. Asiantuntijat keräävät kaikki saatavilla olevat tiedot
esirekisteröijiltä, vertaavat niitä eri tonnimäärärajojen osalta tarvittaviin
tietoihin, ehdottavat päätutkimuksia ja määrittävät puuttuvat tiedot. Kun
tiedot on kerätty ja kirjallisuushaku tehty, asiantuntijat toteavat, että
kaikki enintään 10 tonnin määrärajan edellyttämät tiedot ovat koossa
mutta että tietoa puuttuu 10–100 tonnimäärän osalta. Yritykset A ja B
sopivat tekevänsä testausehdotuksen, jonka yritys B toteuttaa puuttuvien
tietojen hankkimiseksi. Nämä yritykset jakavat kustannukset tasapuolisen
jaon perusteella.
6. Tietojen yhteistoimitus: Yritys B rekisteröi aineen X 1. toukokuuta 2013.
Päärekisteröijänä se toimittaa tiedot yhteisesti yritysten A, C ja D puolesta.
Yritykset A ja C rekisteröivät aineen 2. toukokuuta. Yritys D saavuttaa
yhden tonnin rajan vuonna 2015 ja haluaa rekisteröidä aineen
mahdollisimman pian. Yrityksen D on toimitettava ainoastaan saatavilla
olevat tiedot sekä tiedot aineen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista
(koska sen tonnimäärä ei täytä liitteessä III olevia perusteita), mutta sen
on silti sovittava muiden osapuolten kanssa luokituksen ja merkintöjen
lisäksi siitä, voiko se viitata päärekisteröijän toimittamiin tietoihin näiden
tietojen osalta. Yritys D saa tietojen käyttöluvan, kun se on hyväksynyt
kustannusten jakomallin, josta on sovittu tietojenvaihtofoorumia
koskevassa sopimuksessa.
7. Rekisteröinti: Yritykset A, B, C ja D saavat kukin oman
rekisteröintinumeron.
Esimerkki 3: Olemassa olevaan tietojen yhteistoimitukseen liittyminen
1. Osapuolet: Yritys A valmistaa EINECS-luetteloon merkittyä ainetta, ja se
havaitsee vuotuisten tuotantomäärien kasvaneen vuosina 2008–2011 niin
nopeasti, että sen kolmen vuoden keskimääräinen tuotantomäärä ylittää
yhden tonnin vuonna 2012.
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2. Esirekisteröinti: Yritys A tekee aineen myöhäisen esirekisteröinnin
kesäkuussa 2012.
3. Tietojenvaihtofoorumiin liittyminen: Yritykselle A annetaan yritysten B, C
ja D yhteystiedot. Myös nämä yritykset olivat toimittaneet esirekisteröinnin
kyseisestä EINECS-luetteloon merkitystä aineesta. Yritykset B, C ja D ovat
jo muodostaneet tietojenvaihtofoorumin. Yritys B on rekisteröinyt aineen
päärekisteröijänä ja toimittanut tiedot yhteisesti yritysten C ja D puolesta.
Yritysten C ja D odotetaan rekisteröivän aine lähikuukausina. Alustavien
yhteydenottojen perusteella yritykset A, B, C ja D päättivät, että aine on
sama tietojen yhteiskäytön ja rekisteröinnin kannalta, ja alkoivat tehdä
yhteistyötä tietojenvaihtofoorumissa.
4. Tietojen yhteiskäyttö: Yritys A päättää hyväksyä kaikki tietojen
yhteistoimituksen yhteydessä jo toimitetut tiedot ja liittyy olemassa
olevaan tietojen yhteiskäyttöä koskevaan sopimukseen, jonka yritykset B,
C ja D ovat tehneet. Yritys A osallistuu kustannuksiin yritysten B, C ja D
kesken tehtyjen tietojen yhteiskäyttöön ja kustannusten jakamiseen
liittyvien järjestelyjen mukaisesti. Sen osuus kustannuksista rajoittuu
tietoihin, joita vaaditaan 1–10 tonnin määristä.
5. Tietojen yhteistoimitus: Päärekisteröijä ilmoittaa tietojen yhteistoimituksen
nimen ja voimassa olevan tunnuksen33 yritykselle A, joka liittyy tietojen
yhteistoimitukseen ja ilmoittaa yhteyshenkilönsä yhteystiedot. Jos
yrityksen A liittyminen vaikuttaa pääaineistoon (esim. jos sillä on uutta
tietoa riskeistä), päärekisteröijän on päivitettävä päärekisteröintiaineisto,
jotta se edustaa kaikkia tietojen yhteistoimituksen osapuolten hallussa
olevia tietoja.
6. Rekisteröinti: Yritys A rekisteröi aineen 31. toukokuuta 2018 mennessä ja
saa rekisteröintinumeron.
Esimerkki 4: Tiedon haltija ja interpolointi vaiheittain rekisteröitävien
aineiden osalta
1. Osapuolet: Yritykset A ja B valmistavat vaiheittain rekisteröitävää
ainetta X ja aikovat jatkaa valmistusta yli yhden tonnin vuodessa.
Kolmannella osapuolella C on tietoa aineesta Y, jonka osalta interpolointia
aineen X kanssa koskevat ehdot täyttyvät.
2. Esirekisteröinti ja luettelon julkaisu: Yritykset A ja B esirekisteröivät
aineen, joka lisättiin esirekisteröityjen aineiden luetteloon.
3. Tiedon haltijoiden tietojen toimitus: Kolmas osapuoli C toimittaa tietoa
aineesta Y ja ilmoittaa, että kyseistä ainetta koskevat tiedot ovat
olennaisia aineen X kanssa tehtävän interpoloinnin kannalta. Nämä tiedot
ja kolmannen osapuolen C henkilöllisyys ovat mahdollisten rekisteröijien A
ja B nähtävillä REACH-IT-järjestelmässä.
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4. Tietojenvaihtofoorumin muodostaminen: Yritykset A ja B toteavat, että
aine on sama ja että tietojen yhteiskäyttö on mahdollista kaikkien
ominaisuuksien kannalta.
5. Tietojen yhteiskäyttö: Kirjallisuushaku osoittaa, että aineesta X on
olemassa ja saatavilla vain vähän tietoa. Yritykset A ja B jakavat
hallussaan olevat tiedot ja ottavat yhteyttä tiedon haltijaan C
täydentääkseen puuttuvia tietoja ainetta Y koskevilla tiedoilla. Näitä tietoja
käyttävät myös aineen Y tietojenvaihtofoorumin mahdolliset rekisteröijät,
jotka ovat maksaneet osuutensa tiedon tuottamisesta aiheutuneista
kustannuksista. Varmistettuaan, että näitä tietoja voidaan käyttää myös
aineesta X puuttuvien tietojen hankkimiseksi, yritykset A ja B sopivat
maksavansa sovitun prosenttiosuuden (missä otetaan huomioon, että
aineen Y rekisteröivät yritykset osallistuvat myös kustannusten
jakamiseen) kustannuksista, joita tiedon haltijalle C aiheutui näiden
tietojen tuottamisesta.
6. Tietojen yhteistoimitus: Yritys B rekisteröi aineen X päärekisteröijänä, ja
yritys A rekisteröi aineen myöhemmin tietojen yhteistoimituksen jäsenenä.
7. Rekisteröinti: Yritykset A ja B saavat rekisteröintinumeron.
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TIEDUSTELUPROSESSI: TIETOJEN
YHTEISKÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT – MUUT
KUIN VAIHEITTAIN REKISTERÖITÄVÄT AINEET
JA ESIREKISTERÖIMÄTTÖMÄT VAIHEITTAIN
REKISTERÖITÄVÄT AINEET

REACH-asetuksessa säädetään erikseen tietojen yhteiskäytöstä, joka koskee
1. vaiheittain rekisteröitäviä aineita, jotka on esirekisteröity (myöhäisessä
esirekisteröinnissä) (ks. näiden toimintaohjeiden kohta 3)
2. muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita ja/tai vaiheittain rekisteröitäviä
aineita, joita ei ole esirekisteröity (edes myöhäisessä esirekisteröinnissä).
REACH-asetuksen 26 ja 27 artiklassa säädetään tietojen yhteiskäytön aloittamisesta
tähän toiseen luokkaan kuuluvien aineiden osalta (ks. näiden toimintaohjeiden
kohta 2.3). Tätä prosessia kutsutaan ”tiedusteluprosessiksi”, ja sitä selvitetään tässä
kohdassa.

4.1.

Tiedusteluprosessin tarkoitus

Tiedustelu on pakollinen vaihe, ennen kuin mahdollinen rekisteröijä (joka kuuluu
jälkimmäiseen edellä mainittuun luokkaan) voi jatkaa rekisteröintiä.
Tiedusteluprosessilla on kaksi tarkoitusta:
1. määrittää, onko sama aine rekisteröity tai onko siitä tehty tiedustelu jo
aiemmin
2. helpottaa seuraavien osapuolten välistä yhteydenpitoa:
a. aiemmat rekisteröijät
b. mahdollinen rekisteröijä, joka tekee tiedustelun
c. muut mahdolliset rekisteröijät, jotka ovat tehneet tiedustelun mutta
eivät vielä rekisteröineet ainetta
d. muut mahdolliset rekisteröijät, jotka ovat esirekisterifoorumin
jäseniä ja jotka ovat esirekisteröineet (myöhäisessä
esirekisteröinnissä) mutta eivät vielä rekisteröineet ainetta, josta
mahdollinen rekisteröijä esittää tiedustelun.
Kemikaalivirasto helpottaa käytännön yhteydenpitoa muiden rekisteröijien sivulla
REACH-IT-järjestelmässä. Kyseessä on portaali, missä luetellaan edellä mainittujen
osapuolten yhteystiedot ja lakisääteinen status (aiempi rekisteröijä, mahdollinen
rekisteröijä).
Tietojen yhteiskäyttö järjestetään aiempien rekisteröijien ja/tai mahdollisten
rekisteröijien välillä (riippumatta siitä, ovatko ne tietojenvaihtofoorumin jäseniä vai
tiedustelun tekijöitä), jotta ne voivat täyttää tietojen yhteistoimitusta koskevan
velvollisuutensa ja toimittaa yhteisen rekisteröintiaineiston (ks. kuva 9).

4.2.

Onko tiedusteluprosessin noudattaminen pakollista?

Kyllä. Ennen rekisteröintiä muun kuin vaiheittain rekisteröitävän aineen mahdollisen
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rekisteröijän ja/tai vaiheittain rekisteröitävän aineen mahdollisen rekisteröijän, joka
ei ole esirekisteröinyt kyseistä ainetta, on tiedusteltava kemikaalivirastolta, onko
rekisteröintiä jo haettu samalle aineelle.
Mahdollisten rekisteröijien on tehtävä tiedustelu vain aineista, jotka ne aikovat
rekisteröidä. Tiedustelua ei tarvitse tehdä aineista, joita ei enää valmisteta tai tuoda
maahan.

Huomautus: Uusia, selkärankaisilla eläimillä tehtäviä tutkimuksia ei tule tehdä,
ennen kuin tiedusteluprosessin tulos on tiedossa. Tiedustelun toimittamiselle
kemikaalivirastoon ei ole määräaikaa.
Huomautus: Kemikaaliviraston lähettämä tulos tiedustelusta (aineen yksilöimisen
ja/tai tietojen saatavuuden kannalta) on otettava huomioon rekisteröintiaineistossa.
Kemikaalivirasto pyytää rekisteröijää merkitsemään myös tiedustelunumeronsa
rekisteröintiaineistoon.

Lisätietoa tiedusteluprosessista annetaan jäljempänä kuvassa 9.
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Mahdolliset
rekisteröijät

Tiedusteluvelvollis
uus

Kemikaalivirasto
– arvioi aineen tunnistetiedot
– antaa numeerisen tunnisteen
– ilmoittaa rekisteröintistatuksen

TIEDUSTELU

Milloin tiedot
on toimitettu?

Kyllä

Onko aine
aiemmin
rekisteröity?

Ei

Onko tiedusteltava
aine esirekisteröity?
Tiedot toimitettu
alle 12 vuotta
aikaisemmin




Kemikaalivirasto antaa p ääsyn
muiden re kisteröijien sivulle ja
ilmoitta a
aiemmat ja mahd olliset
rekister öijät
näid en jo toimitta ma t
merkitykse llise t ja sa ata villa
olevat tied ot

Tiedot toimitettu yli
12 vuotta
aikaisemmin

Kemikaalivirasto antaa pääsyn
muiden rekisteröijien sivulle ja

ilmoittaa aiemmat ja
mahdolliset rekisteröijät

toimittaa näiden jo toimittamat
merkitykselliset ja saatavilla
olevat tiedot

Kyllä

Kemikaalivirasto antaa
pää syn mu iden
rekister öijien sivu lle:

aiemmat tiedu stelun
teki jät

(mahdo llise t)
esirekister öintifoo ru
min jäsenet

Ei

Kemikaalivirasto
luo uuden muiden
rekisteröijien sivun

Tiedustelun tulos

Tietojen yh tei skäyttö
ja
kustann usten
jakaminen*

* On pantava merkille, että
korvausta ei makseta
tutkimuksista, jotka on toimitettu
yli 12 vuotta aikaisemmin.

Tietojen
yhteistoimitus
Rekisteröinti

Kuva 9: Yhteenveto tiedusteluprosessista

4.3.

Kenen on tehtävä tiedustelu?

Kaikkien olemassa olevien oikeushenkilöiden, joiden on rekisteröitävä muu kuin
vaiheittain rekisteröitävä aine tai esirekisteröimätön vaiheittain rekisteröitävä aine ja
jotka eivät voi hyödyntää myöhäistä esirekisteröintiä 28 artiklan 6 kohdan
mukaisesti, on tehtävä tiedustelu. Tällaisia oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi
seuraavat:


valmistajat ja maahantuojat, jotka valmistavat tai tuovat maahan muita kuin
vaiheittain rekisteröitäviä aineita tai vaiheittain rekisteröitäviä aineita
sellaisenaan tai seoksissa vähintään yhden tonnin vuodessa, mukaan luettuina
välituotteet
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tuottajat ja maahantuojat, jotka valmistavat tai tuovat maahan esineitä, jotka
sisältävät aineita (muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita tai
esirekisteröimättömiä vaiheittain rekisteröitäviä aineita), joita on tarkoitus
vapautua tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ja joita
on näissä esineissä vähintään yksi tonni vuodessa



ainoat edustajat, jotka edustavat EU:n ulkopuolisia valmistajia, joiden aineita
(muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita tai esirekisteröimättömiä
vaiheittain rekisteröitäviä aineita) tuodaan Euroopan unioniin ensimmäistä
kertaa vähintään yksi tonni vuodessa.

REACH-asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaan olemassa olevien rekisteröijien on
myös tonnimäärän kasvaessa tehtävä tiedustelu, jossa ne pyytävät lisätietoa
rekisteröintivaatimustensa täyttämiseksi.
Tarkempia tietoja vaiheittain rekisteröitävien aineiden myöhäisestä
esirekisteröinnistä on näiden toimintaohjeiden kohdassa 3.1 ja Rekisteröintiohjeissa
osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-reach.

Huomautus: EU:n ulkopuoliset valmistajat eivät voi tehdä tiedustelua EU:hun
tuotavista aineista tai rekisteröidä niitä. EU:n ulkopuoliset valmistajat voivat antaa
rekisteröinnin maahantuojien tehtäväksi, tai niitä voi edustaa EU:n alueelle
sijoittunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö eli niiden ainoa edustaja.

Ainoa edustaja voi edustaa useita tietyn aineen EU:n ulkopuolisia valmistajia. Tällöin
ainoan edustajan on toimitettava yksi tiedustelu kutakin ainetta ja EU:n ulkopuolista
valmistajaa kohti. Tarkempia tietoja ainoan edustajan roolista ja velvollisuuksista on
Rekisteröintiohjeissa.

4.4.

Aineet, joita tiedusteluprosessi koskee

REACH-asetuksen 26 artiklan mukaisesti tiedusteluprosessia sovelletaan muihin kuin
vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin ja sellaisiin vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin,
joita ei ole esirekisteröity (ks. näiden toimintaohjeiden kohta 2.3).
Muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita ovat kaikki aineet, jotka eivät täytä
REACH-asetuksen 3 artiklan 20 kohdan mukaista vaiheittain rekisteröitävän aineen
määritelmää. Niitä ei siis ole valmistettu tai tuotu EU:n markkinoille ennen
1. kesäkuuta 2007 tai ne on lisätty ELINCS-luetteloon (jolloin niiden katsotaan
olevan rekisteröityjä 24 artiklan mukaisesti).
Vaiheittain rekisteröitävät aineet, joita tiedusteluprosessi koskee, ovat aineita, joita
tietty oikeushenkilö ei ole esirekisteröinyt. Tällaisten vaiheittain rekisteröityjen
aineiden mahdollisten rekisteröijien on keskeytettävä valmistus tai maahantuonti ja
tiedusteltava kemikaalivirastolta, onko aineelle jo toimitettu rekisteröinti. Sen
jälkeen niiden on rekisteröitävä aine ennen valmistuksen tai maahantuonnin
jatkamista.

4.5.

Tiedustelussa toimitettavat tiedot

Mahdollisen rekisteröijän on toimitettava tiedustelussaan seuraavat tiedot
(26 artiklan 1 kohta):
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oikeushenkilön tunnistetiedot siten kuin REACH-asetuksen liitteessä VI
olevassa 1 jaksossa täsmennetään, lukuun ottamatta käyttötiloja



aineen tunnistetiedot siten kuin REACH-asetuksen liitteessä VI olevassa
2 jaksossa täsmennetään



ne tietovaatimukset, jotka edellyttäisivät mahdollisen rekisteröijän tekevän
uusia tutkimuksia selkärankaisilla tai muita uusia tutkimuksia.

Katso tarkempia tietoja asiaa koskevalta verkkosivulta34 kemikaaliviraston
verkkosivustolta.

4.6.

Tiedusteluprosessin tulokset

Kemikaalivirasto vahvistaa tiedustelun tekijän / mahdollisen rekisteröijän ilmoittamat
aineen tunnistetiedot osana tiedusteluprosessia.
Jos tiedustelu hyväksytään, tiedustelun tekijä saa tiedustelunumeron ja seuraavat
tiedot:
– muut tiedustelun tekijät (mahdolliset rekisteröijät)
– saman aineen aiemmat rekisteröijät
– muut mahdolliset rekisteröijät, jotka ovat esirekisterifoorumin jäseniä ja jotka
ovat esirekisteröineet (myöhäisessä esirekisteröinnissä) mutta eivät vielä
rekisteröineet ainetta. Huomautus: Vaiheittain rekisteröitävien aineiden, joita ei
ole vielä rekisteröity, tiedustelun tekijöistä tulee kyseisen aineen
tietojenvaihtofoorumin jäseniä
– pyydettyjen (yksityiskohtaisten) tutkimustiivistelmien tiedot niiden
toimittamispäivämäärän mukaan, kuten jäljempänä on selitetty.
Lisätietoja on tiedustelua koskevissa kysymyksissä ja vastauksissa ja asiaa
koskevalla verkkosivulla35 kemikaaliviraston verkkosivustolla.

4.6.1. Kahdentoista vuoden sääntö
REACH-asetuksen mukainen ajanjakso korvauksien saamiseksi tiedoista on
12 vuotta. Tämä koskee (yksityiskohtaisia) tutkimustiivistelmiä, jotka on toimitettu
rekisteröinnin yhteydessä (25 artiklan 3 kohdan mukaisesti).
REACH-asetuksen 24 artiklan 1 kohdassa säädetään, että direktiivin 67/548/ETY
mukaista ilmoitusta pidetään rekisteröintinä, josta kemikaaliviraston oli annettava
rekisteröintinumero 1. joulukuuta 2008 mennessä. Näin ollen 12 vuoden sääntöä
sovelletaan myös tietoihin, jotka on toimitettu direktiivin 67/548/ETY mukaisen
ilmoituksen yhteydessä.
Direktiivin 67/548/ETY mukaisen lainsäädännön perusteella ilmoituksen osana
toimitettuja tietoja voidaan käyttää myös myöhemmän ilmoituksen mukaisiin
tarkoituksiin 10 vuoden kuluttua tietojen toimittamispäivästä. REACH-asetuksen
25 artiklan 3 kohdan mukaisesti tätä ajanjaksoa pidennettiin kahdella vuodella
12 vuoteen alkaen siitä päivästä, kun tiedot toimitettiin toimivaltaisille viranomaisille

34

http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/data-sharing/inquiry

35

http://echa.europa.eu/fi/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/inquiry
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(esim. tietoja, jotka on toimitettu ilmoituksen yhteydessä 1. kesäkuuta 2001,
suojattiin REACH-asetuksen nojalla 1. kesäkuuta 2013 saakka).
Huomautus: On tärkeää erottaa toimittamisen päivämäärä tutkimuksen
toteuttamisen päivämäärästä, joka ajoittuu aikaan ennen toimitusta. Mainittua
12 vuoden sääntöä sovelletaan tietyn tutkimuksen toimittamishetkestä alkaen
katsomatta siihen, milloin tutkimus on tehty. Myöskään tietyn testituloksen
toimittamispäivämäärä toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole välttämättä sama kuin
alkuperäisen ilmoituksen päivämäärä. Testi on voitu toimittaa myös jälkeenpäin
(esim. seuraavaa testaustasoa edellyttävän tonnimäärän kasvun vuoksi), jolloin
12 vuoden ajanjakso ei ole välttämättä vielä päättynyt.
Esimerkki:
Testin toteutuminen

Testin toimittamisen
vuosi vaarallisia
aineita koskevan
direktiivin
(67/548/ETY) tai
REACH-asetuksen
nojalla

Korvausajanjakson
päättyminen (REACHasetuksen mukaisia
tarkoituksia varten)

1985

–

12 vuotta sen jälkeen, kun
testi on toimitettu
rekisteröintiä varten

1985

2000

2012

1985

2010

2022

1985

1985

1997

Täten 25 artiklan 3 kohdan (ja kuvattujen perusteiden) nojalla korvauksia ei enää
makseta tiedoista, jotka on toimitettu ensimmäisen kerran aiemman lainsäädännön
perusteella yli 12 vuotta aikaisemmin. Muut näihin tietoihin liittyvät hallinnolliset
kustannukset voidaan kuitenkin joutua jakamaan.
Tiedustelun tekijän tiedusteluaineistossaan pyytämät tiedot kuuluvat siis johonkin
kolmesta luokasta, joita kuvataan jäljempänä olevissa alakohdissa.

4.6.2. Aine on jo rekisteröity ja
asiaankuuluvat tiedot on toimitettu alle
12 vuotta aikaisemmin
Kemikaalivirasto kehottaa tiedustelun tekijää pyrkimään kaikin keinoin sopimukseen
tietojen yhteiskäytöstä ja antaa tälle viivytyksettä


aiempien rekisteröijien sekä muiden mahdollisten rekisteröijien (eli tiedustelun
tekijöiden ja esirekisterifoorumin jäsenten) nimet ja osoitteet



luettelon näiden jo toimittamista merkityksellisistä ja saatavilla olevista
tiedoista, joiden käyttö rekisteröintiä varten edellyttää kustannusten jakamista
aiempien rekisteröijien kanssa.
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Samalla kemikaalivirasto ilmoittaa kaikille olemassa oleville rekisteröijille sekä
kaikille aiemmille tiedustelun tekijöille tiedustelun tekijän nimen ja osoitteen. Tässä
vaiheessa aiemmilta rekisteröijiltä ei odoteta aloitteellisia toimia. Tiedustelun tekijän
on otettava niihin yhteyttä pyytääkseen oleellisia tietoja ja liittyäkseen tietojen
yhteistoimitukseen.

4.6.3. Aine on jo rekisteröity ja
asiaankuuluvat tiedot on toimitettu yli
12 vuotta aikaisemmin
Kemikaalivirasto toimittaa tiedustelun tekijälle viivytyksettä


aiempien rekisteröijien sekä muiden mahdollisten rekisteröijien (eli tiedustelun
tekijöiden ja esirekisterifoorumin jäsenten) nimet ja osoitteet



jäljennöksen näiden jo toimittamista merkityksellisistä ja saatavilla olevista
tiedoista, joita voidaan käyttää maksutta rekisteröintiä varten.

Kemikaalivirasto ilmoittaa samanaikaisesti kaikille olemassa oleville rekisteröijille ja
kaikille aiemmille tiedustelun tekijöille tiedustelun tekijän / mahdollisen rekisteröijän
yhteystiedot. Tässä vaiheessa aiemmilta rekisteröijiltä ei odoteta aloitteellisia toimia.
Tiedustelun tekijän on otettava niihin yhteyttä liittyäkseen tietojen
yhteistoimitukseen.

Huomautus: Kemikaalivirastolta36 saatujen tietojen laadun ja merkityksellisyyden
arviointi on aina tiedustelun tekijän vastuulla, jotta tämä täyttää
rekisteröintivelvollisuutensa rekisteröijänä. Käytettäessä yli 12 vuotta aikaisemmin
(esim. NONS-ilmoituksessa) toimitettuja tutkimustiivistelmiä voi olla, etteivät nämä
tutkimustiivistelmät ole riittävän laadukkaita REACH-asetuksen mukaisten
rekisteröintivelvollisuuksien täyttämiseksi. Mahdollisen rekisteröijän on tällöin
harkittava muita keinoja rekisteröintiaineiston vaatimustenmukaisuuden
varmistamiseen. Lisäksi mahdollista rekisteröijää kehotetaan myös ottamaan
yhteyttä aiempaan rekisteröijään tai ilmoittajaan varmistaakseen, että täydellinen
tutkimustiivistelmä on saatavilla.

Huomautus: Tiettyä tutkittavaa ominaisuutta voidaan käsitellä tiedoissa, jotka on
toimitettu yli tai alle 12 vuotta aikaisemmin (merkitty tiedustelua koskevaan
kirjeeseen). Edellä kohdissa 4.6.2 ja 4.6.3 kuvattuja tiedustelun tulosvaihtoehtoja
voidaan siten yhdistää, jolloin osa tiedoista suojataan ja osa saatetaan maksutta
saataville rekisteröintiä varten. Mahdollisen rekisteröijän vastuulla on arvioida, mitkä

On huomattava, että IUCLID 4- tai SNIF-muodossa toimitetut tiedot eivät sisällä kaikkia vaadittuja
tietoja, joten rekisteröijän on tarkistettava tiedot huolellisesti ja täytettävä IUCLID 6 -tiedosto. Lisätietoja
on ”Rekisteröinti- ja PPORD-aineistojen laatiminen” -oppaassa osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
36

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet
Versio 3.1 – tammikuu 2017

tiedot ovat merkityksellisiä sen omaa rekisteröintiaineistoa koskevien
tietovaatimusten täyttämiseksi.

4.6.4. Ainetta ei ole rekisteröity aiemmin tai
se on rekisteröity, mutta pyydettyjä
tietoja ei ole saatavilla
Kemikaalivirasto ilmoittaa joka tapauksessa tiedustelun tekijälle, ovatko aiempien
rekisteröijien / muiden tiedustelun tekijöiden ja esirekisterifoorumin jäsenten nimet
ja osoitteet saatavilla. Tarvittaessa kemikaalivirasto ilmoittaa myös aiemmille
rekisteröijille / tiedustelun tekijöille (mutta ei esirekisterifoorumin jäsenille)
tiedustelun tekijän nimen ja osoitteen. Tässä vaiheessa aiemmilta rekisteröijiltä ei
odoteta aloitteellisia toimia. Tiedustelun tekijän on otettava niihin yhteyttä
liittyäkseen tietojen yhteistoimitukseen.
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Muut kuin vaiheittain
rekister öitä vä t /
esirekister öimättömät vaihe ittain
rekister öitä vä t ainee t (26 artikla)

Mahdollinen
rekisteröijä

> 1 t/v

Ei

Ei tarvitse
rekisteröidä

Kyllä
Tiedustelun tekijä ilmoittaa
kemikaalivirastoon

oikeushenkilön henkilöllisyyden

aineen tunnistetiedot

tietovaatimukset, jotka edellyttävät
uusia tutkimuksia (joko selkärankaisilla
tai ilman)

Onko sama aine
aikaisemmin
rekisteröity?

Ei

Onko muita mahdollisia
rekisteröijiä (tiedustelun
tekijät, esirekisterifoorumin
jäsenet)?

Tiedusteluvelvollis
uus
(26 artikla)

Ei

Kemikaaliviraston
ilmoitus
mahdolliselle
rekisteröijälle

Mahdollisen
rekisteröijän on
tarvittaessa tehtävä
testi

Kyllä
Kyllä

Tiedot toimitettu
alle 12 vuotta
aikaisemmin

Ei

Kemikaalivirasto ilmoittaa tiedustelun tekijälle

aiemmat ja mahdolliset rekisteröijät

näiden jo toimittamat merkitykselliset ja
saatavilla olevat tiedot
Kemikaalivirasto ilmoittaa aiemmille
(mahdollisille) rekisteröijille

mahdollisen rekisteröijän nimen

tiedustelun tekijän pyytämät tutkimukset

Kyllä

Kemikaalivirasto ilmoittaa tiedustelun tekijälle

aiemmat ja mahdolliset rekisteröijät

näiden jo toimittamat merkitykselliset ja
saatavilla olevat tiedot
Kemikaalivirasto ilmoittaa aiemmille ja
mahdollisille rekisteröijille

mahdollisen rekisteröijän nimen

tiedustelun tekijän pyytämät tutkimukset

* On pantava merkille,
että korvausta ei
makseta tutkimuksista,
jotka on toimitettu yli
12 vuotta aikaisemmin.

Tietojen yh tei skäyttö
ja
kustann usten
jakaminen*

Tietojen
yhteistoimitus

Rekisteröinti

Kuva 10: Yksityiskohtainen kuvaus tiedusteluprosessista ja sitä seuraavasta
tietojen yhteistoimituksesta
Huomautus: Käytännössä kemikaalivirasto ilmoittaa kaikista edellä mainituista
toimijoista asianomaisen muiden rekisteröijien sivun kautta REACH-ITjärjestelmässä. Muutosten seurantaa varten on suositeltavaa tarkistaa tulevat viestit
säännöllisesti REACH-IT-järjestelmässä.
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4.7.

Rekisteröijien välinen tietojen yhteiskäyttö
tiedustelun jälkeen

Tietojen yhteiskäyttö on eräs REACH-asetuksen keskeisistä periaatteista. Tietojen
yhteiskäytön ja rekisteröintiaineistojen yhteistoimituksen avulla yritykset lisäävät
rekisteröintijärjestelmän tehokkuutta, pienentävät kustannuksia ja välttävät
tarpeetonta testausta selkärankaisilla eläimillä.
REACH-asetuksen 11 tai 19 artiklan nojalla saman aineen (riippumatta siitä, onko
aine vaiheittain rekisteröitävä vai ei) useampien rekisteröijien on toimitettava
yhdessä tiedot, joita kyseisen aineen osalta vaaditaan 10 artiklan a ja b alakohdan
mukaisesti. Muiden rekisteröijien sivun kautta tiedustelun tekijät voivat tunnistaa
saman aineen olemassa olevat ja mahdolliset rekisteröijät, mukaan lukien
esirekisterifoorumin jäsenet, ja neuvotella liittymisestä olemassa olevaan tietojen
yhteistoimitukseen tai, jos sitä ei ole vielä toimitettu, yhteistoimituksen ehdoista.
Jos ainetta ei ole vielä rekisteröity, 11 artiklan 1 kohdan nojalla on nimettävä
päärekisteröijä, joka toimii muiden hyväksyntänsä antavien rekisteröijien puolesta
(ja luo yhteistoimitusobjektin REACH-IT-järjestelmässä).
Mahdollisilla rekisteröijillä on velvollisuus pyytää aiemmalta rekisteröijältä / tiedon
haltijalta / tietojen omistajalta selkärankaisia eläimiä koskevia tutkimuksia. Niillä on
samalla myös mahdollisuus pyytää sellaisten tutkimusten yhteiskäyttöä, joihin ei liity
selkärankaisilla tehtyjä testejä. Tutkimusta pyydettäessä tietojen omistajalla on aina
velvollisuus toimittaa tiedot riippumatta siitä, liittyykö tutkimukseen selkärankaisilla
tehtyjä testejä. Jos mahdollisten rekisteröijien on toteutettava testejä täyttääkseen
rekisteröintivaatimuksensa, niiden on käytettävä kaikkea saatavilla olevaa tietoa
(esim. interpolointia tai validoituja (Q)SAR-malleja) välttääkseen selkärankaisilla
eläimillä tehtäviä testejä.
Mahdolliset rekisteröijät voivat toimia jäljempänä kuvattujen ohjeellisten vaiheiden
mukaisesti laatiessaan yhteistä rekisteröintiaineistoa.


Vaihe 1

Saatavilla olevien tietojen kerääminen ja luettelointi yrityskohtaisesti



Vaihe 2

Tietovaatimusten tarkasteleminen



Vaihe 3

Yhteistyötavasta sopiminen ja päärekisteröijän nimeäminen



Vaihe 4 Puuttuvien tietojen määrittäminen ja muiden saatavilla olevien
tietojen kerääminen



Vaihe 5 Tietojen yhteiskäytöstä ja kustannusten jakamisesta
neuvotteleminen sekä mahdolliset tulokset



Vaihe 6

Uusien tietojen tuottaminen / testausehdotuksen laatiminen



Vaihe 7

Tietojen (yhteis)toimitus

Huomautus: Jos aine on jo rekisteröity, vaiheet 3, 4 ja 6 on todennäköisesti jo
suoritettu. Mahdollisten rekisteröijien, jotka ovat tehneet tiedustelun aineestaan
käyttäen samaa tunnistetta, on sovittava olemassa olevien rekisteröijien kanssa,
että jo toimitetut tiedot ovat merkityksellisiä sen aineen kannalta, jota ne
valmistavat tai tuovat maahan. Tämä voi johtaa aineistossa ilmoitetun aineen
tunnisteprofiilin muuttamiseen. Aineen tunnisteprofiilia koskevia ohjeita annetaan
REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevissa
toimintaohjeissa.
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4.7.1. Vaihe 1 – Saatavilla olevien tietojen
kerääminen ja luettelointi
yrityskohtaisesti
Mahdollisten rekisteröijien on ensin kerättävä kaikki olemassa ja saatavilla oleva
tieto aineesta, jonka ne aikovat rekisteröidä. Tämä koskee sekä yrityksissä saatavilla
olevia että muista lähteistä saatavia tietoja, esimerkiksi julkista tietoa, jota voidaan
löytää kirjallisuushakujen avulla.

Huomautus: Tietojen kerääminen on toteutettava perusteellisesti, luotettavasti ja
dokumentoitava hyvin, koska kaiken saatavilla olevan tiedon keräämisessä tehdyt
virheet saattavat aiheuttaa tarpeettomia eläinkokeita ja niihin liittyviä
resurssiseuraamuksia.

Kunkin mahdollisen rekisteröijän keräämien tietojen on sisällettävä kaikki
rekisteröintitarkoituksia varten oleelliset tiedot eli


aineen tunnistetiedot (esim. analyysiraportit, sovellettavat analyysitekniikat,
standardoidut menetelmät)



tiedot aineen sisäisistä ominaisuuksista (fysikaalis-kemialliset ominaisuudet,
myrkyllisyys nisäkkäille, ympäristömyrkyllisyys, aineen käyttäytyminen
ympäristössä sekä kemiallinen ja bioottinen hajoaminen); näiden tietojen
lähteinä voivat olla in vivo- tai in vitro -testitulokset, eläinkokeettomilla
menetelmillä saadut tiedot kuten QSAR-arvioinnit, aineen vaikutuksia ihmisiin
koskevat tiedot, interpoloinnista muihin aineisiin saadut tiedot tai
epidemiologiset tiedot



tiedot valmistuksesta ja käytöstä (nykyiset ja ennakoidut)



tiedot altistuksesta (nykyiset ja ennakoidut)



tiedot riskinhallintatoimenpiteistä (jo toteutetut tai ehdotetut).

Tässä vaiheessa kerättäviin tietoihin on myös sisällyttävä tietoa rajaavista
koostumuksista, jotka aiotaan sisällyttää rekisteröintiin (ks. aineen tunnisteprofiilin
käsite kohdassa 3 ja yksityiskohtaisia ohjeita REACH- ja CLP-asetusten mukaista
aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevista toimintaohjeista).
Nämä tiedot on kerättävä aineen määrästä riippumatta. Jos rekisteröinnin
tietovaatimukset määräytyvät kunkin rekisteröijän valmistaman tai maahantuoman
määrän perusteella, rekisteröijien on ilmoitettava kaikki merkitykselliset ja saatavilla
olevat tiedot tietystä tutkittavasta ominaisuudesta. Rekisteröijien on kuitenkin myös
pyynnöstä jaettava saatavilla olevaa tietoa, joka koskee suurempaa tonnimäärää.
Huomautus: Vaiheessa 1 kunkin mahdollisen rekisteröijän on kerättävä ja
dokumentoitava aineesta kaikki yrityksessä oleva tieto, mukaan lukien 1) aineen
sisäisiä ominaisuuksia (tonnimäärästä riippumatta) sekä 2) käyttöjä, altistusta ja
riskinhallintatoimenpiteitä koskevat tiedot. Mahdollisen rekisteröijän on tehtävä
myös kirjallisuushaku.

Lukuun ottamatta 10 artiklan a alakohdan viimeisessä alakohdassa lueteltuja
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erityistapauksia rekisteröijällä on oltava laillisesti hallussaan (yksityiskohtaisessa)
tutkimustiivistelmässä yhteenvetona esitetty täydellinen tutkimusraportti tai lupa
viitata siihen rekisteröintiä varten. Tarkempia tietoja tietojen tyypistä ja oikeudesta
viitata tietoihin on näiden toimintaohjeiden kohdassa 3.3.3.8.

4.7.2. Vaihe 2 – Tietovaatimusten
tarkasteleminen
Vaiheessa 2 mahdollisten rekisteröijien on määritettävä tarkasti, mitkä ovat sen
aineen koostumusprofiilien tietovaatimukset, jonka ne aikovat rekisteröidä. Tässä on
otettava huomioon etenkin rekisteröijiä koskeva tonnimäärä, aineen fyysiset
parametrit (oleellisia teknisiin seikkoihin perustuvalle vapautukselle testeistä) sekä
käyttö- ja altistusmallit (oleellisia altistumiseen perustuvalle vapautukselle).
Kuten Rekisteröintiohjeissa kuvataan tarkemmin, rekisteröijien on 12 artiklan
mukaisesti


sisällytettävä aineistoonsa kaikki niiden saatavilla olevat merkitykselliset
fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset tiedot tonnimäärästä
riippumatta (yrityskohtaisen tai kollektiivisen kirjallisuushaun perusteella
saadut tiedot mukaan luettuina)



täytettävä vähintään vakiotietovaatimukset, jotka on esitetty REACHasetuksen liitteiden VII–X sarakkeessa 1 tietyn tonnimäärän37 mukaan
valmistetuista tai maahantuoduista aineista ja joihin voidaan soveltaa
vapautusmahdollisuuksia jäljempänä kuvatun mukaisesti.

Kaikissa näissä tapauksissa rekisteröijien on ilmoitettava kaikki mukautukset selvästi
ja perusteltava ne rekisteröintiaineistossa. REACH-asetuksen liitteiden VII–X
sarakkeessa 2 luetellaan tietyt perusteet (esim. altistus tai vaaraominaisuudet),
joiden mukaan yksittäisten tutkittavien ominaisuuksien vakiotietovaatimuksia
voidaan mukauttaa (ts. muokata sekä vapautusmahdollisuuksia varten että sen
määrittämiseksi, milloin lisätiedot ovat tarpeen).
Lisäksi rekisteröijät voivat mukauttaa vaadittuja vakiotietoja REACH-asetuksen
liitteessä XI olevien yleisten sääntöjen mukaisesti. Ne koskevat tilanteita, joissa


testaus ei vaikuta tieteellisin perustein tarpeelliselta



testaus ei ole teknisesti mahdollista



testaus voidaan jättää tekemättä kemikaaliturvallisuusraportissa olevien
altistumisskenaarioiden perusteella.

Huomautus: Vaiheessa 2 kunkin mahdollisen rekisteröijän on määritettävä tarkasti,
mitkä ovat sitä koskevat tietovaatimukset, ottaen huomioon etenkin sitä koskevan
tonnimäärän. Tarkastellessaan tarvittavia tietoja mahdollinen rekisteröijä voi harkita
mahdollisuutta soveltaa tietojen mukauttamista esimerkiksi käyttöjen/altistumismallin
perusteella.

On kuitenkin aina pidettävä mielessä, että eläinkokeita on vältettävä ja pidettävä viimeisenä keinona
(REACH-asetuksen 25 artikla).
37
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4.7.3. Vaihe 3 – Yhteistyötavasta sopiminen
ja päärekisteröijän nimeäminen
Ennen kuin mahdolliset rekisteröijät alkavat vaihtaa hallussaan olevia tietoja, on
suositeltavaa, että ne sopivat ensin niille parhaiten sopivasta yhteistyötavasta sekä
tärkeimmistä tässä yhteistyössä sovellettavista säännöistä tietojen yhteiskäytön ja
kustannusten jakamisen kannalta. Tietojen yhteiskäyttö edellyttää sopimusta sen
aineen laajuudesta (aineen tunnisteprofiili), jonka rekisteröijät aikovat rekisteröidä
yhdessä. Aineen tunnisteprofiilissa määritellään koostumusprofiili, jonka
tietojenvaihtofoorumin jäsenet ovat sopineet viittaavan yhteen aineeseen.
REACH-asetuksen nojalla päärekisteröijän rooli on pakollinen. Asetuksen 11 artiklan
1 kohdassa annetun määritelmän mukaan päärekisteröijä on ”yksi toisen (muiden)
hyväksyntänsä antavan (antavien) rekisteröijän (rekisteröijien) suostumuksella
toimiva rekisteröijä”, jonka tehtävänä on toimittaa ensin tiettyjä, 10 artiklassa
kuvattuja tietoja.
REACH-asetuksessa ei ole sääntöjä siitä, miten päärekisteröijä tulisi valita.
Päärekisteröijän on toimittava muiden hyväksyntänsä antavien rekisteröijien
suostumuksella ja toimitettava yhteinen aineisto, joka sisältää tietoa aineen
sisäisistä ominaisuuksista. Päärekisteröijiä kehotetaan toimittamaan rekisteröintinsä
ensimmäisenä eli ennen yhteistoimitusobjektin muita jäseniä. Lisätietoa
päärekisteröijän roolista annetaan kohdassa 3.2.
On korostettava, että esirekisteröijiä on pidettävä mahdollisina rekisteröijinä. Vaikka
ainetta ei välttämättä ole vielä rekisteröity, tietojenvaihtofoorumissa on voitu jo
aloittaa vaiheet esimerkiksi päärekisteröijän valitsemiseksi ja aineiston
valmistelemiseksi. Tiedustelun tekijät voivat sopia esirekisteröijien kanssa, että ne
– ottavat päärekisteröijän roolin ja vauhdittavat aineiston valmistelua, jos ajoitus on
ratkaisevan tärkeä tiedustelun tekijälle (joka ei voi hyötyä pidennetyistä
rekisteröintimääräajoista) ja muille mahdollisille rekisteröijille, jotka haluavat
toimittaa aineiston ennen rekisteröintimääräaikaansa
– jatkavat rekisteröintiaineistonsa valmistelua ja päivittävät sitä myöhemmin
tietojen yhteistoimituksen mukaisesti heti, kun jokin uusi rekisteröijä aikoo
rekisteröidä aineen, jos kukaan muu mahdollinen rekisteröijä ei aio rekisteröidä
ainetta ennen tiedustelun tekijän rekisteröintimääräaikaa
– tekevät yhteistyötä tietojenvaihtofoorumin jäsenten kanssa aineiston valmistelussa
ja hyväksyvät, että ajoitus riippuu työn etenemisestä foorumissa (tiedustelun tekijä
ei voi valmistaa tai maahantuoda ainetta ennen sen varsinaista rekisteröintiä).
Huomautus: Vaiheessa 3 mahdollisten rekisteröijien (muiden tiedustelun tekijöiden,
esirekisteröijien ja mahdollisten tiedon haltijoiden) on pidettävä kokous (verkossa),
keskusteltava ja sovittava tiedonkeruun keskeisistä osista, rekisteröitävän aineen
laajuudesta, tarvittavien tietojen määrittämisestä, puuttuvien tietojen tuottamisesta
sekä kaikkiin rekisteröintitoimiin liittyvien kustannusten jakamisesta.

4.7.4. Vaihe 4 – Puuttuvien tietojen
määrittäminen ja muiden saatavilla
olevien tietojen kerääminen
Vaiheessa 4 mahdollisen rekisteröijän on verrattava vaiheessa 1 saatuja tietoja ja
yhteiseen rekisteröintiaineistoon tarvittavia tietoja vaiheessa 2 täsmennetyn
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mukaisesti. Rekisteröijän on määritettävä tarkasti puuttuvat tiedot, jotka on
hankittava, ennen kuin rekisteröintiaineistot voidaan toimittaa eteenpäin.
Huomautus: Mahdollisen rekisteröijän on otettava yhteyttä tiedon haltijoihin aineen
samuuden vahvistamiseksi (ts. ovatko olemassa olevat tutkimukset
tarkoituksenmukaisia kyseessä olevan aineen kannalta).

4.7.5. Vaihe 5 – Tietojen yhteiskäytöstä ja
kustannusten jakamisesta
neuvotteleminen sekä mahdolliset
tulokset
Kun tutkimusten yhteiskäyttöpyyntö koskee alle 12 vuotta aikaisemmin toimitettuja
tutkimuksia, REACH-asetuksen mukaan sekä aiempien että mahdollisten
rekisteröijien on kaikin keinoin pyrittävä
– pääsemään sopimukseen mahdollisen rekisteröijän pyytämien tietojen jakamisesta
– varmistamaan, että tietojen yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset määritetään
tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla (ks. kohta 4.9; ks. myös
kohdassa 3.3.2 esimerkkejä siitä, milloin kustannusten jakamista ei pidetä
tasapuolisena, avoimena ja syrjimättömänä).
Olemassa olevien rekisteröijien (tai niiden edustajan), jotka toimivat kaikkien
mahdollisten rekisteröijien puolesta, on toimitettava selkeät perustelut siitä, miksi
kutakin tutkittavaa ominaisuutta varten valittiin tietyt tutkimukset. Jos sopimukseen
päästään (27 artiklan 4 kohdan mukaisesti), aiempi rekisteröijä / tiedon haltija
toimittaa sovitut tiedot mahdolliselle rekisteröijälle. Tietojen omistaja antaa lisäksi
mahdolliselle rekisteröijälle luvan viitata täydelliseen tutkimusraporttiin.
Kustannusten jakamista koskevassa sopimuksessa on otettava huomioon
erityyppisiä kustannuksia. Ne voivat liittyä testeihin (tutkimuskustannukset) ja
hallinnolliseen työhön (tiettyyn tietovaatimukseen liittyvät tai yleiset hallinnolliset
kustannukset).
Kuten tietojenvaihtofoorumin toimintaa käsittelevässä kohdassa korostetaan,
yritysten olisi oltava tietoisia niiden tietojen sisällöstä, joihin ne saavat oikeuden
viitata (ks. kohta 3.2.6.2).
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Mahdo llinen
rekister öijä to imittaa
tieduste lun
kemika alivirastoo n

Saatavilla on tietoja, jotka on
toimit ettu rekisteröinnin
yhteydessä alle 12 vuotta
aikaisemmin

– Hankitaan tiedot
vaihtoehtoisista lähteistä
– Tuotetaan liitteiden VII ja VIII
mukaiset tiedot
– Toimitetaan liitteiden IX ja X
mukaisia tietoja koskeva
testausehdotus

Ei

Kyllä

Pyydettävä tutkimusta,
jos siihen liittyy
selkärankaisia (27
artiklan 1 kohta)

Kyllä

Liittyykö tutkimukseen
selkärankaisilla tehtyjä
testejä?

Voidaan pyytää
tutkimusta, jos siihen
ei liity selkärankaisia
(27 artiklan 1 kohta)

Ei

Kun pyyntö on tehty, mahdollisten ja
aiempien rekisteröijien on kaikin tavoin
pyrittävä sopimukseen tietojen
yhteiskäytöstä (27 artiklan 2 kohta) ja
kustannusten jakamisesta (27 artiklan 3
kohta)

Aiempi rekisteröijä antaa
luvan viitata täydelliseen
tutkimusraporttiin (27
artiklan 4 kohta)

Kyllä

Sopivatko mahdolliset ja aiemmat
rekisteröijät tietojen yhteiskäytöstä ja/
tai kustannusten jakamisesta?

Ei

Mahdollinen rekisteröijä voi
ilmoittaa tietojen
yhteiskäyttöä koskevasta
riidasta kemikaalivirastoon
(27 artiklan 5 kohta).

Aiempi rekisteröijä voi
pyytää pidentämään
rekisteröinnin odotusaikaa
(27 artiklan 8 kohta)

Kuva 11: Tietojen yhteiskäyttö muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien
aineiden ja esirekisteröimättömien vaiheittain rekisteröitävien aineiden
osalta
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4.7.6. Vaihe 6 – Uusien tietojen tuottaminen
/ testausehdotuksen laatiminen
Jos vaiheessa 1 on havaittu, että tietoja puuttuu, aineiden sisäisiä ominaisuuksia
koskevia tietoja voidaan tuottaa käyttämällä vaihtoehtoisia tiedonlähteitä in vivo testauksen sijasta, jos liitteessä XI asetetut ehdot täyttyvät. Rekisteröijä voi käyttää
monenlaisia vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten kvantitatiivisia rakenneaktiivisuussuhteita, in vitro -testejä, todistusnäyttöön perustuvaa lähestymistapaa
tai ryhmittelyyn perustuvaa lähestymistapaa (interpolointi mukaan luettuna).
Jos puuttuvia tietoja ei voida tuottaa millään eläinkokeettomalla menetelmällä,
mahdollisten rekisteröijien on ryhdyttävä toimiin sen mukaan, millaisia tietoja
puuttuu:


Jos rekisteröintiin tarvittavaa liitteissä VII ja VIII lueteltua tutkimusta
(riippumatta siitä, liittyykö siihen selkärankaisilla tehtäviä testejä) ei ole
saatavilla tietojenvaihtofoorumin piirissä, aineistoa on täydennettävä
toteuttamalla uusi testi. Näin ollen mahdollisten rekisteröijien on tuotettava
uutta tietoa ja sovittava siitä, kuka toteuttaa puuttuvan tutkimuksen, ennen
yhteisen rekisteröintiaineiston toimittamista. Ks. lisätietoa Tietovaatimuksia ja
kemikaaliturvallisuusarviointia koskevista ohjeista osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment.



Jos rekisteröintiin tarvittavaa liitteissä IX ja X lueteltua tutkimusta (riippumatta
siitä, liittyykö siihen selkärankaisilla tehtäviä testejä) ei ole saatavilla
tietojenvaihtofoorumin piirissä, mahdollisten rekisteröijien on sovittava ja
laadittava testausehdotus, joka toimitetaan yhteisen rekisteröintiaineiston
mukana kemikaaliviraston käsiteltäväksi. Lisäksi mahdollisten rekisteröijien on
toteutettava ja/tai suositeltava jatkokäyttäjille tarkoitettuja väliaikaisia
riskinhallintatoimenpiteitä odottaessaan kemikaaliviraston päätöstä
(40 artiklan mukaisesti) testausehdotuksesta.

Huomautus: Testausehdotuksen laatimisvelvollisuutta sovelletaan myös silloin, kun
muut rekisteröijät – liitteiden sarakkeen 2 mukaisten sääntöjen soveltamisen
perusteella – ehdottavat liitteen IX tai X mukaisia (ylemmän tason) testejä
vaihtoehtona liitteiden VII ja VIII mukaisille vakiovaatimuksille.
Vaiheessa 6 mahdollisten rekisteröijien on joko tuotettava uutta tietoa
(sovellettaessa liitettä VII tai VIII) tai laadittava testausehdotus (sovellettaessa
liitteitä IX ja X). Selkärankaisilla eläimillä tehtäviin testeihin on turvauduttava vasta
viimeisenä keinona. Kunkin selkärankaisille tehtyjä testejä sisältävän
testausehdotuksen yhteydessä on esitettävä perustelu IUCLID-järjestelmässä sen
selventämiseksi, miksi vaihtoehtoinen menetelmä ei ole riittävä.

4.7.7. Vaihe 7 – Tietojen (yhteis)toimitus
Rekisteröijien on dokumentoitava kaikki olemassa olevat merkitykselliset ja
saatavilla olevat tiedot, jotka on kerätty yhteisen rekisteröintiaineiston valmistelun
aikana, sekä teknisessä aineistossa että kemikaaliturvallisuusraportissa niiden
aineiden osalta, joita kukin rekisteröijä valmistaa tai tuo maahan vähintään
10 tonnia vuodessa.
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Kun rekisteröijät ovat saaneet edelliset vaiheet päätökseen, ne voivat järjestää
saatavilla olevien tietojen varsinaisen yhteiskäytön ja ilmoittaa siihen liittyvistä
kustannuksista. Myös tämä tehdään todennäköisesti vaiheittain, kun uusi
mahdollinen rekisteröijä ottaa yhteyttä päärekisteröijään mutta myös silloin, kun
saataville tulee uutta tietoa.
Kemikaalivirasto kuitenkin suosittelee, että yhteistä rekisteröintiaineistoa
valmisteleva henkilö tiedottaa olemassa oleville / mahdollisille rekisteröijille aineiston
valmistelun edistymisestä tai päivittämisestä säännöllisesti. Rekisteröijät voivat
tarkastella ajantasaisia yhteystietoja muiden rekisteröijien sivulla REACH-ITjärjestelmässä.
Kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008
3 artiklan 3 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa kuvatun mukaisesti kemikaalivirasto
perii yhteisesti toimitetusta rekisteröintiaineistosta alennetun rekisteröintimaksun.
Mahdolliset rekisteröijät / tiedustelun tekijät, jotka kuuluvat yhteistoimitusobjektiin,
voivat yhä jättäytyä pois (11 artiklan 3 kohdan mukaisten kriteerien perusteella)
tiettyjen tutkittavien ominaisuuksien osalta, jos ne omistavat niitä koskevia tietoja.
Tarkempia tietoja poisjättäytymisen kriteereistä on näiden toimintaohjeiden
kohdassa 6.3.

4.7.8. Jo tehtyyn tietojen yhteistoimitukseen
liittyvät uudet rekisteröijät
Jos yhteinen rekisteröintiaineisto on jo tehty, jotkin edellä kuvatusta vaiheista
voidaan ohittaa (esim. vaiheet 3, 4 ja 6). Mahdollisen rekisteröijän on otettava
yhteyttä olemassa oleviin rekisteröijiin (jotka yksilöidään muiden rekisteröijien
sivulla, jolle saa pääsyn onnistuneen tiedustelun jälkeen) ja neuvoteltava sellaiseen
yhteistoimitusaineistoon liittymisen ehdoista, jonka päärekisteröijä on jo toimittanut
kemikaalivirastoon muiden hyväksyntänsä antavien rekisteröijien puolesta.
Mahdollisten ja aiempien rekisteröijien (tai rekisteröijien edustajien) on pyrittävä
kaikin tavoin sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä ja sen kustannusten jakamisesta
tasapuolisesti, avoimesti ja ilman syrjintää. Jos mahdollinen rekisteröijä on eri mieltä
tiettyjä tutkittavia ominaisuuksia koskevien tietojen valinnasta (jos sillä esimerkiksi
on omia tutkimuksia), se voi päättää jättäytyä pois näiden tiettyjen ominaisuuksien
osalta, mutta sen on silti osallistuttava yhteistoimitukseen. Tarkempia tietoja
poisjättäytymisen ehdoista on näiden toimintaohjeiden kohdassa 6.3.
On painotettava, että (kuten vaiheittain rekisteröitäviä aineita käsittelevässä
kohdassa 3 kuvataan) mahdollisille rekisteröijille olisi tiedotettava avoimesti ja
selkeästi tietojen käyttövaihtoehdoista ja niiden kustannuksista sekä tietojen
yhteistoimitukseen liittymisen ehdoista. Tämä koskee myös tilanteita, joissa
olemassa olevan sopimuksen osapuolet sopivat luopuvansa velvollisuudesta eritellä
kustannukset ja/tai sopia korvausjärjestelyistä (ks. lisätietoa kohdassa 3.3.7).
Huomautus: Jos muita mahdollisia rekisteröijiä ei ole ja tiedustelun tekijä jatkaa
rekisteröintiä yksin, sen on päivitettävä rekisteröintiaineistoaan, jos jokin toinen
mahdollinen rekisteröijä päättää rekisteröidä saman aineen. Niiden on ensin
päätettävä keskenään päärekisteröijä, joka luo yhteistoimitusobjektin, ja sovittava
sen jälkeen yhteisesti toimitettavan aineiston sisällöstä. Vastaavasti olemassa
olevien rekisteröijien on päivitettävä aineistonsa osana yhteisesti toimitettavaa
rekisteröintiä (päärekisteröijänä tai jäsenenä).
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Jos direktiivin 67/548/ETY mukainen ilmoitus on tehty, REACH-asetuksen 24 artiklan
2 kohdan mukaan ilmoittajan on toimitettava REACH-asetuksen vaatimusten (10 ja
12 artikla) mukainen aineisto, jos ilmoitetun aineen tonnimäärä yltää seuraavaan
tonnimäärään.
Jos tiedustelun tekijän tarkoittamaa ainetta varten on jo olemassa
tietojenvaihtofoorumi, tiedustelun tekijää pyydetään ottamaan yhteyttä foorumin
jäseniin, mutta siitä ei tule virallisesti tietojenvaihtofoorumin osapuolta (mikä
edellyttäisi ”aktiivista” esirekisteröintiä). Saman aineen kaikkien rekisteröijien on
kuitenkin edelleen jaettava tietoa ja toimitettava rekisteröintinsä yhteisesti.

4.8.

REACH-asetuksen 27 artiklan 8 kohdan mukainen
rekisteröinnin odotusaika

REACH-asetuksen 21 artiklassa säädetään, että ”rekisteröijä voi aloittaa aineen
valmistuksen tai maahantuonnin tai esineen tuottamisen tai maahantuonnin tai
jatkaa sitä, ellei kemikaalivirasto toisin ilmoita 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kolmen viikon kuluessa toimituspäivästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
27 artiklan 8 kohdan soveltamista”. Tässä yhteydessä aineen valmistus tai
maahantuonti voi alkaa vasta kolmen viikon mittaisen ajanjakson kuluttua
rekisteröinnin toimittamisesta (ellei pidempää ajanjaksoa ole pyydetty 27 artiklan
8 kohdan mukaisesti).
Asetuksen 27 artiklan 8 kohdan mukaan aiempi rekisteröijä voi pyytää, että
(21 artiklan 1 kohdan mukaista) rekisteröinnin odotusaikaa pidennetään neljällä
kuukaudella uuden rekisteröijän osalta. Pyyntö voidaan toimittaa
kemikaalivirastoon38, kun aiempi rekisteröijä ja mahdollinen rekisteröijä ovat
sopineet vähemmän kuin 12 vuotta aikaisemmin toimitettujen tietojen jakamisesta,
tai tietojen yhteiskäyttöön liittyvän riidan jälkeen, kun kemikaalivirasto myöntää
mahdolliselle rekisteröijälle luvan viitata tietoihin (ks. kohta 4.9 jäljempänä).
Kemikaalivirasto ilmoittaa asiasta mahdolliselle rekisteröijälle, jonka – saatuaan
tiedon rekisteröintinsä hyväksymisestä – on odotettava ylimääräiset neljä kuukautta
ennen kuin se voi aloittaa aineen valmistuksen Euroopan markkinoilla tai
maahantuonnin Euroopan markkinoille laillisesti. Jos tonnimäärä suurenee,
valmistajan tai maahantuojan on tehtävä tiedustelu ja ilmoitettava
kemikaalivirastoon, että se tarvitsee lisätietoja rekisteröintivaatimusten
täyttämiseksi. Tässä tapauksessa (eli päivitetyn rekisteröintiaineiston toimittamisen
jälkeen) valmistusta tai maahantuontia ei kuitenkaan tarvitse keskeyttää.
Aina, jos toiminta on keskeytettävä tiedustelun lopputulosta odotettaessa,
rekisteröinnin jälkeistä odotusaikaa on noudatettava ennen valmistuksen tai
maahantuonnin jatkamista.
Kemikaalivirasto ei arvioi aiemman rekisteröijän pyynnön validiutta eikä tarkista,
onko tietojen yhteiskäyttö toteutunut ja minkä tietojen osalta tai onko tietojen
yhteiskäyttö onnistunut. Näin ollen on siis mahdollisen rekisteröijän vastuulla
arvioida, onko aiemman rekisteröijän pyyntö validi ja hyväksyttävä. Mahdollisen
rekisteröijän on myös dokumentoitava arviointinsa asianmukaisesti.

Menettely kuvataan Kysymyksiä ja vastauksia -osion kohdassa 426 kemikaaliviraston verkkosivustolla
osoitteessa http://echa.europa.eu/fi/support/qas-support/qas
38

117

118

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet
Versio 3.1 – tammikuu 2017

4.9.

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat tiedustelun
jälkeen
4.9.1. Tietojen yhteiskäyttöä koskeva riita
27 artiklan 5 kohdan mukaan

Tiedusteluprosessin ja sen jälkeen, kun mahdollinen rekisteröijä on pyytänyt tietoja
27 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä mahdollisten että aiempien rekisteröijien on
pyrittävä kaikin tavoin sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä ja/tai kustannusten
jakamisesta (27 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla).
Jos osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä tai sen
kustannuksista, mahdollinen rekisteröijä voi 27 artiklan 5 kohdan mukaan ilmoittaa
kemikaalivirastoon asiasta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun se on
vastaanottanut kemikaalivirastolta aiemman rekisteröijän yhteystiedot. Mahdollinen
rekisteröijä tiedottaa myös aiemmalle rekisteröijälle ilmoittaneensa
kemikaalivirastoon asiasta.
Mahdollinen rekisteröijä voi toimittaa kemikaalivirastoon tiedon riidasta
verkkolomakkeella, joka on kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
Kemikaalivirasto antaa mahdolliselle rekisteröijälle luvan viitata tietoihin ja
yhteistoimituksen tunnuksen, jos aiempi rekisteröijä ei ole täyttänyt velvollisuuttaan
pyrkiä kaikin tavoin sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä ja kustannusten
jakamisesta tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, vaikka mahdollinen
rekisteröijä on menetellyt näin.
Kemikaalivirastoon toimitettavan kirjallisen näytön on sisällettävä pyynnön tehneen
mahdollisen rekisteröijän perustelujen lisäksi myös aiemman rekisteröijän
perustelut. Vaadittua kirjallista näyttöä voivat olla


viestit, joissa pyydetään tietojen yhteiskäytön ehtoja



aiemman rekisteröijän lähettämät viestit, joissa kuvataan tietojen yhteiskäytön
ehdot



viestit, joissa kyseenalaistetaan aiemman rekisteröijän määrittämät ehdot



aiemman rekisteröijän esittämät lisäperustelut ehdoille tai ehtojen muutokset.

Kirjallisen näytön avulla on lisäksi voitava osoittaa, että


mahdollinen rekisteröijä on pyrkinyt kaikin tavoin sopimukseen tietojen
yhteiskäytöstä ja kustannusten jakamisesta tasapuolisella, avoimella ja
syrjimättömällä tavalla



mahdollinen rekisteröijä on tiedottanut aiemmille rekisteröijille, että se aikoo
ilmoittaa kemikaalivirastoon neuvottelujen epäonnistumisesta.
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Esikäsittely

Mahdollisen
rekisteröijän täyttämä
verkkolomake (27
artiklan 5 kohta)

Hyväksyttävyyden
ja tietojen
kattavuuden
tarkistus

Hyväksyttä vät ja
täyd elliset tiedot?

Lisätietopyyntö

Ei

Kyllä

Tietopyyntö aiemmalle
rekisteröijälle

Täydelliset
tiedot?

Kyllä

Ilmoitus
mahdollisille
rekisteröijille

Ei

Annettujen tietojen
arviointi

Arviointi mahdollisen
rekisteröijän kannalta
myönteinen

Pyyntö jatkaa
neuvotteluja

Ei

Päätöksentekoprosessi

Kyllä
Alustava päätös +
pyyntö toimittaa
maksutosite

Onko saatu
maksutosite?

Kyllä

Lopullinen päätös +
yksityiskohtainen
tutkimustiivistelmä +
tunnus

Muutoksen haku
(27 artiklan 7
kohta)

Ei

Muistutus

Onko saatu
maksutosite?

Ei

Kyllä

Menettely päättyy

Kuva 12: Tietojen yhteiskäyttöä koskeva riita 27 artiklan 5 kohdan mukaan
Kemikaalivirasto pyytää aiemmilta rekisteröijiltä aina näyttöä mahdollisen
rekisteröijän kanssa käydyissä neuvotteluissa käytetyistä perusteluista. Sen jälkeen
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kemikaalivirasto arvioi molemmilta osapuolilta saamansa dokumentaation
perusteella, onko jompikumpi osapuoli rikkonut velvollisuuttaan pyrkiä kaikin tavoin
pääsemään sopimukseen.
Kemikaaliviraston toteuttaman menettelyn tuloksena mahdollinen rekisteröijä voi
saada kemikaalivirastolta luvan viitata tietoihin, jos aiempi rekisteröijä ei ole
täyttänyt velvollisuuttaan pyrkiä tavoin keinoin sopimukseen tietojen
yhteiskäytöstä ja kustannusten jakamisesta tasapuolisella, avoimella ja
syrjimättömällä tavalla, vaikka mahdollinen rekisteröijä on menetellyt näin. Jos
kemikaalivirasto antaa mahdolliselle rekisteröijälle luvan viitata tietoihin, se
pyytää ensin mahdollista rekisteröijää toimittamaan näyttöä siitä, että se on
maksanut aiemmalle rekisteröijälle osuutensa tiedoista aiheutuneista
kustannuksista. Kemikaalivirasto ei vaadi maksutositetta riidasta ilmoittamisen
yhteydessä. Jos kemikaalivirasto katsoo, että mahdollinen rekisteröijä on kaikin
tavoin pyrkinyt sopimukseen, se ilmoittaa osapuolille (alustavasta)
päätöksestään antaa mahdolliselle rekisteröijälle lupa viitata pyydettyihin
tietoihin sen jälkeen, kun mahdollinen rekisteröijä todistaa maksaneensa
aiemmalle rekisteröijälle osuuden aiheutuneista kustannuksista.
Kemikaaliviraston päätös tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun maksutositetta
koskeva ehto on täyttynyt. Näin ollen mahdollisen rekisteröijän on todistettava
virastolle, että se on maksanut aiemmalle rekisteröijälle osuuden aiheutuneista
kustannuksista. Maksutosite voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa
muodossa, esimerkiksi tiliotteena tai kuittina postiosoituksesta.
Aiempi rekisteröijä ei voi kieltäytyä maksusta. Vaikka maksettavan summan on
katettava ainoastaan osuus aiheutuneista kustannuksista, mahdollisen
rekisteröijän kannattaa perustella tekemänsä laskelmat objektiivisesti, sillä asia
voidaan viedä kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kemikaalivirasto
suosittelee tällaisissa tilanteissa, että mahdollinen rekisteröijä maksaa aiemmalle
rekisteröijälle niistä tiedoista, joista neuvottelujen aikana on sovittu. Tällöin
maksu vastaa vähintään sitä osuutta, minkä mahdollinen rekisteröijä oli
tarjoutunut maksamaan.
Saatuaan maksutositteen kemikaalivirasto toimittaa mahdolliselle rekisteröijälle
jäljennöksen (yksityiskohtaisista) tutkimustiivistelmistä merkityksellisten tutkittavien
ominaisuuksien osalta ja antaa sille luvan viitata tietoihin.
Riidan laajuudesta ja kemikaaliviraston päätöksestä riippuen mahdollisen
rekisteröijän on


toimitettava jäsenaineisto, jos riita koskee kaikkia olemassa olevaan
rekisteröintiin sisältyviä tietoja ja mahdolliselle rekisteröijälle on annettu lupa
viitata kaikkiin tietoihin
tai



toimitettava jäsenaineisto, jossa on hyödynnetty osittain poisjättäytymistä,
jos riita koskee vain osaa olemassa olevaan rekisteröintiin sisältyvistä
tiedoista ja mahdollinen rekisteröijä toimittaa ne tiedot, joita riita ei koske
tai



toimitettava jäsenaineisto, jossa kaikki tiedot on toimitettu erikseen, jos riita
koskee kaikkien tietojen valintaa ja yhteistoimitukseen liittymisen ehtoja.

Huomautus: Osapuolet voivat edelleen tehdä vapaaehtoisen sopimuksen
kemikaaliviraston päätöksestä riippumatta. Tällöin olemassa olevien rekisteröijien on
annettava tietojen yhteistoimituksen tunnus.
Jos osapuolet pääsevät vapaaehtoiseen sopimukseen sen jälkeen, kun
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kemikaalivirasto on ilmoittanut, että se aikoo myöntää oikeuden viitata tietoihin
saatuaan mahdolliselta rekisteröijältä maksutositteen, prosessi keskeytetään eikä
kemikaalivirasto anna lopullista päätöstä.
Jos kemikaaliviraston päätös ei ole mahdollisen rekisteröijän kannalta myönteinen eli
virasto katsoo, ettei mahdollinen rekisteröijä ole kaikin tavoin pyrkinyt pääsemään
sopimukseen, osapuolten on jatkettava neuvotteluja tietojen
yhteiskäyttövelvoitteensa mukaisesti. Kemikaalivirasto antaa päätöksessään
osapuolille suosituksia siitä, miten myöhemmät neuvottelut kannattaa hoitaa. Jos
neuvottelut epäonnistuvat jälleen, mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa uudesta
riidasta kemikaalivirastoon.
Yritykset voivat saada hyödyllisiä tietoja tietojen yhteiskäyttöä koskevissa riidoissa
annetuista kemikaaliviraston päätöksistä, jotka on julkaistu osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/echa-decisions-on-data-sharing-disputes-under-reach.
Korvausvaatimus alle 12 vuotta aikaisemmin toimitetuista tiedoista
Aiemmalla rekisteröijällä on oikeus saada mahdolliselta rekisteröijältä korvausta
tietojensa käytöstä. Aiemmalla rekisteröijällä on oikeus saada ”kohtuullinen osuus”
kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet mahdollisen rekisteröijän käyttämien
tutkimusten tekemisestä, tai ”yhtäläinen” osuus, jos se on toimittanut täydellisen
tutkimusraportin mahdollisen rekisteröijän saataville. Vaikka kemikaalivirasto pyytää
mahdollista rekisteröijää toimittamaan todisteen siitä, että se on suorittanut maksun
aiemmalle rekisteröijälle, kemikaalivirasto ei kuitenkaan päätä, onko tällainen maksu
riittävä. Jos aiempi rekisteröijä katsoo, että mahdollisen rekisteröijän suorittama
maksu ei ole riittävä, se voi esittää vaateensa toimivaltaiselle kansalliselle
tuomioistuimelle tai käyttää vaihtoehtoista riidanratkaisumekanismia osapuolten niin
sopiessa.

4.9.2. Tietojen yhteiskäyttöä koskevien
riitojen välttämiseen tähtäävät
neuvottelut
REACH-asetuksen 27 artiklassa sekä aiemmille että mahdollisille rekisteröijille
asetetaan velvollisuus pyrkiä kaikin keinoin sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä
tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla.
Kohdassa 3.4.3 annettuja toimintaohjeita ja suosituksia siitä, miten neuvottelut
kannattaa hoitaa riitojen välttämiseksi, voidaan soveltaa tässä yhteydessä, ja lukijan
kannattaa tutustua niihin39.
On korostettava, että muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevat riidat
voidaan aina käsitellä niiden tutkimusten osalta, joihin ei liity selkärankaisilla tehtyjä
testejä.

Kohdassa 3.4.3 mainittuja 30 artiklan säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain tietojenvaihtofoorumin
osapuoliin.
39
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4.9.3. Käytettävissä olevat oikeussuojakeinot
kemikaaliviraston päätösten
muuttamiseksi
Tiettyihin kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on lueteltu REACH-asetuksen
91 artiklassa, voidaan hakea muutosta kemikaaliviraston valituslautakunnalta.
REACH-asetuksen 27 artiklan 7 kohdan mukaisesti mahdollinen rekisteröijä tai
aiemmat rekisteröijät voivat hakea kemikaaliviraston valituslautakunnalta muutosta
kemikaaliviraston päätökseen, joka on tehty 27 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
Asetuksen 92 artiklan 2 kohdan mukaisesti muutosta on haettava kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi kyseiselle henkilölle. Muutosta voi
hakea myös osapuoli, johon päätöksellä on suora ja yksilöllinen vaikutus. Tässä
tapauksessa muutosta on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun
muutoksen hakija sai tiedon päätöksestä. Lisäksi on maksettava maksuja koskevan
asetuksen40 10 artiklan 1 kohdan mukainen maksu.

4.10. Esimerkki tietojen yhteiskäytöstä
Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet / tiedusteluprosessi
1. Osapuolet: Yritys A on suunnitellut aloittavansa muun kun vaiheittain
rekisteröitävän, ELINCS-luetteloon merkityn aineen valmistuksen
vuonna 2011. Tuotantomäärien odotetaan ylittävän yhden tonnin saman
kalenterivuoden aikana. Yritys B on tehnyt samasta aineesta direktiivin
67/548/ETY mukaisen ilmoituksen jo vuonna 1995. Lisäksi yritys B on
toimittanut lisätietoja osana vuonna 2000 tehtyä päivitystä, joka johtui
tuotetun tonnimäärän suurenemisesta.
2. Tiedusteluprosessi: Yritys A toimittaa kemikaalivirastoon 26 artiklassa
tarkoitetun tiedustelun ennen tarvittavien testien toteuttamista
täyttääkseen tietovaatimukset ja ennen rekisteröinnin toimittamista.
Kemikaalivirasto antaa yritykselle A pääsyn muiden rekisteröijien sivulle,
jossa ilmoitetaan yrityksen B nimi ja osoite (yrityksellä B on nyt REACHasetuksen mukainen rekisteröijän status), ja antaa tiedot kyseisen
yrityksen jo toimittamista oleellisista tutkimustiivistelmistä. Yritys B näkee
muiden rekisteröijien sivulla myös yrityksen A nimen ja osoitteen
tiedustelun jälkeen. Samalla kemikaalivirasto toimittaa yritykselle A
tutkimustiivistelmät, joista on ilmoitettu yli 12 vuotta aikaisemmin ja joita
yritys A voi käyttää vapaasti, eli sen ei tarvitse hankkia yritykseltä B lupaa
viitata tutkimuksiin.
3. Tietojen yhteiskäyttö: Yritys A ja yritys B aloittavat keskustelut siitä, miten
yrityksen B toimittamia ”suojattuja” tietoja voitaisiin jakaa. Yritys A saa
yrityksen B yhteystiedot, mutta kuukauden kestävien tiukkojen
neuvottelujen jälkeen tietojen yhteiskäytöstä ei päästä sopimukseen.
Yritys A ilmoittaa kemikaalivirastoon ja yritykselle B neuvottelujen
epäonnistumisesta. Kemikaalivirasto aloittaa tietojen yhteiskäyttöä
koskevan riitamenettelyn ja pyytää myös yritystä B toimittamaan näyttöä

Komission asetus (EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan
kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista, sellaisena kuin se on muutettuna, EUVL L 107, 17.4.2008,
s. 6.
40
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yrityksen A kanssa käydyissä neuvotteluissa käytetyistä perusteluista. Sen
jälkeen kemikaalivirasto arvioi toimitettua näyttöä sen määrittämiseksi,
kumpi osapuoli on pyrkinyt kaikin tavoin sopimukseen tietojen
yhteiskäytöstä ja kustannusten jakamisesta tasapuolisella, avoimella ja
syrjimättömällä tavalla.
4. i) Kemikaalivirasto voi todeta, että yritys A on kaikin tavoin pyrkinyt
sopimukseen toisin kuin yritys B, ja antaa yritykselle A luvan viitata
yrityksen B toimittamaan (yksityiskohtaiseen) tutkimustiivistelmään.
Kemikaalivirasto pyytää myös yritykseltä A tositteen kustannusten
osuuden maksusta. Tällöin yrityksen A on päätettävä yksipuolisesti
maksuosuuden suuruudesta. Saatuaan tositteen maksusta
kemikaalivirasto lähettää yritykselle A lopullisen päätöksen ja jäljennöksen
(yksityiskohtaisista) tutkimustiivistelmistä. Yritys B voi päättää periä
kustannuksensa ja vaatia kohtuullista osuutta sille aiheutuneista
kustannuksista kansallisessa tuomioistuimessa, jos se katsoo, ettei
yrityksen A maksama osuus ollut riittävä.
5. ii) Kemikaalivirasto voi todeta, että yritys A ei ole pyrkinyt kaikin tavoin
sopimukseen, jolloin se ei anna yritykselle A lupaa viitata yrityksen B
toimittamaan (yksityiskohtaiseen) tutkimustiivistelmään. Molempia
yrityksiä pyydetään tällöin pyrkimään vielä kaikin tavoin pääsemään
sopimukseen tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla ja
täyttämään yhteiskäyttövelvoitteensa. Niiden on otettava huomioon
kemikaaliviraston päätöksessä esitetyt havainnot ja annetut ohjeet.
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KUSTANNUSTEN JAKAMINEN
5.1.

Perusperiaatteet

Kustannusten jakamisen tarkoituksena on tasapuolisella, avoimella ja
syrjimättömällä tavalla jakaa tosiasialliset kulut ja kustannukset, jotka liittyvät
REACH-asetuksen mukaiseen rekisteröintiin. Tarkoituksena ei ole luoda voittoja
millekään osapuolelle41.

Huomautus: REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä varten toimitetut tiedot
(mukaan lukien direktiivin 67/548/ETY mukaisessa ilmoituksessa toimitetut tiedot,
sillä tätä pidetään REACH-asetuksen 24 artiklan mukaisena rekisteröintinä)
suojataan 12 vuotta niiden toimituksen jälkeen (ks. REACH-asetuksen 25 artiklan
3 kohta), joten mahdolliset rekisteröijät voivat oikeutetusti viitata rekisteröinnissään
tietoihin, jotka on toimitettu yli 12 vuotta aikaisemmin, ilman näihin tietoihin
liittyvien kustannusten jakamista. Näin ollen tietojen yhteiskäyttöä ja kustannusten
jakamista ei sovelleta tietoihin, jotka on toimitettu rekisteröintiä (myös direktiivin
67/548/ETY mukaista rekisteröintiä) varten yli 12 vuotta aikaisemmin42.

Kuten REACH-asetuksessa vaaditaan ja tietojen toimittamista yhteisesti ja tietojen
yhteiskäyttöä koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan, rekisteröijien on
maksettava ainoastaan niistä tiedoista, joita ne tarvitsevat tietovaatimusten
täyttämiseksi (ks. REACH-asetuksen 27 artiklan 3 kohta ja 30 artiklan 1 kohta sekä
täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohta). Tämä tarkoittaa, että rekisteröijien on
jaettava kustannukset niitä koskeviin tietovaatimuksiin liittyvistä tiedoista ottaen
huomioon tonnimäärä, jonka ne aikovat rekisteröidä, ja rekisteröinnin tyyppi
(vakiomuotoinen vai välituotetta koskeva rekisteröinti). Tämä koskee sekä
tutkimuskustannuksia että hallinnollisia kustannuksia (täytäntöönpanoasetuksen
4 artiklan 1 kohta).
Huomautus: Jos yrityksellä on useita erillisinä oikeushenkilöinä toimivia tytäryhtiöitä,
jokaisen tytäryhtiön on täytettävä rekisteröintivelvoitteensa erikseen. Näin ollen
jokaisen erillisen oikeushenkilön on täytettävä niitä koskevat tietojen yhteiskäyttöä
ja kustannusten jakamista koskevat velvoitteet.
Tietyissä olosuhteissa rekisteröijät voivat jättäytyä pois tietyistä tai kaikista
tiedoista, jotka saman aineen muut rekisteröijät toimittavat yhteisesti.
Poisjättäytyvän rekisteröijän ei siten tarvitse jakaa muiden rekisteröijien kanssa
kustannuksia tiedoista, joista se on jättäytynyt pois. Asiaa koskevia vaihtoehtoja ja
velvollisuuksia käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa 6.
Tietojen yhteiskäytön perusperiaatteen mukaisesti rekisteröijien ”on pyrittävä kaikin
keinoin varmistamaan, että tietojen yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset
määritetään tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla” (REACH-asetuksen
27 artiklan 3 kohta ja 30 artiklan 1 kohta sekä täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan
1 kohta). Tietojen toimittamista yhteisesti ja tietojen yhteiskäyttöä koskevalla

41

Tietojenvaihtofoorumin osapuoliin (ks. kohta 3.2.3), tiedustelun tekijöihin (ks. kohta 4.3) ja olemassa
oleviin rekisteröijiin sovelletaan tietojen yhteiskäyttöä koskevia REACH-asetuksen säännöksiä.
Lisätietoa 12 vuoden säännöstä annetaan kohdassa 4.6. Muut kustannukset (jotka liittyvät esimerkiksi
tietojen yhteistoimituksen hallintaan) on kuitenkin jaettava.
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täytäntöönpanoasetuksella edistetään tämän perusperiaatteen toteutusta ja
selvennetään edelleen tietojen yhteiskäyttöä ja kustannusten jakamista koskevia
REACH-asetuksen säännöksiä (sekä tietojen yhteistoimitusvelvollisuutta).
Täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä sovelletaan sekä silloin, kun uudet
rekisteröijät liittyvät jo tehtyyn tietojen yhteiskäyttöä koskevaan sopimukseen, että
silloin, kun rekisteröijät tekevät uuden sopimuksen:
- Rekisteröijien on jaettava ainoastaan niitä tietoja koskevat tutkimuskustannukset ja
hallinnolliset kustannukset, jotka niiden on toimitettava rekisteröintivaatimustensa
täyttämiseksi (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohta).
- Kaikki kustannukset on eriteltävä: jokainen yksittäinen kustannuserä on lueteltava,
ja sen on liityttävä selvästi vastaavaan tietovaatimukseen
(täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta). Tämä koskee sekä
tutkimuskustannuksia että hallinnollisia kustannuksia (ks. täytäntöönpanoasetuksen
2 artiklan 1 kohdan b alakohta):
o Tietoihin liittyvät kustannukset: kaikki kustannukset, joita aiheutuu
tutkimuksen tekemisestä, kolmansien osapuolten omistamien tietojen
käyttöluvan saamisesta (yhteisomistus, hallussapito tai oikeus viitata
tietoihin), laboratoriopalvelujen käytöstä, toiminnan seurannasta tai
tietovaatimuksen täyttämisestä vaihtoehtoisella menetelmällä.
o Hallinnolliseen työhön liittyvät kustannukset: kaikki kustannukset, joita
aiheutuu tietojenvaihtofoorumin ja tietojen yhteiskäyttöä koskevan
sopimuksen laatimisesta ja hallinnasta sekä tietojen yhteistoimituksen
hallinnasta.
Täytäntöönpanoasetuksessa säädetään mahdollisuudesta luopua tietojen
erittelyvelvollisuudesta yksimielisellä suostumuksella, jos tietojen yhteiskäyttöä
koskeva sopimus oli jo olemassa ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa.
Seuraavaksi esitetään yleisluontoinen esimerkki täytäntöönpanoasetuksen
erittelyvaatimuksista:
Kustannuserä

Tonnimä
ärä (jota

Tutkimuskustan
nukset

kustannu
serä
koskee)

(tarvittaessa)

Tutkimus 1

1–10 t/v

1 000 €

70 €

Perustelu 1

Tutkimus 2

1–10 t/v

2 000 €

60 €

Perustelu 2

Tutkimus 3

1–100 t/v

3 000 €

130 €

Perustelu 3

Tunnus

–

–

150 €

Perustelu 4

Tietojenvaihtofoo
rumin viestintä

1–10 t/v

–

1 000 €

Perustelu 5

jne.

…

…

…

…

(kaikkien
kustannusten
erittely)

Hallinnolliset
kustannukse
t (riippumatta
siitä,
liittyvätkö ne
tiettyyn
tietovaatimuk
seen)

Perustelu
(kullekin
kustannuser
älle)

Kustannusten erittelyn tyyppi ja yksityiskohdat (etenkin erittelyn taso) voivat
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vaihdella tapauskohtaisesti. Ne voivat riippua muun muassa valitusta
yhteistyötavasta ja sen rakenteesta (esim. pohjautuuko yhteistyö olemassa olevaan
yhteistyömuotoon vai onko se aloitettu erityisesti REACH-asetuksen mukaisia
tarkoituksia varten) sekä siitä, onko tehtävät jaettu yksittäisten aineiden vai
aineryhmien mukaan (jolloin kustannusten erittely ainekohtaisesti voi olla vaikeaa).
Tutkimuskustannusten ja hallinnollisten kustannusten välinen ero sekä
jälkimmäisten merkitys tietyn tietovaatimuksen kannalta voivat vaihdella tietojen
yhteistoimitusten välillä. Olennaista on se, että kustannukset on kirjattu avoimesti
ja että muille rekisteröijille on selvää, mistä kustannukset ovat aiheutuneet.
Ohjeellinen luettelo mahdollisista kustannuseristä, joita voidaan tapauskohtaisesti
tarkastella, esitetään liitteessä 3.
- Mikä tahansa kustannuksia aiheuttava rekisteröintitoiminta on dokumentoitava
vuosittain. Kyseinen dokumentaatio on säilytettävä vähintään 12 vuoden ajan siitä,
kun on viimeksi toimitettu tutkimus, ja se on toimitettava maksutta ja viipymättä
sekä olemassa oleville että mahdollisille rekisteröijille (täytäntöönpanoasetuksen
2 artiklan 3 kohta). Kustannukset on siis todistettava ja perusteltava. Jos ennen
täytäntöönpanoasetuksen voimaantuloa tehtyjen tietojen yhteiskäyttöä koskevien
sopimusten yhteydessä ei ole laadittu yksityiskohtaista dokumentaatiota,
osapuolten on pyrittävä kaikin tavoin kokoamaan näyttö tai tekemään paras
arviointi aikaisemmista kustannuksista.
- Osapuolten on sovittava kustannusten jakamista koskevasta mallista
(täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohta). Jos sopimukseen ei
päästä, kunkin osapuolen on maksettava yhtäläinen osuus osallistumisestaan
aiheutuvista kustannuksista (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 3 kohta).
Kustannusten jakamista koskevaan malliin on sisällyttävä korvausjärjestely (ellei
siitä luovuta yksimielisellä sopimuksella täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan
5 kohdan mukaisesti). Järjestely perustuu suhteellisen uudelleenjakamisen
menetelmään, jonka mukaisesti maksetaan tietojen yhteiskäyttöä koskevan
sopimuksen kunkin osallistujan kustannukset, kun mahdollinen rekisteröijä liittyy
sopimukseen tulevaisuudessa (täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 1 kohdan
c alakohta ja 4 artiklan 4 kohta). Korvausjärjestelyä sovelletaan yhtä lailla olemassa
oleviin ja tuleviin rekisteröijiin.
Osapuolten kannattaa sopia etukäteen siitä, miten usein kustannuksia ja mahdollisia
korvauksia lasketaan uudelleen. Näin säilytetään kustannusten tasapuolisuus
(yksinkertaisesti ilmaistuna), kun sopimukseen liittyy uusia rekisteröijiä ja aiheutuu
uusia kustannuksia. Uudelleenlaskenta voidaan tapauksesta riippuen suorittaa
vuosittain (pitäen mielessä, että uudelleenlaskennastakin voi aiheutua
kustannuksia), kunkin rekisteröintimääräajan päättymisen jälkeen tai toimituksen
jälkeisen 12 vuoden määräajan päättymisen jälkeen.
- Kustannusten jakomallissa on käsiteltävä mahdollisia tulevia kustannuksia, joita
syntyy mahdollisen aineen arviointipäätöksen jälkeen. Se voi kuitenkin kattaa myös
muut mahdolliset tulevat kustannukset, jotka johtuvat rekisteröityä ainetta
koskevista tulevista uusista tietovaatimuksista esimerkiksi vaatimustenmukaisuuden
tarkistusta koskevan päätöksen jälkeen (ks. täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan
2 kohta ja näiden toimintaohjeiden kohta 5.5.4).
On tärkeää pitää mielessä, että kaikkia kustannustekijöitä ei voida tietää tarkasti
kustannusten laskentamallista sovittaessa. Jotta voidaan mukautua tällaisiin
tuntemattomiin muuttujiin, korvausjärjestelmä sekä tulevia kustannuksia koskevat
määräykset voidaan rajata kustannusten laskentamenetelmään eli kaavaan sekä
määräaikoihin, tapahtumiin ja summiin, joiden perusteella niitä sovelletaan. Tässä
yhteydessä ei siis sovita konkreettisten summien jakamisesta ennen kuin ne ovat
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aiheutuneet.

Huomautus: Tietojen yhteiskäyttöä koskeva sopimus kannattaa tehdä ennen kuin
tietojen yhteistoimituksen jäsenet paljastavat hallussaan olevia tietoja.

Hallinnolliseen työhön liittyvien kustannusten osalta asianomaisten osapuolten on
tärkeää ottaa huomioon kaikki toiminnot, joita voi olla tarpeen suorittaa tietojen
yhteiskäytön ja kustannusten jakamisen/osittamisen sekä ainetta koskevien tietojen
yhteistoimituksen yhteydessä.
Tietojenvaihtofoorumin ja tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen hallintaan
sekä yhteisen rekisteröintiaineiston valmisteluun liittyvistä näkökohdista voi myös
aiheutua kustannuksia. Näitä ovat esimerkiksi viestintätoiminnot, uskotun miehen
mahdollinen käyttö, kemikaaliturvallisuusraportin yhteiseen laadintaan liittyvä
hallinnollinen työ sekä mahdolliset muut hallinnolliset toiminnot, joita aineiston
arvioinnista (vaatimustenmukaisuuden tarkistus tai aineen arviointi) johtuvat tulevat
uudet tietovaatimukset edellyttävät. Kaikki nämä kustannukset, jotka määritellään
yleisesti hallinnollisiksi kustannuksiksi, on jaettava mahdollisimman kattavasti
(mahdollisten) rekisteröijien kesken vastaavasti kuin yksinomaan tietoihin liittyvät
kustannukset. Osapuolten on varmistettava, että kaikki osapuolten välisten
sopimusten kustannukset otetaan huomioon REACH-asetuksessa vahvistetun ja
täytäntöönpanoasetuksen säännöksissä edelleen selvennetyn velvollisuuden
mukaisesti tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla.
Tietovaatimuksiin liittyvien kustannusten tavoin myös hallinnolliset kustannukset on
jaettava ainoastaan silloin, kun ne ovat oleellisia niiden tietojen kannalta, jotka
rekisteröijän on toimitettava rekisteröintiään varten. Sen vuoksi olisi pantava
merkille, että myös ne hallinnolliset kustannukset, joita ei voida yhdistää tiettyyn
tutkittavaan ominaisuuteen ja jotka liittyvät esimerkiksi tietojenvaihtofoorumin
hallintoon, olisi joka tapauksessa jaettava tasapuolisesti eli suhteellisesti niihin
tietoihin nähden, jotka rekisteröijän on toimitettava rekisteröintiään varten. Tämä on
erityisen olennaista silloin, kun hallinnollisia kustannuksia osoitetaan esimerkiksi
tietojenvaihtofoorumin hallintoon liittyvään työmäärään aikaisempien vuoden 2010
tai 2013 rekisteröintimääräaikojen yhteydessä. Esimerkiksi järjestetyt kokoukset,
joissa käsitellään suurempien tonnimäärien kannalta oleellisia testausehdotuksia,
saattavat aiheuttaa kustannuksia, joihin pienempiä tonnimääriä rekisteröivien
rekisteröijien ei tarvitse osallistua.
Aineen samuuden osoittamista koskevien tietojen keräämiseen ei tulisi soveltaa
kustannusten jakamista aiempien rekisteröijien ja mahdollisten rekisteröijien välillä
(täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohta). Tässä toimintaohjeiden kohdassa
esitetään pääasiassa tutkimuksia koskevien kustannuksien jakamiseen liittyviä
näkökohtia.
Osapuolten on sovittava kustannuksen jakamista koskevassa sopimuksessa
seuraavista seikoista:
1. tietojen luotettavuus, merkityksellisyys ja asianmukaisuus (”tietojen
laatu”)
2. tietojen taloudellinen arvo (”tietojen arvon määrittäminen”)
3. sovitun arvon jakaminen osapuolten kesken (”kustannusten osittaminen ja
korvaaminen”).
Jäljempänä käsiteltyjä seikkoja ei ole tarkoitettu määrääviksi eikä pakollisiksi. Ne on
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tarkoitettu ensisijaisesti eräänlaiseksi tarkistuslistaksi, jonka avulla kaikki osapuolet
voivat määrittää oleelliset tekijät järjestäessään tietojen laadun arviointia ja siihen
liittyvää kustannusten jakamista.

5.2.

Tietojen laatu
5.2.1. Luotettavuus – merkityksellisyys –
asianmukaisuus

Olemassa olevien tutkimusten arvon määrittäminen edellyttää niiden tieteellisen
laadun määrittämistä.
OECD:n ohjeiden mukaan tietojen laadun määrittämisessä on otettava huomioon
kolme seikkaa, nimittäin saatavilla olevien tietojen asianmukaisuus, luotettavuus ja
merkityksellisyys, jotta tiettyä tutkimusta voidaan kuvata. Klimisch ym. (1997) ovat
määritelleet kyseiset käsitteet seuraavasti:


Luotettavuus: testiraportin tai julkaisun sisäisen laadun arviointi suhteessa
mieluiten standardoituun metodologiaan sekä sen arviointi, miten
koemenettely ja testitulokset on kuvattu tulosten selkeyden ja
todennäköisyyden todistamiseksi.



Merkityksellisyys: se, missä määrin tiedot ja testit ovat asianmukaisia tietyn
vaaran tunnistamiseksi tai riskin luonnehtimiseksi43.



Asianmukaisuus: tiedon käyttökelpoisuus vaaran- tai riskinarvioinnissa.

Jos kutakin tutkittavaa ominaisuutta käsitellään useammassa kuin yhdessä
tutkimuksessa, suurin painoarvo on tavallisesti annettava sille tutkimukselle, joka on
merkityksellisin ja luotettavin. Tällaista tutkimusta kutsutaan yleensä
päätutkimukseksi. Luotettavuuden määrittämisessä arvioidaan sitä, miten tutkimus
on toteutettu. Tutkimuksen laatua, tutkimusmenetelmää, tulosten raportointia,
tehtyjä päätelmiä sekä tuloksia on tarkasteltava huolellisesti, jotta yksityiskohtainen
tutkimustiivistelmä voidaan tehdä.
Olemassa olevien tutkimusten laatu voi vaihdella monista syistä. Klimisch ym. ovat
esittäneet seuraavia syitä:


erilaisten testiohjeiden käyttö (nykypäivän vaatimuksiin verrattuna)



kyvyttömyys luonnehtia testattavaa ainetta asianmukaisesti (esim. puhtauden,
fysikaalisten ominaisuuksien kannalta)



sellaisten tekniikoiden/menetelmien käyttö, joita on sittemmin parannettu



tietystä tutkittavasta ominaisuudesta ei ole kirjattu (tai kenties ei edes
mitattu) tiettyjä tietoja, joiden on sittemmin havaittu olevan tärkeitä.

Tietyn tutkimuksen luotettavuudesta on oltava ainakin vähimmäismäärä tietoa,
ennen kuin sen merkityksellisyys ja asianmukaisuus voidaan arvioida
arviointitarkoituksia varten ja ennen kuin yksityiskohtaista tutkimustiivistelmää
voidaan alkaa laatia. Tietojen luotettavuus on siis keskeinen seikka, joka on

Etenkin olisi tarkasteltava tietojen tuottamiseksi käytetyn testiaineiston koostumusta sen aineen
koostumusprofiilin (tai -profiilien) osalta, johon testitiedoilla on tarkoitus viitata.
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arvioitava epäluotettavien tutkimuksen löytämiseksi, jotta menettelyssä voidaan
keskittyä luotettavimmiksi katsottuihin tutkimuksiin. Tieto siitä, miten tutkimus on
toteutettu, on keskeistä kaikkiin muihin arviointeihin nähden.

5.2.2. Tiedon validoimisen menetelmät
OECD on ehdottanut kahta menetelmää tutkimusraporttien laadun alustavan
arvioinnin avuksi, jotta epäluotettavat tutkimustiedot voidaan jättää huomiotta.
Nämä menetelmät ovat yhteensopivia, ja tietojen laadun arvioinnissa niitä voidaan
käyttää joko yksin tai yhdessä.
4. 1. Ensimmäisen menetelmän kehittivät Klimisch ym. (1997). Siinä
käytetään luotettavuuden pisteytysjärjestelmää, joka soveltuu eritoten
ympäristötoksikologisiin ja terveyteen kohdistuviin tutkimuksiin. Sitä
voidaan kuitenkin myös laajentaa tutkimuksiin, joissa käsitellään aineiden
fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä aineiden käyttäytymistä ja
kulkeutumista ympäristössä.
5. 2. Toinen menetelmä kehitettiin vuonna 1998 osana Yhdysvaltojen
ympäristönsuojeluviraston HPV-kemikaaliohjelmaa.
6. 3. Myös muita järjestelmiä voidaan harkita, etenkin jos kaksi mainittua
menetelmää eivät vaikuta soveltuvan tiedonhankinnan uusien tekniikoiden
validointiin.
5.2.2.1.

Klimischin pisteytysjärjestelmä

Klimisch ym. (1997) kehittivät tätä menetelmää varten pisteytysjärjestelmän, jota
voidaan käyttää tutkimuksen luotettavuuden luokitteluun seuraavasti:
1 = Luotettava ilman rajoituksia: ”tutkimukset tai tiedot... jotka on toteutettu tai
saatu yleisesti päteviä ja/tai kansainvälisesti hyväksyttyjä testiohjeita noudattamalla
(mieluiten hyvän laboratoriokäytännön mukaisesti) tai joissa dokumentoidut
testiparametrit perustuvat tiettyihin (kansallisiin) testiohjeisiin tai joissa kaikki
kuvatut parametrit liittyvät läheisesti tai ovat verrattavissa tiettyyn ohjeissa
kuvattuun menetelmään.”
2 = Luotettava tietyin rajoituksin: ”tutkimukset tai tiedot... (joista useimmat
eivät ole hyvän laboratoriokäytännön mukaisia), joissa dokumentoidut
testiparametrit eivät ole kokonaan tiettyjen testiohjeiden mukaisia mutta jotka ovat
kuitenkin riittäviä tietojen hyväksymiseksi tai joissa on kuvattu tutkimuksia, jotka
eivät sisälly tiettyyn testiohjeeseen mutta jotka on kuitenkin dokumentoitu hyvin ja
jotka ovat tieteellisesti hyväksyttäviä.”
3 = Ei luotettava: ”tutkimukset tai tiedot... joissa mittaustapa ja testattava aine
olivat vaikuttaneet toisiinsa häiritsevästi tai joissa käytettiin sellaisia
organismeja/testijärjestelmiä, jotka eivät ole merkityksellisiä altistumisen kannalta
(esim. muut kuin fysiologiset kulkeutumisreitit) tai jotka toteutettiin sellaisella
menetelmällä, jota ei voida hyväksyä tai jota ei ole dokumentoitu riittävästi
arvioinnin kannalta ja joka ei ole vakuuttava asiantuntijan arviota varten.”
4 = Ei voida selvittää: ”tutkimukset tai tiedot... joista ei esitetä riittävästi
kokeellisia yksityiskohtia ja jotka on mainittu vain lyhyissä abstrakteissa tai
toissijaisessa kirjallisuudessa (esim. kirjoissa, arvioinneissa).”
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Huomautus: Klimischin pisteytysjärjestelmä on käyttökelpoinen väline, jolla
tutkimukset voidaan luokitella tarkempaa arviointia varten. Tutkimukset, jotka eivät
täytä luotettavuuden keskeisiä kriteereitä, jätetään yleensä huomiotta, jos saatavilla
on laadukkaampia tietoja. Näitä tutkimuksia voidaan kuitenkin silti käyttää
kollektiivisena tietona, johon viitataan ”todistusnäyttöön perustuvassa
lähestymistavassa” (lisätietoja jäljempänä).
Toksikologisten tietojen luotettavuuden arviointiin käytettävä ohjelmistotyökalu
”ToxRTool” (Toxicological data Reliability Assessment Tool) on kehitetty Euroopan
vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) rahoittamassa
hankkeessa. Toksikologisten tietojen sisäistä laatua arvioidaan kattavien kriteerien ja
ohjeiden avulla, mikä lisää luotettavuuden luokittelun avoimuutta ja
yhdenmukaisuutta. Työkalua voidaan käyttää erityyppisten tutkimustietojen,
tutkittavien ominaisuuksien ja tutkimusten (tutkimusraportit, vertaisarvioidut
julkaisut) arviointiin, ja sen avulla tiedot luokitellaan Klimischin luokan 1, 2 tai 3
mukaisesti. Lisätietoa työkalusta on saatavilla osoitteessa https://eurlecvam.jrc.ec.europa.eu/about-ecvam/archive-publications/toxrtool.
5.2.2.2.
Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston
pisteytysjärjestelmä
Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston menetelmän avulla on mahdollista saada
lisää tietoa kuvaamalla kunkin tietoelementtiryhmän keskeisiä
luotettavuuskriteereitä (ks. taulukko 1 jäljempänä). Nämä kriteerit koskevat
tutkimuksen yleistä tieteellistä luotettavuutta ja sen sisältämien tietojen pätevyyttä
eli luotettavuutta. Tämä menetelmä on yhdenmukainen Klimischin menetelmän
kanssa, sillä sellaista tutkimusta, joka ei täytä näitä kriteereitä, ei pidetä
hyväksyttävänä myöskään Klimischin menetelmässä. Tällaisia tutkimuksia voidaan
pitää myöhemmin kuitenkin tietyn tutkittavan ominaisuuden kokonaisarviointia
täydentävinä tietoina etenkin silloin, jos yksittäistä päätutkimusta ei ole.
Taulukko 1: Tietojen luotettavuus: alustavat arviointikriteerit tiedon tyypin
mukaan
Tietojen luotettavuus: alustavat arviointikriteerit tiedon tyypin mukaan
Vaaditaan seuraavia tietoja varten

Vaatimukset

Fysikaaliskemialliset

Käyttäyty
minen
ympäristö
ssä

Ekotoksi
suus /
ihmisen
terveys

Testattavan aineen tunnistetiedot
(asianmukainen kuvaus testattavasta aineesta ja
sen kemiallisesta puhtaudesta sekä
epäpuhtauksien tunnistetiedot/määrä, jos
saatavilla)

X

X

X

Lämpötila

X1

X

X
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Täydellinen viite/lainaus
Kontrollit

2

X

X

X

X

X

Tilastot
Muutamin poikkeuksin (esim. Salmonella / Amesin
testit)

X

Organismin lajit, kanta, numero, sukupuoli, ikä

X

Annos/pitoisuustasot
Altistumisreitti/-tyyppi
Altistumisen kesto
1
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X
3

X
X

X

Höyrynpaineen, oktanoli-vesi-jakautumiskertoimen ja vesiliukoisuusarvojen osalta.

Useimmissa tutkimuksissa on oltava negatiiviset kontrollit; joissain tutkimuksissa
(esim. biologinen hajoavuus, Amesin testi) on oltava myös positiiviset kontrollit. Jos
testattavan aineen annostelussa käytetään apuainetta, myös apuainetta koskevat
kontrollit on määritettävä ja niiden tulokset ilmoitettava. Poikkeukset ovat sallittuja
tutkimuksissa, joissa tarkastellaan aineen välitöntä myrkyllisyyttä nisäkkäille.
2

Altistumisreitti/-tyyppi (esim. hengitysteitse suun kautta nisäkästutkimuksissa) tai
testimenetelmä (esim. staattinen, läpivirtaus ekotoksisuuden osalta) on ilmoitettava.
3

Selvän kuvan saaminen tutkimuksen luotettavuudesta helpottaa merkityksellisyyden
ja asianmukaisuuden arvioimista. Yhtä tutkittavaa ominaisuutta kohti on voitu
määrittää yksi tai useampi päätutkimus, joten on päätettävä, voidaanko niistä laatia
täydelliset yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät, jotta niiden merkityksellisyys ja
asianmukaisuus voidaan arvioida.

Huomautus: Tietojen luotettavuuden, merkityksellisyyden ja asianmukaisuuden
määrittämiseen tarkoitettujen vaiheiden avulla voidaan varmistaa, että erittäin
laadukkaat tiedot tunnistetaan ja että muita tutkimuksia voidaan käyttää
todistusnäyttöön perustuvana lähestymistapana: esimerkiksi tapauksia, joista on
useita tutkimuksia, joista yksi tai useampi voi olla epäasianmukainen tiettyä
ominaisuutta koskevien vaatimusten täyttämiseksi, voidaan käyttää kollektiivisesti
yhden tutkittavan ominaisuuden kannalta. Samalla vältetään ylimääräinen (eläimillä
tehtävä) testaus.

Jos tietystä aineesta on saatavana useita toistuvaa annostelua käsitteleviä
tutkimuksia, voi olla, ettei niistä yhtäkään olisi hyväksytty yksinään
tutkimussuunnitelman puutteiden vuoksi (esim. pieni määrä koe-eläimiä /
annosryhmä, vain yksi annosryhmä verrokkiryhmän lisäksi, muutos annoksen
suuruudessa tai antotiheydessä tutkimuksen aikana). Jos eri tutkimukset kuitenkin
kollektiivisesti osoittavat, että vaikutuksia esiintyy samassa kohde-elimessä
jotakuinkin samalla annoksella ja samassa ajassa, tämän voidaan katsoa täyttävän
toistuvan annostelun myrkyllisyyttä koskevan tietovaatimuksen.

X
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Seuraavat vaiheet
Kaikki käsitellyt raportit olisi dokumentoitava IUCLID 6 -ainetiedostoina
yksityiskohtaisten tutkimustiivistelmien kera (jos saatavilla). Jos IUCLID 6 -tiedosto
on luotava, sitä voidaan kuitenkin siirtää siihen saakka, kunnes tiettyä tutkittavaa
ominaisuutta koskevat tutkimukset on valittu. Yleensä yksityiskohtaiset
tutkimustiivistelmät olisi laadittava vain laadukkaimmista tutkimuksista tai
päätutkimuksista, jotka on määritetty tietojen arvioinnissa.
On suositeltavaa sopia ehdotettujen tutkimusten / laatuarviointien
hyväksymiskriteerit etukäteen. Vaiheet voivat olla esimerkiksi seuraavat:


tietojen omistajien toteuttama itsearviointi



tietojen yhteistoimituksen jäsenten keskuudessa tehty arviointi



mahdollinen sovittelu ongelmatapauksissa. Tätä varten asiantuntija (kolmas
osapuoli) voi antaa alustavan arvioinnin.

Kuten edellä on mainittu, olemassa olevien tietojen luotettavuutta voidaan arvioida
myös muilla tavoilla, jotka on kehitetty aineiden sellaisten ominaisuuksien
käsittelyyn, joihin tavallisimmat, edellä kuvatut menetelmät eivät sovellu
(riittävästi). Esimerkiksi metallien, metalliyhdisteiden ja mineraalien osalta voidaan
ottaa huomioon metallien riskinarviointihankkeessa (MERAG) ehdotetut kriteerit, kun
tarkastellaan ekotoksisuutta koskevia tietoja vaaraluokitusta varten. Myös muiden
menetelmien käyttöä voidaan harkita.

5.3.

Tutkimuksen arvon määrittäminen

Tutkimusten arvon määrittäminen avoimesti ja tarkasti on erittäin tärkeä osa
tietojen yhteiskäyttöprosessia. Ensimmäiseksi olemassa olevat tutkimukset on
arvioitava niiden tieteellisen laadun kannalta. Toisessa vaiheessa voidaan määrittää
tutkimusten taloudellinen arvo ottaen huomioon korjaavat tekijät, joiden perusteella
määritettyjä arvoja suurennetaan tai pienennetään tarvittaessa.
Tätä kohtaa sovelletaan pääasiassa olemassa oleviin tutkimuksiin. Puuttuvien
tietojen täydentämiseksi REACH-asetuksen mukaisia tarkoituksia varten tehtyjen
tutkimusten tilauksen yhteydessä on varmistettava, että kyseisten tutkimusten laatu
täyttää REACH-asetuksen vaatimukset. Lisäksi tehdään vain yksi tutkimus
(päätutkimus), jonka laatu täyttää vaatimukset.

5.3.1. Minkä tutkimusten arvo on
määritettävä?
Laadullisten näkökohtien kannalta – ja käytettäessä Klimischin pisteytysjärjestelmää
mallina – on suositeltavaa, että taloudelliseen korvaukseen oikeuttaviksi
kelpuutetaan vain tutkimukset, joiden luotettavuuspisteytys on 1 tai 2 ja joita
käytetään yksin. Pisteytyksen 3 tai 4 saaneiden tutkimusten arvoa ei siten tarvitse
määrittää, sillä ne eivät täyttäisi REACH-asetuksen oikeudellisia vaatimuksia.
Korvausten maksaminen niistä ei sen vuoksi ole kovin perusteltua laadukkaampiin
tutkimuksiin verrattuna.
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Tällaisissa raporteissa olevat tiedot olisi kuitenkin otettava huomioon, jos
rekisteröijät haluavat käyttää niitä osana todistusnäyttöön perustuvaa
lähestymistapaa (REACH-asetuksen liitteessä XI olevan 1.2 kohdan mukaisesti).
Tällöin Klimischin luokituksen 3 saaneet raportit voisivat täyttää jonkin tutkittavan
ominaisuuden, sillä ne olisivat vain yksi tukeva osa-alue todistusnäyttöön
perustuvassa lähestymistavassa, joka pohjautuisi myös muihin riippumattomiin
tietoihin. Jos kaikki olemassa olevat tiedot riittävät täyttämään jonkin oleellisen
tutkittavan ominaisuuden vaatimukset, näitä tutkimuksia voidaan arvioida
kollektiivisesti arvon määrittämistarkoituksia varten samalla tavalla kuin yhtä
laadukkaampaa tutkimusta.
Yleisesti ottaen maksut edellyttävät tutkimusten (yksittäisen tutkimuksen tai niiden
yhdistelmän), joiden arvo on määritetty, muodollista hyväksyntää.

5.3.2. Historialliset kustannukset vs.
korvaavat kustannukset
Tutkimuksen omistajan olisi esitettävä näyttö kustannuksista muiden rekisteröijien
pyynnöstä.
Mahdolliset rekisteröijät voivat sopia arvon määrittämismenetelmistä, joita ovat
esimerkiksi seuraavat:
– Historialliset kustannukset: testin suorittamisen todelliset kustannukset, jotka
osoitetaan yleensä laboratorion laskun perusteella.
– Korvaavat kustannukset: tutkimuksen suorittamisen arvioidut kustannukset, jos
esimerkiksi tutkimuksesta ei ole laskua, tutkimus on suoritettu yrityksessä sisäisesti
tai tutkimuksen laajuus ylittää sääntelyvaatimukset.
Täytäntöönpanoasetuksessa vaaditaan, että kaikki kustannukset dokumentoidaan
vuosittain. Mikäli ei ole yksityiskohtaista dokumentaatiota ennen tämän velvoitteen
voimaantuloa syntyneistä kustannuksista eikä näyttöä näistä kustannuksista voida
koota, muiden rekisteröijien on pyrittävä kaikin tavoin tekemään paras arviointi
kyseisistä kustannuksista, ja ne voivat sopia vaihtoehtoisista arvon
määrittämismenetelmistä, kuten korvausarvo.
Huomautus: Tietojen yhteistoimituksen jäsenten on sovittava kustannusten
jakomallista (historialliset kustannukset, korvaavat kustannukset tai jokin muu
malli), joka soveltuu parhaiten niiden tilanteeseen. Mallin on oltava tasapuolinen,
avoin ja syrjimätön, ja sen on täytettävä niin REACH-asetuksessa kuin tietojen
toimittamista yhteisesti ja tietojen yhteiskäyttöä koskevassa
täytäntöönpanoasetuksessakin vahvistetut vaatimukset.

5.3.2.1.

Korjaavat tekijät

Riippumatta valitusta kustannusten jakomallista osapuolet voivat päättää ottaa
huomioon korjaavia tekijöitä, joiden perusteella tutkimuksen arvo suurenee tai
pienenee kustannusten jakamisen kannalta. Historiallisia kustannuksia käytettäessä
osapuolet voivat ottaa huomioon inflaation ja muita oleellisia seikkoja, joista osaa ei
vaadita korvaavia kustannuksia käytettäessä.
Tutkimuksen arvoa suurentavia tekijöitä voivat olla näytteiden valmisteluun, testin
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arviointiin ja muihin toimiin/toimenpiteisiin liittyvät perustellut kustannukset,
esimerkiksi seuraavat:


alustavat analyysit testipitoisuuksien määrittämiseksi



aineen testaus vakioprotokollan mukaisesti



sopivien analyysimenetelmien kehittäminen



täydentävät analyysit (esim. aineen luonnehdinta sekä stabiilisuus ja pitoisuus
testattavassa aineessa)



hallinnolliset kustannukset ja matkakulut, jotka liittyvät tutkimuksen
tekemiseen



käsittely- ja asiantuntija-apu tutkimuksen tilanneelta osapuolelta (voi kattaa
tutkimuksen suunnittelun ja/tai testimateriaalin valmistelun)



IUCLID-tiedoston ja yksityiskohtaisten tutkimustiivistelmien laatiminen.

Tutkimuksen arvoa vähentäviä tekijöitä voivat olla seuraavat:


poikkeukset vakioprotokollasta (tutkimusta ei ole tehty hyvää
laboratoriokäytäntöä koskevien vaatimusten mukaisesti)



muut mahdolliset tutkimuksen puutteet, jotka määritetään tapauskohtaisesti
(esim. tutkimukset laadittu muuhun kuin REACH-asetuksen mukaisiin
tarkoituksiin)



käytön rajaaminen vain REACH-asetuksen mukaisiin tarkoituksiin



vain oikeus viitata tietoihin ilman yhteisomistusta



käyttö osana ainekategoriaa, jossa tutkimusta käytetään vain yhtä ainetta
varten



käyttö interpoloinnissa, kun aine ei ole sama kuin testattu aine



tutkimuksen tekemisestä jo saatu korvaus.

5.3.2.2.

Erityiset arvotekijät

Seuraavat tekijät on otettava huomioon tapauskohtaisesti:


Peruskustannukset (eli kustannukset alustavasta testauksesta ja aineen
testauksesta vakioprotokollan mukaisesti) voidaan laskea keskiarvona
hinnoista, jotka kaksi tai kolme sovittua testilaboratoriota laskuttavat
hinnastonsa mukaisesti. Oletuksena on käytettävä vakiohinnoittelua, eikä
erityisehtoja, joita sovelletaan esimerkiksi laajoja testiohjelmia tilattaessa,
oteta huomioon.



Jos aineen analyysin kustannusten laskemiseen ei ole saatavilla
markkinahintoja, raportin toimittavalta osapuolelta vaaditaan seuraavat tiedot
kustakin analyysimenetelmästä: i) lyhyt kuvaus menetelmistä, mukaan lukien
toteamisraja, ii) arvioidut menetelmän kehitys- ja toimituskustannukset44, iii)

Analyysimenettelyn tai -menetelmän toimittamiseen sisältyvät toimenpiteet, joita kirjallisuudesta
tunnetun menetelmän testaus edellyttää varmistettaessa sen sopivuutta tarkoitettuun käyttöön.
44
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analyysikohtaiset kustannukset sekä iv) suoritettujen analyysien lukumäärä.
Joissain tapauksissa kehitys- ja toimituskustannuksia ei tarvitse ilmoittaa
erikseen, vaan ne voidaan sisällyttää kustakin analyysista laskutettaviin
kustannuksiin.


Hallinnolliset kustannukset: Kokeellisen työn (aineen testaus ja analyysi)
kustannusten lisäksi on todennäköisesti aiheutunut myös jonkin verran tiettyyn
tietovaatimukseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia (esim.
kirjallisuustutkimus, käsittely- ja asiantuntija-apu tietojen omistajalta,
matkakulut, testattavan aineen ja raakatiedon arkistointi ja viestintä
laboratorion kanssa). Kaikkien aiheutuneiden kustannusten vuotuista
dokumentointia koskevan vaatimuksen (täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan
3 kohta) mukaisesti nämä hallinnolliset kustannukset on perusteltava laskuilla
tai muilla objektiivisilla perusteilla. Ne voidaan laskea esimerkiksi
keskimääräisen markkinahinnan perusteella, jos sellainen on saatavilla, tai
todistetusti tehtyjen työtuntien perusteella. Jos tämä ei ole mahdollista,
hallinnolliset kustannukset voidaan sen sijaan kytkeä tutkimuksen arvoon,
jolloin voidaan käyttää prosenttiosuutta. Tutkimuksen arvon perusteella
vaihtelevista hallinnollisista kustannuksista annetaan esimerkkejä jäljempänä
(ks. kohta 5.6). Jos saatavilla on tosiasiallista tietoa kustannuksista, on
toimittava niiden perusteella muiden suositusten sijasta. Jos merkittäviä
poikkeamia ilmenee, kustannukset on perusteltava huolellisesti ja
dokumentoitava yksilöllisesti.

Huomautus: Kustannusten arvon määrittämisen on perustuttava todennettaviin
asiakirjoihin, tai jos niitä ei ole saatavilla, kustannuksiin, jotka voidaan perustella
tarkoituksenmukaisesti. Nämä tekijät ovat olennaisia, jotta tietojen omistajat voivat
täyttää REACH-asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen vaatimusten mukaisen
velvollisuutensa ilmoittaa kustannukset ”tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä
tavalla”.


Yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä: Yksityiskohtaisten tutkimustiivistelmien
laatiminen ja toimittaminen päätutkimuksista, joihin tutkimuksen omistaja voi
osallistua (tai jotka on voitu tilata asiantuntijoilta), voidaan korvata
prosenttiosuutena edellä kuvatuista hallinnollisista kustannuksista.
Testattaessa aineen sisäisiä ominaisuuksia voidaan joutua soveltamaan
Klimischin pisteytysmenetelmän rajoitusta 2 ”Luotettava tietyin rajoituksin”,
jos tutkimus on toteutettu ennen hyvää laboratoriokäytäntöä koskevien
vaatimusten käyttöönottoa.



Riskipreemio: Riskipreemion käyttö ei yleensä ole pakollista, mutta jos sitä
käytetään, asia on perusteltava. Mahdollinen rekisteröijä, joka saa käyttöluvan
olemassa olevaan tutkimukseen, tietää tunnetun lopputuloksen. Tutkimuksen
tekijä, joka teki päätöksen tutkimuksen suorittamisesta, saattoi kuitenkin
kantaa riskin siitä, ettei hankkeessa välttämättä olisi onnistuttu tuottamaan
haluttuja tietoja (jolloin ei ole mahdollisuutta korvaukseen). Sen vuoksi
joissain tapauksissa voi olla asianmukaista ottaa huomioon tämä riski
yksittäisten tutkimusten osalta, etenkin jos on kyse aineista, jotka ovat
tunnetusti ongelmallisia (esim. UVCB-aineet) tai joita on muista syistä vaikea
testata. Tätä sovelletaan etupäässä toksisuus- tai ekotoksisuustutkimuksiin,
joissa testausvaikeuksia voidaan kohtuudella ennakoida. Monissa muissa
tapauksissa riskipreemion soveltamiselle ei ole yhtään tai on vain vähän
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perusteita testauksen luonteen ja/tai testattavan aineen sisäisten
ominaisuuksien vuoksi. Jos riskipreemiota sovelletaan, kustannusten
jakaminen tasapuolisella ja avoimella tavalla edellyttää, että sekä riskilisän
soveltamiselle että käytetylle kertoimelle on objektiiviset perusteet.
Mahdollinen rekisteröijä voi pyytää tällaista perustelua, jos sitä ei muutoin
anneta, ja tarvittaessa kyseenalaistaa riskipreemion käytön ja määrän.
Jos tutkimukset ovat jo olemassa ja aiemmat rekisteröijät ovat ostaneet ne
toiselta tietojen omistajalta, niihin ei selvästi ole liittynyt riskiä tuloksesta,
jolloin riskipreemiota ei pitäisi soveltaa. Jos kyseessä on uusi tuotettava
tutkimus, jossa on aikaisemmin epäonnistuttu, riskipreemion sijasta voidaan
sopia, että uudelleenlaaditun onnistuneen tutkimuksen kustannusten lisäksi
jaetaan myös tutkimuksen epäonnistumisesta aiheutuneet kustannukset.


Tutkimuksen tekemisestä jo saatu korvaus: Tietojen yhteiskäytössä on
varmistettava, että ainoastaan aiheutuneet kustannukset jaetaan eikä siitä
aiheudu voittoa. Jos rekisteröijä on jo saanut asianmukaisen korvauksen
tutkimuksen tekemisestä, tämä korvaus on otettava huomioon laskettaessa
lopullisia kustannuksia, jotka jaetaan muiden rekisteröijien kanssa.



Kansainväliset arvioinnit: Kansainvälisiin ohjelmiin (esim. ICCA:n tai OECD:n
HPV-kemikaaliohjelmat) sisältyneiden aineiden sisäiset ominaisuudet on jo
arvioitu. Siksi myös päätutkimukset on valittu vastaavalla tavalla. Tämä
voidaan ottaa tarvittaessa huomioon sisällyttämällä laskelmiin kaikki oleelliset
tutkittavat ominaisuudet ja käyttämällä korjaavaa kerrointa.

Huomautus: Kaikkien näiden erityisten arvotekijöiden osalta olemassa olevilla
rekisteröijillä tai niiden edustajilla tai aineistoa laativilla osapuolilla on velvollisuus
vastata kustannusten selventämistä koskeviin pyyntöihin, jos kustannuksia ei ole
esitetty riittävän avoimesti tietojen yhteistoimituksen jäsenille ja tietojen
yhteistoimitukseen liittymistä harkitsevalle mahdolliselle rekisteröijälle.
Tutkimuksen arvon määrittämistä koskevia periaatteita havainnollistetaan
kohdassa 5.6 kahden esimerkin avulla (ks. esimerkit 1 ja 2).

5.4.

Kustannusten osittaminen ja korvaaminen

REACH-asetuksen mukaan kaikkien osapuolten on pyrittävä kaikin keinoin
varmistamaan, että tietojen yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset määritetään
”tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla”. Kustannusten osittaminen voi
perustua laskelmiin, joissa otetaan huomioon kaikkiin sellaisiin ominaisuuksiin
liittyvät tutkimukset, joista REACH-asetuksen nojalla tarvitaan tietoja. Kaikkien
tutkimusraporttien nykyarvoa käytetään kustannusten osittamisen ja korvaamisen
perusteena.

Huomautus: Kustannusten osittamiseen liittyvät toimet eivät ole
tarkoituksenmukaisia sellaisten tietojen osalta, jotka on saatu tunnetusti julkisesti
saatavilla olevista tutkimuksista (ks. tästä lisäohjeita kohdassa 3.3.3.8), koska
niiden käyttö ei aiheuta lisäkustannuksia. Jos näiden tietojen käyttö kuitenkin
edellyttää tieteellisen perustelun laatimista (esim. interpolointia tai todistusnäyttöön
perustuvaa lähestymistapaa koskeva perustelu) tai (yksityiskohtaisten)
tutkimustiivistelmien valmistelua, näiden tutkimusten tekemisestä aiheutuvat
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kustannukset, jotka ovat perusteltuja rekisteröinnin tai (yksityiskohtaisen)
tutkimustiivistelmän valmistelun kannalta, voidaan ottaa huomioon kustannusten
osittamisessa.

Saman aineen rekisteröijien vastuulla on valita kustannusten osittamis- ja
korvausjärjestelyt (eli kustannusten jakomalli) siten, että ne ovat tasapuolisia,
avoimia ja syrjimättömiä ja niissä noudatetaan täytäntöönpanoasetuksen asiaa
koskevia säännöksiä. Mahdollisia järjestelyjä voivat olla esimerkiksi seuraavat
(luettelo ei ole kattava):


Tiedot jaetaan tasapuolisesti saman tonnimäärän rekisteröivien osapuolten (eli
samoja tietovaatimuksia noudattavien rekisteröijien) lukumäärän perusteella.
Aiheutuneiden kustannusten jakaminen tasan voi periaatteessa johtaa siihen,
että osapuolet päättävät tietojen yhteisomistuksesta (tähän sovelletaan
kuitenkin osapuolten välistä sopimusvapautta).



Tiedot jaetaan saman tonnimäärän rekisteröivien osapuolten lukumäärän
perusteella ottaen huomioon, että tiedot ovat vain tiettyjen rekisteröijien
omistuksessa. Tällainen kustannusten jakaminen on tyypillistä silloin, kun
tietoihin annetaan käyttölupa (oikeus viitata tietoihin).



Tiedot jaetaan rekisteröijien kesken tuotanto- tai myyntimäärien perusteella tai
muulla perusteella (noudattaen kilpailusääntöjä ja liikesalaisuuksia, ks. myös
kohdat 7 ja 9). Tällaista mallia voidaan pitää muita malleja tasapuolisempana
esimerkiksi tilanteissa, joissa osapuolet valmistavat tai tuovat maahan hyvin
erilaisia määriä (lisätietoa on kohdassa 5.5.3).



Tiedot jaetaan vaihtoehtoisten menetelmien avulla käyttämällä osaa edellä
esitetyistä malleista eri tavoin.

Rekisteröijät voivat turvautua interpolointiin rekisteröidessään useita aineita, joita
pidetään aineryhmänä tai ”ainekategoriana” niiden rakenteellisen samankaltaisuuden
vuoksi (ks. REACH-asetuksen liitteessä XI oleva 1.5 kohta). Tällöin myöhempää
rekisteröijää voidaan vaatia jakamaan tietojen kustannukset, jotka ovat aiheutuneet
kyseisen ryhmän tai kategorian vertailuaineista, edellyttäen, että kustannukset ovat
perusteltuja ja oleellisia rekisteröijän oman aineen rekisteröinnin kannalta.
Tavallisesti tilanne on se, että tiettyä ainetta koskevia puuttuvia tietoja
täydennetään tiedoilla, jotka on saatu muita vastaavia aineita koskevista testeistä.
Tilanne kuitenkin monimutkaistuu, jos aineryhmän tai -kategorian rekisteröinti
kattaa esimerkiksi kymmenen ainetta ja mahdollinen rekisteröijä valmistaa tai
maahantuo niistä ainoastaan yhtä. Jos mahdollinen rekisteröijä turvautuu
interpolointiin ainettaan koskevien puuttuvien tietojen täydentämiseksi eli hyödyntää
saman ryhmän tai kategorian vertailuaineita koskevia testejä tai tutkimuksia, näiden
tietojen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset olisi jaettava kaikkien muiden
rekisteröijien kanssa, jotka rekisteröivät kyseisen ryhmän tai kategorian eri aineita
ja hyötyvät myös samoista tiedoista.
Huomautus: Jos tutkimuksen omistaja on samalla yksi aineen rekisteröijistä, sen on
otettava myös oma osuutensa huomioon laskiessaan osuutta kustannuksista, jotka
muiden tutkimusta tarvitsevien rekisteröijien on jaettava.
Lisäksi REACH-asetuksen 30 artiklan 1 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen
4 artiklan 3 kohdan mukaan kustannukset on lähtökohtaisesti jaettava tasan, jos
kustannusten jakomallista ei päästä sopimukseen.
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Huomautus: Rekisteröijien on osallistuttava kustannusten jakamiseen vain niiden
tietojen osalta, jotka niiden on toimitettava rekisteröintivaatimustensa täyttämiseksi.
Näin ollen rekisteröijiä ei voi pakottaa maksamaan tutkimuksista (ja niihin liittyvistä
hallinnollisista kustannuksista), joita ne eivät tarvitse, paitsi jos niitä koskevat
tietovaatimukset edellyttävät lisätutkimuksia (esim. todistusnäyttöön tai
samankaltaisuuksiin perustuvassa lähestymistavassa, luokitusten ja merkintöjen
perustelemiseksi tai mahdollisesti aineen arviointipäätöksen tuloksena). Myöskään
yrityksiä ei voi pakottaa maksamaan tutkimuksista, ennen kuin ne todella tarvitsevat
niitä rekisteröintiin omassa tonnimääräluokassaan. Kustannusten jakomalliin voi
kuitenkin sisältyä määräyksiä sellaisten kustannusten jakamisesta, jotka aiheutuvat
tulevista ylimääräisistä tietovaatimuksista (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan
2 kohta). Lisäksi rekisteröijiä, joiden on rekisteröitävä vasta vuoden 2018
määräaikaan mennessä, ei voi pyytää maksamaan lisämaksua siitä, etteivät ne ole
rekisteröineet yhdessä vuoden 2010 tai 2013 rekisteröijien kanssa45, paitsi jos
olemassa on laillisia ja perusteltuja syitä pyytää lisämaksua myöhemmiltä
rekisteröijiltä ja nämä syyt on esitetty tietojen yhteiskäyttöä koskevien
neuvottelujen aikana.

Jos (mahdollinen) rekisteröijä pyytää tietoja aikaisemmin, sen on kuitenkin
maksettava tiedoista ne vastaanottaessaan.

5.4.1. ”Yrityskohtainen tapa”
Tutkimuksen arvo on määritettävä edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Sen
jälkeen tutkimus toimitetaan kaikille niille osapuolille, jotka tarvitsevat tietoja
rekisteröintiä varten. Jos tietojen omistaja kuuluu mahdollisten rekisteröijien
ryhmään, tiedoista aiheutuneet kustannukset on sisällytettävä kustannusten
osittamista koskeviin laskelmiin. Jos tietojen omistaja ei aio rekisteröidä ainetta (eli
jos se on tiedon haltija), kustannukset jaetaan ainoastaan mahdollisten rekisteröijien
kesken. Jos tietojen yhteistoimituksen aikana ilmaantuu uusia rekisteröijiä, tietojen
omistajan on muokattava korvausperusteita sen mukaisesti.

5.4.2. ”Kollektiivinen tapa”
Huomautus: Ainoastaan kustannusten osittamista varten yhdestä tutkittavasta
ominaisuudesta on yleensä ehdotettava vain yhtä tutkimusta (siitä huolimatta, että
kaikkia tutkimuksia voidaan käyttää teknistä tukea varten).

Mahdolliset rekisteröijät, joiden on toimitettava tietokokonaisuus yhteisesti aineensa
sisäisten ominaisuuksien luonnehtimiseksi, voivat päättää vapaasti sellaisesta
tietojen korvaustavasta, jonka ne katsovat tarkoituksenmukaiseksi, kunhan sovittu
tapa on tasapuolinen, avoin ja syrjimätön.
Jäljempänä kuvataan joitakin aiemmin käytettyjä malleja, joita voidaan soveltaa

Ks. kemikaaliviraston 12. heinäkuuta 2013 antama päätös osoitteessa
http://echa.europa.eu/documents/10162/21728418/reach_dsd_decision_12-07-2013_en.pdf sekä
valituslautakunnan 17. joulukuuta 2014 antama päätös (A-017-2013) osoitteessa
http://echa.europa.eu/documents/10162/13575/a-017-2013_boa_decision_en.pdf
45
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ositettaessa kustannuksia suhteellisesti osapuolten kesken. Ne ovat kuitenkin vain
malleja. Niitä havainnollistetaan esimerkeillä, joita on syytä tarkastella huolellisesti
kunkin mallin ymmärtämiseksi.

1.
Tiedoista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen tutkimuksen
laatua painottavien mallien perusteella
Näitä korvaustapoja havainnollistetaan esimerkeillä kohdassa 5.6. Nämä mallit
pohjautuvat siihen periaatteeseen, että tahoilta, jotka eivät ole osallistuneet
tutkimukseen, vaaditaan korvausta vain parhaasta saatavilla olevasta tutkimuksesta
(eli yhdestä tutkimuksesta tutkittavaa ominaisuutta kohti).
Jos tietojen omistajia on useampi kuin yksi, voidaan soveltaa seuraavia vaiheita,
jotta kustannukset voidaan osittaa tarkoituksenmukaisesti. Havainnollistamisen
helpottamiseksi ensin määritetään Klimischin luokitus ja käytetään sitä.
Tapaus i): Saatavilla vain Klimischin luokkaan 1 kuuluvia tutkimuksia
Jos osallistujalla / tietojen omistajalla on luokkaan 1 (”luotettava ilman rajoituksia”)
kuuluva raportti, osallistujan / tietojen omistajan osuus katsotaan maksetuksi
kyseisen tutkittavan ominaisuuden kannalta. Tämä koskee myös kaikkia muita
osapuolia, joilla on samaan laatuluokkaan kuuluvia tutkimuksia. Tätä tutkittavaa
ominaisuutta koskevat kustannukset ositetaan siis ainoastaan niiden mahdollisten
rekisteröijien kesken, joilla ei ole tutkimuksia.
Jos raporttien omistajina on joukko mahdollisia rekisteröijiä, kunkin katsotaan
täyttäneen tätä tutkittavaa ominaisuutta koskevat velvollisuutensa kustannusten
jakamisen kannalta.
Tapaus ii): Saatavilla Klimischin luokkiin 1 ja 2 kuuluvia tutkimuksia
Jos samasta tutkittavasta ominaisuudesta on saatavana tutkimuksia, jotka kuuluvat
luokkiin 1 ja 2 (”luotettava tietyin rajoituksin”), kustannusten osittamisen kannalta
päätutkimuksena käytetään paremman luokituksen saanutta tutkimusraporttia.
Niiden tietojen omistajien, joiden tiedot sisältyvät huonomman luokituksen
saaneeseen raporttiin, on osallistuttava kustannuksiin oman tutkimuksensa ja valitun
päätutkimuksen arvon välisellä erotuksella. Muut mahdolliset rekisteröijät, joilla ei
ole tutkimuksia, osallistuvat kustannuksiin päätutkimuksen arvon perusteella.
Jos luokkaan 1 kuuluvien raporttien omistajina on joukko tahoja, jotka omistavat
nämä tutkimukset, kunkin katsotaan täyttäneen tätä tutkittavaa ominaisuutta
koskevat velvollisuutensa kustannusten jakamisen kannalta. Luokkaan 2 kuuluvan
tutkimuksen omistajilta vaaditaan ilmoitetut maksuosuudet.
Tapaus iii): Saatavilla vain Klimischin luokkaan 2 kuuluvia tutkimuksia
Jos luokan 1 vaatimukset täyttäviä tutkimuksia ei ole ja jos saatavana on vain yksi
(tai useampi) luokkaan 2 kuuluva tutkimus, kustannusten osittamisessa
päätutkimukseksi valitaan parhaimmaksi arvotettu tutkimusraportti. Tutkimuksia
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omistavat mahdolliset rekisteröijät maksavat osuuden, joka perustuu
päätutkimuksen ja niiden oman tutkimuksen kustannusten väliseen erotukseen (ks.
edellä), ja muut mahdolliset rekisteröijät osallistuvat kustannuksiin päätutkimuksen
arvon perusteella.
Kustannusten korvaaminen
Kustannusten osittamisen perusteella saatava kokonaiskorvaus tietyn tutkittavan
ominaisuuden osalta saadaan laskemalla yhteen kaikki mahdollisten rekisteröijien
osuudet, jotka on määritetty edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
Korvattava summa jaetaan tutkimusraporttien tuottamiseen osallistuneiden
osapuolten kesken suhteessa kustakin tutkittavasta ominaisuudesta laadittujen
tutkimusten arvoihin.
2.

Korvausten maksaminen suoraan

Vaihtoehtona edellä määritetylle toimintatavalle voidaan käyttää myös suorempia
kustannusten jakotapoja. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin laadittava selvät säännöt
tutkimuksen arvon määrittämiselle; ne ovat edellytys kustannusten jakoperusteiden
soveltamiselle. Tämä malli ei koske tietojen omistajia, jotka täyttävät omat
rekisteröintivaatimuksensa, joten kustannukset jaetaan ainoastaan päätutkimuksen
haltijan ja niiden rekisteröijien kesken, joiden hallussa ei ole riittävästi tietoa. Kun
tutkimuskustannukset on määritetty, voidaan harkita seuraavia
osittamisvaihtoehtoja:
Tapaus i): Korvauksessa otetaan huomioon useita tutkimuksia
Joissain tapauksissa saatetaan tarvita useampi kuin yksi tutkimus tietyn
tietovaatimuksen täyttämiseksi. Sen vuoksi voidaan suunnitella useamman kuin
yhden päätutkimuksen kustannusten jakamiseen tarkoitettu korvausmalli, jossa
käytetään useampia tutkimuksia yhtä tutkittavaa ominaisuutta kohti ominaisuuden
kokonaisarvon laskennassa. Kunkin osapuolen osuus on määritettävä tämän
kokonaisarvon perusteella. Kustannuksia muokataan kunkin mahdollisen
rekisteröijän osalta sen mukaan, mikä on toimitettujen tutkimusten arvo suhteessa
osapuolelta vaadittavaan osuuteen.
Tällä tavoin saatavana olevien tutkimusten painoarvo voidaan ottaa
kokonaisuudessaan huomioon. Sen välttämiseksi, että olemassa olevien raporttien
lukumäärä on suurempi kuin mahdollisten rekisteröijien lukumäärä tietojen
yhteiskäyttöprosessissa, tietojen omistajille ei yleensä kuitenkaan makseta kuin
yhdestä tutkimuksesta tutkittavaa ominaisuutta kohti.

Huomautus: Tässä mallissa mahdolliset rekisteröijät, joilla ei ole tutkimuksia,
maksavat korvausta useammasta kuin yhdestä tutkimuksesta tutkittavaa
ominaisuutta kohti.

Tapaus ii): Korvaus vain yhdestä päätutkimuksesta
Korvaus perustuu tiettyä tutkittavaa ominaisuutta varten valittuun päätutkimukseen.
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Muut tätä ominaisuutta koskevien tietojen omistajat vapautetaan
korvausvelvollisuudesta, ja ainoastaan mahdollisten rekisteröijien, jotka eivät omista
tietoja, on maksettava korvaus päätutkimuksen haltijalle.
Koska yksimielisyys päätutkimuksen valinnasta on tässä tavassa erittäin tärkeää,
sopimukseen pääseminen voi olla vaikeaa, jos saatavana on lukuisia vertailukelpoisia
tutkimuksia. Tarvittaessa on kuitenkin mahdollista valita useampi kuin yksi
päätutkimus. Tällaisen valinnan ei kuitenkaan pitäisi johtaa tilanteeseen, jossa
mahdollinen rekisteröijä, joka ei omista tietoja, joutuisi maksamaan kustannuksista
suhteettoman suuren osuuden.

5.5.

Muita kustannusten jakamiseen vaikuttavia tekijöitä

Myös monia muita lisätekijöitä voidaan ottaa huomioon, kun kustannuksia jaetaan
mahdollisten rekisteröijien kesken. Joka tapauksessa edellä kuvattuja arvon
määrittämisen ja tietojen/kustannusten jakamisen perusmekanismeja sovelletaan
edelleen myös tarkoituksenmukaisia mukautuksia tehtäessä.

5.5.1. Klimischin luokkaan 3 kuuluvat
tutkimukset
Kuten edellä kohdassa 5.3 (”Tutkimuksen arvon määrittäminen”) on mainittu, niissä
tapauksissa, joissa parasta saatavilla olevaa tietoa edustavat tutkimukset kuuluvat
Klimischin luokkaan 3, mahdolliset rekisteröijät voivat käyttää todistusnäyttöön
perustuvaa toimintatapaa, joka voi olla riittävä tiettyä tutkittavaa ominaisuutta
koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Huomautus: Olettaen, että tutkimusten yhdistelmä hyväksytään muodollisesti
(tarpeettomien eläinkokeiden toistamisen välttämiseksi), tietoja on arvon
määrittämisen kannalta suositeltavaa arvioida Klimischin luokkaan 2 kuuluvia
tutkimuksia koskevien vaatimusten mukaisesti.

5.5.2. Käyttörajoitukset
Kustannusten osatekijöiden arvioimisen lisäksi on tarkasteltava myös tutkimuksen
käyttöehtoja. Tietylle tutkimukselle määritetyssä taloudellisessa arvossa on syytä
ottaa huomioon kaikki käyttöehtojen rajoitukset. Esimerkkejä tutkimuksen käytön
rajoittamisesta voivat olla seuraavat tilanteet (tai niiden yhdistelmä):


Käyttö on rajoitettu vain REACH-asetuksen mukaisiin tarkoituksiin (verrattuna
saatavilla olevaan tutkimukseen, jota saa levittää yleisemmin).



Täydellistä tutkimusraporttia ei ole saatavilla eikä tutkimuksen
yhteisomistukseen suostuta, vaan on ehdotettu käyttölupaa, jonka perusteella
tutkimukseen saa viitata.



Tietokokonaisuus tarvitaan vain yhdestä aineesta koko kategorian sijasta.
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EU-maiden ulkopuolella ne alueet, joilla tietoa saa levittää, on rajattu
maantieteellisesti.

Huomautus: Jos tutkimuksen määritettyä arvoa pienennetään, on sovittava, että sitä
pienennetään prosenttiosuutena alun perin määritetystä arvosta. Tutkimuksen arvon
määrittämistä jatketaan sen jälkeen tavanomaisten menettelyjen mukaisesti (kuten
edellä on kuvattu).

5.5.3. Määriin liittyvät tekijät
Kustannusten jakamisen tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä on tarkasteltava
kokonaisvaltaisesti. Joissain tilanteissa tonnimäärään ja tietovaatimuksiin perustuva
kustannusten tiukka jakaminen ei välttämättä ole kaikkein tasapuolisin vaihtoehto.
Esimerkiksi tutkimusmaksujen osittamista voidaan pitää epätasapainoisena, jos
osapuolet valmistavat tai tuovat maahan hyvin erilaisia määriä. Näin on tavallisesti
suurten tonnimäärien (yli 1 000 tonnia) kohdalla, jolloin rekisteröijät voivat käsitellä
huomattavasti suurempia määriä kuin 1 000 tonnia vuodessa ja
rekisteröintikustannuksilla on huomattavasti pienempi vaikutus aineen kilohintaan
kuin pienempien tonnimäärien kohdalla. Määriin liittyvien tekijöiden käyttöä voidaan
harkita myös pienempien tonnimäärien kohdalla. Tässä tapauksessa painottaminen
muihin tonnimääriin tehdään lisäämällä niiden osuuksien määrää, joiden perusteella
maksu ositetaan. Jos jollakin osapuolella on useampia tuotantopaikkoja, tonnimäärä
voidaan yhdistää asianmukaisen tonnimääräkertoimen määrittämiseksi. Tätä varten
tarvitaan tietoa siitä, kuinka monta valmistajaa tai maahantuojaa kussakin
asianmukaisessa määräluokassa on. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kilpailuun tai
salassapitoon liittyviin mahdollisiin huolenaiheisiin, joita voi ilmetä sovellettaessa
tonnimääriä suhteellisen pieniin valmistusmääriin, koska tällöin voidaan arvioida tai
määrittää yksittäiset valmistus- tai maahantuontimäärät. Tarkempia tietoja on
näiden toimintaohjeiden kohdissa 7 ja 9.
Kustannusten jakomallin vaikutusta aineen kilohintaan sekä määrätekijöihin
perustuvan mallin tasapuolisuutta koskevia näkökohtia käsitellään Euroopan
komission raportin ”Monitoring the Impacts of REACH on Innovation,
Competitiveness and SMEs” liitteessä B. Raportti on saatavilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/studies/index_en.htm.

5.5.4. Saatavilla olevat ylemmän tason
tutkimukset alemman tason
tutkimusten sijaan
Joissain tapauksissa suuria määriä rekisteröivät olemassa olevat rekisteröijät ovat
voineet soveltaa REACH-asetuksen liitteiden VII–X sarakkeen 2 sääntöjä ja ehdottaa
liitteiden IX ja X mukaisia ylemmän tason testejä luopuakseen liitteiden VII ja VIII
vakiovaatimuksista. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa myöhempien rekisteröijien,
jotka rekisteröivät pienemmän tonnimäärän samaa ainetta, on viitattava ylemmän
tason testeihin täyttääkseen rekisteröintivaatimuksensa. Näiden myöhempien
rekisteröijien ei tarvitse toimittaa ylemmän tason tutkimuksia alempien
tietovaatimusten vuoksi, mutta ne voivat kuitenkin hyötyä ylemmän tason tiedoista
ja siten luopua vastaavista alemman tason tietovaatimuksista. Jos kyseisiä ylemmän
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tason tutkimuksia jaetaan pienemmän tonnimäärän rekisteröijien kanssa, muut
rekisteröijät voivat sopia kustannusten jakomekanismista, jossa otetaan huomioon
seuraavat kaksi näkökohtaa: pienemmän tonnimäärän rekisteröijien ei tarvitse
toimittaa ylemmän tason tutkimuksia ja merkityksellisiä alemman tason tutkimuksia
(joita vaaditaan pienempien tonnimäärien rekisteröintiä varten) ei ole olemassa.
Muut rekisteröijät voivat esimerkiksi sopia, että tällaisen alemman tason
tutkimuksen, jota ei ole olemassa, korvaavat kustannukset ovat riittävä osuus
vastaavan ylemmän tason tutkimuksen kustannuksista.

5.5.5. Uudet tutkimukset
Tietojen yhteiskäyttövelvollisuuksia sovelletaan myös sen jälkeen, kun rekisteröinti
on toimitettu, ja rekisteröijien voi olla tarpeen jakaa tietoja ja kustannuksia myös
tämän jälkeen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun testausehdotuksia koskevan
kemikaaliviraston arvioinnin, aineiston vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen tai
aineen arviointipäätöksen perusteella on tuotettava uusia tietoja. Tällaiset
rekisteröinnin jälkeiset tehtävät saattavat liittyä läheisesti yksittäisen rekisteröijän
tietovaatimuksiin, kuten kohdassa 5.5.5.2 on selitetty.
Velvollisuus pyrkiä kaikin tavoin tasapuoliseen, avoimeen ja syrjimättömään
sopimukseen koskee kustannusten jakamista myös silloin, kun tiedot on tuotettu
rekisteröinnin toimittamisen jälkeen. Jos osapuolet ovat eri mieltä siitä, kuka laatii
uudet tiedot muiden rekisteröijien puolesta tai miten niitä koskevat kustannukset
jaetaan, sovelletaan REACH-asetuksen 53 artiklaa.
5.5.5.1.
Testausehdotukset ja vaatimustenmukaisuuden
tarkistus
Jos testausehdotusta koskevan kemikaaliviraston päätöksen tai aineiston
vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen johdosta tehdään uusia tutkimuksia, edellä
kuvattuja olemassa olevien tutkimusten kustannusten jakamisen perusperiaatteita
on sovellettava myös mahdollisten uusien kustannusten arvon määrittämiseen ja
osittamiseen. Näin voidaan varmistaa, että kaikkien tietyn aineen rekisteröinnissä
käytettyjen tietojen yhteydessä on sovellettu yhtenäistä toimintatapaa.
5.5.5.2.

Aineen arviointi

Täytäntöönpanoasetuksen mukaan kaikkien rekisteröijien, myös tulevien
rekisteröijien, on sovittava kustannusten jakomekanismista, jossa käsitellään aineen
arviointipäätöksestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia. Tämä johtuu siitä, että
aineen arviointipäätöksen seurauksena tuotetut tiedot saattavat olla merkityksellisiä
kaikille tietyn aineen rekisteröijille. Näiden kustannusten jakaminen on erotettava
muista kustannuksista (ks. täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohta).
Tietojen yhteiskäyttöä koskevassa sopimuksessa on määritettävä ehdot, joiden
mukaisesti rekisteröijät maksavat osuuden kustannuksista. Kunkin suhteellinen
osuus olisi sovittava tietojen yhteiskäyttöä koskevassa sopimuksessa. Se voidaan
esimerkiksi määrittää suhteessa siihen, missä määrin rekisteröijä edesauttaa
ratkaisun löytämistä aineen arviointipäätöksessä yksilöityyn huolenaiheeseen.
Tietojen yhteiskäyttöä koskevassa sopimuksessa olisi myös määritettävä, missä
määrin tulevan rekisteröijän on osallistuttava tutkimuksen kustannuksiin
(täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohta).
Tekijöitä, jotka rekisteröijien on otettava huomioon sopiessaan kustannusten
suhteellisesta osuudesta, ovat esimerkiksi kunkin rekisteröijän tonnimäärä sekä se,
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liittyykö aineen arvioinnin yhteydessä tehty tietopyyntö altistukseen vai tiettyyn
käyttöön.
Myös aineen valmistuksen lopettaneet rekisteröijät voivat edelleen olla velvollisia
jakamaan kustannukset, joita aiheutuu aineen arviointipäätöksestä (REACHasetuksen 50 artiklan 4 kohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 6 kohta).
Tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen laadintahetkellä ei yleensä vielä tiedetä
rekisteröijien kesken jaettavien kustannusten täsmällistä määrää. Sen vuoksi
osapuolten olisi sovittava yleisestä ja teoreettisesta kustannusten jakomekanismista
tai kaavasta, jonka avulla osapuolet voivat käsitellä kustannusten jakamista niiden
määrästä riippumatta.

5.5.5.3.

Muut aineiston päivitykset

REACH-asetuksen mukainen rekisteröinti ei ole kertaluonteinen tehtävä, eivätkä
lakisääteiset velvollisuudet pääty rekisteröintinumeron saamisen jälkeen. Tiedot on
pidettävä ajan tasalla, jotta varmistetaan kemikaalien turvallinen käyttö (22 artikla).
Rekisteröijien olisi päivitettävä rekisteröintiään aina kun uusia tietoja tulee
saataville. Rekisteröijät voivat selvittää yleisimmät puutteet seuraamalla
kemikaaliviraston raportteja ja suosituksia ja välttää siten samoja ongelmia omassa
rekisteröinnissään. Rekisteröijien on esimerkiksi tarkistettava, onko niiden aineen
osalta tullut saataville yhdenmukaistettuja luokitus- ja merkintätietoja.
Uusia tietoja voidaan saada myös toimitusketjulta, tai uusia tietoja voi tulla ilmi, kun
tietojen yhteistoimitukseen liittyy uusia jäseniä. Tietojen yhteiskäyttövelvollisuuksia
sovelletaan myös silloin, kun yhteistoimitukseen liittyy uusia jäseniä. Omaaloitteisuus on paitsi hyvä käytäntö myös lakisääteinen vaatimus.

5.5.6. Kustannusten jakaminen ”eistaattisena” prosessina
Kaikissa kustannusten jakomalleissa on otettava huomioon, että kustannusten
jakaminen ja osittaminen ovat jatkuvia ja dynaamisia prosesseja. Useat tekijät
voivat luoda tarpeen muuttaa mallia ajan myötä sekä ryhtyä korjaaviin toimiin:


Vaihtuva määrä muita rekisteröijiä: tietojen yhteistoimitukseen mahdollisesti
liittyvien rekisteröijien määrää ei tiedetä etukäteen. Uudet mahdolliset
rekisteröijät saattavat liittyä meneillään olevaan tietojen yhteistoimitukseen
milloin tahansa sen aikana, ja kustannusten jakamisesta on tällöin saatettu jo
sopia. Kustannusten jakomallia sovelletaan tietyn aineen kaikkiin rekisteröijiin,
myös tuleviin rekisteröijiin (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohta). Jos
olemassa olevassa tietojen yhteiskäyttöä koskevassa sopimuksessa ei
kuitenkaan määrätä kustannusten erittelystä tai korvausjärjestelyistä (jos
sopimuksen osapuolet ovat jo olemassa täytäntöönpanoasetuksen tullessa
voimaan, ne voivat yksimielisesti päättää luopua velvollisuudesta eritellä tiedot
ja/tai sisällyttää sopimukseen korvausjärjestelyt), kyseinen sopimuksen osa ei
sido uutta mahdollista rekisteröijää, paitsi jos tämä toimittaa asiasta
allekirjoitetun suostumuksen (täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 2 kohta ja
4 artiklan 5 kohta). Uusilla mahdollisilla rekisteröijillä on oikeus pyytää
selvennyksiä ja perusteluja aikaisemmin määritettyihin perusteisiin, ja niiden
saatavilla on oltava tietoa kustannusten jakamisen ja tietojen yhteiskäytön
menetelmistä. Uusilla mahdollisilla rekisteröijillä on oikeus pyytää kaikkien
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täytäntöönpanoasetuksen voimaantulon (26. tammikuuta 2016) jälkeen
aiheutuneiden kustannusten erittelyä, ja niille on annettava näyttö
aikaisemmista tutkimuskustannuksista ja paras arviointi muiden aikaisempien
kustannusten erittelystä.

Huomautus: Uusilla rekisteröijillä on oikeus pyytää olemassa olevia rekisteröijiä
tarkistamaan kustannusten jakomallia ja kustannusten osittamista, jos niillä on
perusteet kyseenalaistaa olemassa oleva tietojen yhteiskäyttöä koskeva sopimus eli
jos ne katsovat, että nykyiset määräykset eivät vastaa tasapuolisuuden, avoimuuden
ja syrjimättömyyden periaatteita (esim. olemassa olevat rekisteröijät eivät ole
ottaneet huomioon näkökohtia, jotka ovat oleellisia tulevien rekisteröijien kannalta,
ja vuoden 2010 tai 2013 rekisteröijien kannalta tasapuoliset, avoimet ja
syrjimättömät ehdot eivät välttämättä ole periaatteiden mukaisia vuoden 2018
rekisteröijien kannalta).
Esimerkki 1: Aiemmat rekisteröijät sopivat tietojen käyttöluvan vuotuisista
hinnankorotuksista46, vaikka tällainen käytäntö on selvästi syrjivä47.
Esimerkki 2: Aiemmat rekisteröijät sopivat hallinnollisten kustannusten jakamisesta
tasan tonnimäärästä riippumatta, vaikka vuonna 2016 hyväksytyssä
täytäntöönpanoasetuksessa vaaditaan, että hallinnolliset kustannukset jaetaan
tietovaatimusten mukaisesti.


Uusien rekisteröintivaatimusten tarve: mahdollisesti tarvittavasta
lisätestauksesta aiheutuvat kustannukset vaikuttavat olemassa oleviin
järjestelyihin (ks. kohta 5.5.5).

Huomautus: Muita rekisteröijiä kehotetaan tarkastamaan tietojen yhteiskäyttöä ja
kustannusten jakamista koskevat sopimukset ottaen huomioon edellä esitetyt
osatekijät (joiden vuoksi kustannukset saattavat muuttua) ja prosessin toistuva
luonne. Aineiston hinta, joka ilmoitetaan esimerkiksi käyttöluvassa, ei tarkoita
ainoastaan kaikkien yksittäisten tutkimusten kokonaiskustannuksia.

5.6.

Esimerkkejä kustannusten jakamisesta

Tässä kohdassa annetuissa esimerkeissä tarkastellaan ja havainnollistetaan joitakin
edellä kuvattuja käsitteitä. Niiden tarkoituksena on selventää kustannusten
jakamista käytännöllisesti, mutta niitä EI tule pitää ainoana toimintatapana.
Rekisteröijät voivat päättää ja sopia, että kustannusten jakomekanismista
sovittaessa otetaan huomioon myös muita tekijöitä. Kaikki esitetyt rahalliset arvot ja
kustannustekijöiden merkitys ovat hypoteettisia. Niitä EI tule pitää osoituksena
todellisista arvoista. Esitetyt kustannuksia muuttavat tekijät ovat vain kuvausta
varten.

46

Muu kuin inflaatio (ks. kohta 5.3.2.1).

Ks. Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan päätös A-017-2013 osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/about-us/who-we-are/board-of-appeal/decisions
47
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Esimerkki 1: Tutkimuksen arvon määrittäminen
Seitsemän mahdollista rekisteröijää (A, B, C, D, E, F, G) muodostaa samaa ainetta
koskevan tietojenvaihtofoorumin. Yritys A omistaa Klimischin luokkaan 1 kuuluvan
raportin ja yritys B Klimischin luokkaan 2 kuuluvan raportin. Yritykset C, D, E, F ja G
eivät omista merkityksellistä tutkimusta.
Esimerkissä ei oteta huomioon
– tutkimuksen arvon pienentämistä sen perusteella, että tutkimuksen käyttö
olisi rajattu yksinomaan REACH-asetuksen mukaisiin rekisteröintitarkoituksiin
– lisämaksua tietyn raportin yksityiskohtaisesta tutkimustiivistelmästä.
a)

Aineen testaus

Raportti – Klimischin
luokka 1

Raportti – Klimischin luokka 2

Omistaja

Yritys A

Yritys B

Testausvuosi

2001

1984

Menetelmä

OECD:n ohjeet xyz

Vastaa OECD:n ohjeita xyz

Hyvää
laboratoriokäytäntöä
noudatettu

Kyllä

Ei

Testiaineen analyysi

Farmaseuttinen laatu
99,9 %

Tuntematon, oletettavasti yli 99 %

Stabiilisuus

Kyllä

Tuntematon, oletettavasti kyllä

Pitoisuuden valvonta

Kyllä

Kyllä

Huomautuksia

Tutkimus on toteutettu
OECD:n, Euroopan
komission ja
Yhdysvaltojen
ympäristönsuojeluviraston
testausta koskevien
ohjeiden sekä hyvän
laboratoriokäytännön
mukaisesti.

Useita testiolosuhteita koskevia
tietoja puuttuu, kuten koe-eläinten
sukupuoli, ikä ja ruumiinpaino sekä
elinolosuhteet. Tutkimus on
kuitenkin hyväksyttävä, koska
tutkimuksen yleinen toteuttamistapa
on hyväksyttävä ja koska
yksityiskohtainen kuvaus
havainnoista on esitetty
tutkimusraportissa.

b)

Analyysit
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Raportti – Klimischin
luokka 1

Raportti – Klimischin
luokka 2

Vakio

Vakio

Testattava aine
Stabiilisuus
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Vakio

Vakio

Menetelmä

Kirjallisuus

Kirjallisuus

Kehitys

Ei

Ei

Työpäivät

10

8

Päiväkorvaus

600 €

600 €

Analyysikustannukset

100 €/analyysi

100 €/analyysi

Analyysien lukumäärä

60

50

Pitoisuuden valvonta

Toimitus

c) Raportin tämänhetkisen arvon määritys

Kustannuksen/lisämaksun/alen
nuksen tyyppi

Raportti 1

Raportti 2

Alustava testi pitoisuuden
määrittämiseksi
(vaihtelualueen määritys)

35 000 €

35 000 €

Testi/vakioprotokolla

100 000 €

100 000 €

Hyvää laboratoriokäytäntöä ei
noudatettu

0

–15 000 €

Muut puutteet

0

–5 000 €

Aineen testitietojen nettoarvon
määrittäminen

135 000 €

115 000 €

Analyysitavan/-menetelmän
kehittäminen

0

0

Analyysitavan/-menetelmän
toimitus (10 tai 8 työpäivää,
600 €/päivä)

6 000 €

4 800 €

Testiaineen analyysi

1 000 €

0
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Kustannuksen/lisämaksun/alen
nuksen tyyppi

Raportti 1

Raportti 2

Stabiilisuus

500 €

0

Pitoisuuden valvonta (60 tai
50 analyysia, 100 €/analyysi)

6 000 €

5 000 €

Analyysikustannukset

13 500 €

9 800 €

Kokeelliset kustannukset
yhteensä

148 500 €

124 800 €

Hallinnolliset kustannukset48

10 000 €

10 000 €

Riskipreemio
(10 % kokeellisista
kustannuksista49)

14 850 €

12 480 €

Lisämaksut yhteensä

24 850 €

22 480 €

Lopullinen raportin
tämänhetkisen arvon määritys

173 350 €

147 280 €

Kustannusten osittaminen kullekin yritykselle kuvataan jäljempänä esimerkissä 3b.
Esimerkki 2: Tutkimuksen arvon määrittäminen
Seitsemän mahdollista rekisteröijää (A, B, C, D, E, F ja G) valmistelee samaa ainetta
koskevien tietojen yhteistoimituksen. Yritys A omistaa raportin, joka vastaa OECD:n
ohjeita, ja yritys B omistaa raportin, joka ei vastaa OECD:n ohjeita. Yritykset C, D,
E, F ja G eivät omista merkityksellistä tutkimusta.
Esimerkissä ei oteta huomioon tutkimuksen arvon pienentämistä sen perusteella,
että tutkimuksen käyttö olisi rajattu yksinomaan REACH-asetuksen mukaisiin
rekisteröintitarkoituksiin, eikä lisämaksua tietyn raportin yksityiskohtaisesta
tutkimustiivistelmästä.
a)

Aineen testaus

Raportti 1

Raportti 2

Hallinnollisten kustannusten arvo 10 000 euroa (ja 15 000 euroa esimerkissä 2) on annettu vain
esimerkkinä. Täytäntöönpanoasetuksessa vaaditaan, että hallinnolliset kustannukset eritellään ja että ne
liittyvät tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin.
48

49

Ks. kohta 5.3.2.2.
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Omistaja

Yritys A

Yritys B

Testausvuosi

2001

1984

Menetelmä

OECD:n ohjeet xyz

Vastaa OECD:n ohjeita xyz

Hyvää
laboratoriokäytäntöä
noudatettu

Kyllä

Ei

Testiaineen analyysi

Farmaseuttinen laatu
99,9 %

Tuntematon, oletettavasti yli
99 %

Stabiilisuus

Kyllä

Tuntematon, luotettavasti kyllä

Pitoisuuden valvonta

Kyllä

Kyllä

Huomautuksia

Tutkimus on toteutettu
OECD:n testausta
koskevien ohjeiden ja
hyvän
laboratoriokäytännön
mukaisesti.

Joitakin yksityiskohtia
testiolosuhteista ei ole ilmoitettu.
Tutkimus on kuitenkin
hyväksyttävä, koska tutkimuksen
yleinen toteuttamistapa on
hyväksyttävä ja koska
yksityiskohtainen kuvaus
havainnoista on esitetty
tutkimusraportissa.

b)

Analyysit

Raportti 1

Raportti 2

Vakio

Vakio

Menetelmä

Kirjallisuus

Kirjallisuus

Kehitys

Ei

Ei

Työpäivät

0

0

Päiväkorvaus

600 €

600 €

Analyysikustannukset

100 €/analyysi

100 €/analyysi

Analyysien lukumäärä

0

0

Stabiilisuus
Pitoisuuden valvonta

Toimitus

c) Raportin tämänhetkisen arvon määritys
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Kustannuksen/lisämaksun/alennukse
n tyyppi

Raportti 1

Raportti 2

Alustava testi pitoisuuden
määrittämiseksi (vaihtelualueen
määritys)

0

0

Testi/vakioprotokolla

11 000 €

11 000 €

Hyvää laboratoriokäytäntöä ei
noudatettu

0

–1 100 €

Muut puutteet

0

–1 000 €

Aineen testitietojen nettoarvon
määrittäminen

11 000 €

8 800 €

Analyysitavan/-menetelmän
kehittäminen

0

0

Analyysitavan/-menetelmän
toimitus (0 työpäivää,
600 €/päivä)

0

0

Testiaineen analyysi

500 €

0

Stabiilisuus

100 €

0

Pitoisuuden valvonta (0 analyysia,
100 €/analyysi)

0

0

Analyysikustannukset

600 €

0

Kokeellisten kustannusten nettoarvon
määrittäminen

11 600 €

8 800 €

Hallinnolliset kustannukset 50

3 000 €

3 000 €

Riskipreemio51 (ei sovelleta)

0

0

Lisämaksut yhteensä

3 000 €

3 000 €

Lopullinen raportin tämänhetkisen
arvon määritys

14 600 €

11 800 €

50

Ks. alaviite 38 edellä.

51

Ks. alaviite 39.
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Esimerkki 3a: Tutkimuskustannusten osittaminen – yksittäiset tutkimukset
Seitsemän mahdollista rekisteröijää valmistelee samaa ainetta koskevien tietojen
yhteistoimituksen. Saatavilla on ainoastaan yksi tutkimus (yrityksen A omistama
tutkimus, joka kuuluu Klimischin luokkaan 1), joka nimetään päätutkimukseksi.
Edellisissä esimerkeissä kuvattujen periaatteiden mukaisesti tutkimuksen arvoksi on
laskettu 210 000 euroa.

Päätutkimuksen arvo

210 000 €

Osuus yritystä kohti (210 000 / 7)

30 000 €

Yrityksen A maksu (raportin omistaja)

0€

Muiden yritysten maksu 6 x 30 000

180 000 €

Korvaus kustannuksista

Maksuosuuksien kokonaissumma

180 000 €

Tutkimusraportin omistavan yrityksen A korvaus 30 000 x 6

180 000 €

Muiden yritysten (jotka eivät omista tutkimusta) korvaus

0€

Lopputulos (kustannusten osittaminen – kustannusten korvaus) on seuraava:
Yritys A saa 180 000 euroa.
Yritykset B, C, D, E, F ja G maksavat kukin 30 000 euroa.
Tosiasiassa yritys A ”maksaa” lisäksi 30 000 euroa, sillä se toimittaa tutkimuksen,
jonka arvoksi on määritetty 210 000 euroa, mutta saa siitä vain 180 000 euron
korvauksen. Näin ollen tätä voidaan pitää esimerkkinä tasapuolisesta kustannusten
jakamisesta.
Esimerkki 3b: Tutkimuskustannusten osittaminen – yksittäiset tutkimukset
Seitsemän mahdollista rekisteröijää valmistelee samaa ainetta koskevien tietojen
yhteistoimituksen. Yritys A omistaa Klimischin luokkaan 1 kuuluvan raportin
(raportti 1) ja yritys B Klimischin luokkaan 2 kuuluvan raportin (raportti 2).
Raportti 1 valitaan ainoaksi päätutkimukseksi. Yritykset sopivat, kuten
toimintaohjeissa on kuvattu, että korvausta maksetaan vain päätutkimuksesta.
Muiden yritysten maksuosuus perustuu vain tähän päätutkimukseen. Kaikki
seitsemän yritystä sopivat kuitenkin, että myös raportti 2 sisällytetään aineistoon.
Edellisissä esimerkeissä kuvattujen periaatteiden mukaisesti raportin 1 arvoksi on
laskettu 210 000 euroa ja raportin 2 arvoksi 140 000 euroa.
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Alustavat laskelmat
Päätutkimuksen arvo

210 000 €

Osuus yritystä kohti (210 000 / 7)

30 000 €

Yrityksen A maksu (raportin 1 omistaja)

0€

Yrityksen B maksu (raportin 2 omistaja)52 30 000 x (210 000 –
140 000) / 210 000

10 000 €

Muiden yritysten maksu 5 x 30 000

150 000 €

Yrityksen B maksaman summan vähennys on jaettava uudelleen tasan kaikkien
seitsemän yrityksen kesken, sillä muutoin sen maksaisi ainoastaan yritys A.
Mukautukset
Yrityksen B maksaman summan vähennys (30 000 – 10 000)

20 000 €

Lisäosuus yritystä kohti (20 000 / 7)

2 857 €

Yrityksen A maksu (raportin 1 omistaja)

0€

Yrityksen B maksu (raportin 2 omistaja) (mukautuksen jälkeen)
10 000 + 2 857

12 857 €

Muiden yritysten maksu (mukautuksen jälkeen) 30 000 + 2 857

32 857 €

Korvaus kustannuksista

Päätutkimuksen (raportti 1) omistavan yrityksen A korvaus
(32 857 x 5 + 12 857)

177 142 €

(= 210 000 – 30 000 – 2 857)

Lopputulos (kustannusten osittaminen – korvaus kustannuksista) on seuraava:
Yritys A saa 177 142 euroa.
Yritys B maksaa yritykselle A 12 857 euroa.
Yritykset C, D, E, F ja G maksavat yritykselle A 32 857 euroa.
Tosiasiassa yritys A ”maksaa” lisäksi 32 858 euroa, sillä se toimittaa tutkimuksen,
jonka arvoksi on määritetty 210 000 euroa, mutta saa siitä vain 177 142 euron
korvauksen. Näin ollen tätä voidaan pitää esimerkkinä tasapuolisesta kustannusten

On syytä panna merkille, että (tässä esimerkissä esitetty) käytäntö, jonka mukaan jäsenen B osuutta
pienennetään kertoimella, joka vastaa raportin 2 ja raportin 1 arvojen välisen erotuksen osaa jaettuna
raportin 1 arvolla, on esimerkki sovitusta etenemistavasta, joka ei ole ainoa vaihtoehto.
52

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet
Versio 3.1 – tammikuu 2017

153

jakamisesta.
Esimerkki 4: Tutkimuskustannusten osittaminen – yksittäiset tutkimukset
Seitsemän mahdollista rekisteröijää valmistelee samaa ainetta koskevien tietojen
yhteistoimituksen. Saatavilla on kaksi Klimischin luokkaan 1 kuuluvaa tutkimusta,
kaksi Klimischin luokkaan 2 kuuluvaa tutkimusta sekä yksi tutkimus, jota ei ole
arvioitu.
Yritys A omistaa Klimischin luokkaan 1 kuuluvan tutkimuksen (raportti 1), jonka
arvoksi on laskettu 240 000 euroa.
Yritys B omistaa Klimischin luokkaan 1 kuuluvan tutkimuksen (raportti 2), jonka
arvoksi on laskettu 200 000 euroa.
Yritys C omistaa Klimischin luokkaan 2 kuuluvan tutkimuksen (raportti 3), jonka
arvoksi on laskettu 160 000 euroa.
Yritys D omistaa Klimischin luokkaan 2 kuuluvan tutkimuksen (raportti 4), jonka
arvoksi on laskettu 150 000 euroa.
Yritys E omistaa tutkimuksen, jota ei ole arvioitu laadun osalta.
Yritykset F ja G eivät omista merkityksellistä tutkimusta.
Yritykset sopivat, että yrityksen A tutkimus on päätutkimus, ja kuten
toimintaohjeissa on kuvattu (ks. kohta 5.4.2.1, tapaukset i) ja ii) yhdessä),
korvausta maksetaan vain päätutkimuksen osalta. Lisäksi sovitaan, että yritys B ei
maksa osuutta, sillä se omistaa laadultaan vastaavan tutkimuksen. Näin ollen
jäljempänä esitetyt alustavat laskelmat perustuvat kuuden (ei seitsemän) yrityksen
yhtä suuriin osuuksiin. Yritys A osallistuu kustannuksiin mutta yritys B ei osallistu.
Muiden yritysten maksuosuus perustuu vain päätutkimukseen. Yritykset, joilla on
heikompilaatuisia tietoja, maksavat osuuden arvon erotuksen mukaan.

Alustavat laskelmat
Päätutkimuksen arvo

240 000 €

Osuus yritystä kohti (240 000 / 6)

40 000 €

Yrityksen A maksu (raportin 1 omistaja; päätutkimus)

0€

Yrityksen B maksu (raportin 2 omistaja; raportti ei ole päätutkimus
mutta se on sijoitettu Klimischin luokkaan 1)

0€

Yrityksen C maksu (raportin 3 omistaja; Klimischin luokkaan 2
kuuluva tutkimus) 40 000 x (240 000 – 160 000) / 240 000

13 333 €

Yrityksen D maksu (raportin 4 omistaja; Klimischin luokkaan 2
kuuluva tutkimus) 40 000 x (240 000 – 150 000) / 240 000

15 000 €

Yrityksen E maksu (raportin 5 omistaja; tutkimuksen laatua ei ole
arvioitu)

40 000 €

Yritysten F ja G maksu (eivät omista tutkimusraportteja) 2 x
40 000

80 000 €
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Osapuolet sopivat, että yritysten C ja D maksaman summan vähennys on jaettava
uudelleen tasan kuuden yrityksen kesken (lukuun ottamatta B:tä mutta mukaan
lukien A), sillä muutoin sen maksaisi ainoastaan yritys A.

Mukautukset
Yrityksen C maksaman summan vähennys (40 000 – 13 333)

26 667 €

Yrityksen D maksaman summan vähennys (40 000 – 15 000)

25 000 €

Jaettava lisäsumma (26 667 + 25 000)

51 667 €

Lisäosuus yritystä kohti (51 667 / 6)

8 611 €

Yrityksen A maksu (raportin 1 omistaja)

0€

Yrityksen C maksu (arvoltaan alhaisemman tutkimuksen omistaja)
13 333 + 8 611

21 944 €

Yrityksen D maksu (arvoltaan alhaisemman tutkimuksen omistaja)
15 000 + 8 611

23 611 €

Yritysten E, F ja G maksu kukin 40 000 + 8 611

kukin 48 611 €

Korvaus kustannuksista

Yrityksen A (raportin 1 omistaja; päätutkimus) korvaus

191 388 €

Kustannusten osittamisen ja kustannusten korvaamisen jälkeen lopputulos on
seuraava:
Jäsen A saa 191 388 euroa.
Jäsen B maksaa 0 euroa
Jäsen C maksaa jäsenelle A 21 944 euroa
Jäsen D maksaa jäsenelle A 23 661 euroa.
Jäsenet E, F ja G maksavat kukin jäsenelle A 48 611 euroa.
Tosiasiassa yritys A ”maksaa” lisäksi 48 612 euroa (saman kuin E, F ja G), sillä se
toimittaa tutkimuksen, jonka arvoksi on määritetty 240 000 euroa, mutta saa siitä
vain 191 388 euron korvauksen. Näin ollen tätä voidaan pitää esimerkkinä
tasapuolisesta kustannusten jakamisesta.
Esimerkki 5: Tutkimuskustannusten osittaminen – yksittäiset tutkimukset
Seitsemän mahdollista rekisteröijää valmistelee samaa ainetta koskevien tietojen
yhteistoimituksen.
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Tietojen yhteistoimitukseen osallistuva yritys A omistaa Klimischin luokkaan 2
kuuluvan tutkimuksen (raportti 1), jonka arvoksi on laskettu 158 300 euroa.
Yritys B omistaa Klimischin luokkaan 2 kuuluvan tutkimuksen (raportti 2), jonka
arvoksi on laskettu 145 000 euroa.
Yritys C omistaa Klimischin luokkaan 2 kuuluvan tutkimuksen (raportti 3), jonka
arvoksi on laskettu 144 000 euroa.
Muut jäsenet D, E, F ja G eivät omista merkityksellistä tutkimusta.
Yrityksen A tutkimus nimetään päätutkimukseksi. Kaikki seitsemän yritystä sopivat
kuitenkin, että myös yritysten B ja C raportit sisällytetään aineistoon.
Yritykset sopivat toimintaohjeiden menetelmän mukaisesti, että tietoja toimittavat
mahdolliset rekisteröijät maksavat summan, joka lasketaan päätutkimuksen
kustannusten erotuksen perusteella.
Alustavat laskelmat
Päätutkimuksen arvo

158 300 €

Osuus jäsentä kohti (158 300 / 7)

22 614 €

Yrityksen A maksu (raportin 1 omistaja; Klimischin luokkaan 2 kuuluva
päätutkimus)

0€

Yrityksen B maksu (raportin 2 omistaja; Klimischin luokkaan 2 kuuluva
tutkimus) 22 614 x (158 300 – 145 000) / 158 300

1 900 €

Yrityksen C maksu (raportin 3 omistaja; Klimischin luokkaan 2 kuuluva
tutkimus) 22 614 x (158 300 – 144 000) / 158 300

2 043 €

Yritysten D, E, F ja G maksu (eivät omista tutkimusraportteja) 4 x
22 614

90 456 €

Osapuolet sopivat, että yritysten B ja C maksaman summan vähennys on jaettava
uudelleen, sillä muutoin sen maksaisi ainoastaan yritys A. Yritykset sopivat, että
maksujen mukautukset olisi jaettava uudelleen tasan kaikkien yritysten kesken.
Mukautukset
Yrityksen B maksaman summan vähennys

20 714 €

Yrityksen C maksaman summan vähennys

20 571 €

Jaettava lisäsumma (20 714 + 20 571)

41 285 €

Lisäosuus yritystä kohti (41 285 / 7)

5 897 €

Yrityksen A maksu (raportin 1 omistaja)

0€

Yrityksen B maksu (arvoltaan alhaisemman tutkimuksen omistaja)
1 900 + 5 897

7 797 €
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Yrityksen C maksu (arvoltaan alhaisemman tutkimuksen omistaja)
2 043 + 5 897

7 940 €

Yritysten D, E, F ja G maksu kukin 22 614 + 5 897

kukin 28 511 €

Korvaus kustannuksista

Yrityksen A (raportin 1 omistaja; päätutkimus) korvaus

129 781 €

Kustannusten osittamisen ja kustannusten korvaamisen jälkeen lopputulos on
seuraava:
Jäsen A saa 129 781 euroa.
Jäsen B maksaa 7 797 euroa (Klimischin luokkaan 2 kuuluva tutkimus, ei kuitenkaan
päätutkimus tai arvokkain tutkimus).
Jäsen C maksaa 7 940 euroa (Klimischin luokkaan 2 kuuluva tutkimus, ei kuitenkaan
päätutkimus tai arvokkain tutkimus).
Jäsenet D, E, F ja G maksavat kukin 28 511 euroa.
Tosiasiassa yritys A ”maksaa” lisäksi 28 519 euroa (lähes saman kuin D, E, F ja G),
sillä se toimittaa tutkimuksen, jonka arvoksi on määritetty 158 300 euroa, mutta saa
siitä vain 129 781 euron korvauksen. Näin ollen tätä voidaan pitää esimerkkinä
tasapuolisesta kustannusten jakamisesta.
Esimerkki 6: Kustannusten osittaminen – korvaukset parhaista
tutkimuksista
Joissain tapauksissa voidaan tarvita useampi kuin yksi tutkimus tietyn
tietovaatimuksen täyttämiseksi. Tällöin voidaan käyttää mekanismia, jonka avulla
jaetaan useamman kuin yhden tutkimuksen kustannukset. (Ks. kohta 5.4.2.2,
tapaus i).)
Viidellä yrityksellä on hallussaan seuraavat tiedot tietystä tutkittavasta
ominaisuudesta (myös tutkimuksen arvotukset on merkitty):
Yritys A: Klimischin luokkaan 1 kuuluva tutkimus (raportti 1, kustannus 105 000
euroa) + Klimischin luokkaan 2 kuuluva tutkimus (raportti 2, kustannus 80 000
euroa).
Yritys B: Ei tietoja.
Yritys C: Klimischin luokkaan 1 kuuluva tutkimus (raportti 3, kustannus 95 000
euroa).
Yritys D: Klimischin luokkaan 2 kuuluva tutkimus (raportti 4, kustannus 65 000
euroa) + Klimischin luokkaan 2 kuuluva tutkimus (raportti 5, kustannus 75 000
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euroa).
Yritys E: Klimischin luokkaan 2 kuuluva tutkimus (raportti 6, kustannus 60 000
euroa).
Saatavilla olevien tutkimusten määrä yhteensä = 6.
Yritykset päättävät, että raportit 1, 3, 5 ja 6 nimetään päätutkimuksiksi.
Tällöin kaikki yritykset sopivat, että valituille raporteille, joilla on sama Klimischin
luokitus, määritetään sama nimellisarvo. Klimischin luokkaan 1 kuuluvien
tutkimusten arvoksi määritetään näin ollen 100 000 euroa ja Klimischin luokkaan 2
kuuluvien tutkimusten arvoksi 67 500 euroa.
Näiden tietojen ja tutkimusten kuvattujen nimellisarvojen perusteella voidaan todeta
seuraavaa: Käytettyjen tutkimusten määrä yhteensä (laskentatarkoituksiin) = 4.
Näiden tutkimusten arvo yhteensä = (2 x 100 000) + (2 x 67 500) = 335 000 euroa.
Kunkin osapuolen osuus on näin ollen 335 000 / 5 = 67 000 euroa.
Maksu- tai korvausosuudet: Jäsen B maksaa 67 000 euroa (67 000 – 0).
Jäsenet A, C, D ja E (kaikki korvaukseen oikeuttavan tiedon haltijoita) saavat kukin
16 500 euroa (67 000 / 4).
Esimerkki 7: Tutkimuksen arvon määrittäminen – käyttörajoitukset
Seitsemän mahdollista rekisteröijää valmistelee samaa ainetta koskevien tietojen
yhteistoimituksen.
Yritys A omistaa raportin 1 (Klimischin luokkaan 1 kuuluva tutkimus), jonka arvoksi
on laskettu 173 350 euroa, ja yritys B omistaa raportin 2 (Klimischin luokkaan 2
kuuluva tutkimus), jonka arvoksi on laskettu 147 280 euroa.
Yritykset C, D, E, F ja G eivät omista merkityksellistä tutkimusta.
Kustannusten osittaminen
Jäsen C käyttää tutkimusta yksinomaan REACH-asetuksen mukaisiin tarkoituksiin ja
tarvitsee vain käyttöluvan tutkimukseen. Jäsenen C osuutta pienennetään
50 prosenttia (jolloin jäsen maksaa 50 prosenttia).
Jäsenen D on viitattava tutkimukseen maailmanlaajuisia sääntelytarkoituksia varten
(mukaan luettuna REACH-asetus EU:ssa), mutta jäsen D tarvitsee vain käyttöluvan
tutkimukseen. Jäsenen osuutta pienennetään 30 prosenttia (jolloin jäsen maksaa
70 prosenttia).
Muille jäsenille annetaan täydellisen tutkimusraportin täydelliset käyttöoikeudet.

Alustavat laskelmat
Päätutkimuksen arvo

173 350 €

Osuus jäsentä kohti (173 350 / 7)

24 764 €

Yrityksen A maksu (raportin 1 omistaja)

0€
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Yrityksen B maksu (arvoltaan alhaisemman raportin 2 omistaja) 24 764 x
(173 350 – 147 280) / 173 350

3 724 €

Jäsenten E, F ja G maksu 3 x 24 764 (koko osuus, ei vähennystä)

74 292 €

Jäsenen C (joka voi käyttää tutkimusta vain REACH-asetuksen mukaisiin
tarkoituksiin eli saa tietojen käyttöluvan) maksu 24 764 x ((100 – 50) /
100)

12 382 €

Jäsenen D (joka voi käyttää tutkimusta kaikkiin sääntelytarkoituksiin
REACH-asetus mukaan luettuna mutta tarvitsee vain käyttöluvan) maksu
24 764 x ((100 – 30) / 100)

17 335 €

Yritysten B, C ja D maksaman summan vähennys on jaettava uudelleen kaikkien
yritysten kesken, sillä muutoin sen maksaisi ainoastaan yritys A. Yritykset sopivat
myös, että käyttörajoitus otetaan huomioon tämän summan jakamisessa käyttäen
samoja kertoimia.

Mukautukset
Yrityksen B maksaman summan vähennys (24 764 – 3 724)

21 040 €

Yrityksen C maksaman summan vähennys (24 764 – 12 382)

12 382 €

Yrityksen D maksaman summan vähennys (24 764 – 17 335)

7 429 €

Jaettava lisäsumma (21 040 + 12 382 + 7 429)

40 851 €

Vertailukohteena käytettävä yrityskohtainen yhtäläinen lisäosuus
(40 851 / 7)

5 836 €

Yrityksen C korjattu lisämaksu (50 prosenttia 5 836 eurosta)

2 918 €

Yrityksen D korjattu lisämaksu (70 prosenttia 5 836 eurosta)

4 085 €

Yritysten B, E, F ja G lisämaksu (40 851 – (2 918 + 4 085) /5)

6 770 €

Lopulliset maksut
Yrityksen B lopullinen maksu 3 724 + 6 770

10 494 €

Yrityksen C lopullinen maksu 12 382 + 2 918

15 300 €

Yrityksen D lopullinen maksu 17 335 + 4 085

21 420 €

Yritysten E, F ja G maksu kukin 24 764 + 6 770

kukin 31 534 €
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Kustannusten korvaus

Maksuosuuksien kokonaissumma

141 816 €

Lopputulos (kustannusten osittaminen – kustannusten korvaus) on seuraava:
Yritys A saa 141 816 euroa.
Yritys B maksaa 10 494 euroa.
Yritys C maksaa 15 300 euroa.
Yritys D maksaa 21 420 euroa.
Yritykset E, F ja G maksavat kukin 31 534 euroa.
Tosiasiassa yritys A ”maksaa” lisäksi 31 534 euroa (saman kuin E, F ja G), sillä se
toimittaa tutkimuksen, jonka arvoksi on määritetty 173 350 euroa, mutta saa siitä
vain 141 816 euron korvauksen. Näin ollen tätä voidaan pitää esimerkkinä
tasapuolisesta kustannusten jakamisesta.
Esimerkki 8: Rekisteröintiaineiston kustannusten osittaminen eri
tonnimäärien perusteella
Kustannukset voidaan jakaa tasapuolisesti myös tonnimäärien perusteella, koska
REACH-asetuksen mukaiset tietovaatimukset liittyvät tonnimääriin. Ne ovat siis
keskeisin kustannusten jakamiseen vaikuttava tekijä. Tiettyyn tonnimääräluokkaan
kuuluvien rekisteröijien tarvitsemien tietojen aiheuttamat kustannukset vaihtelevat,
ja ne liittyvät yleensä sellaisten tietojen kustannuksiin, joita varten rekisteröijän on
hankittava lupa tai jotka tämän on ostettava rekisteröintiaineiston toimittamista
varten.
Koska kustannusten vakio-osuutta eri tonnimäärien välillä on vaikea määrittää,
voidaan käyttää erilaisia toimintatapoja.
Aineen X tietojenvaihtofoorumin 10 jäsentä ovat ilmaisseet aikeensa rekisteröidä
aine. Viisi jäsentä kuuluu tonnimääräluokkaan ”yli 1 000 tonnia vuodessa”, kolme
jäsentä luokkaan ”100–1 000 tonnia vuodessa” ja kaksi jäsentä luokkaan ”1–100
tonnia vuodessa”.
Aineistossa tarvittavista tiedoista aiheutuvat kustannukset ovat 1 420 000 euroa ja
hallinnolliset kustannukset (tietojenvaihtofoorumin hallinto, aineiston valmistelu ja
kolmannen osapuolen toteuttama arviointi) ovat 10 000 euroa. Näin ollen
kokonaiskustannukset ovat 1 430 000 euroa.
Päärekisteröijä ehdottaa käyttöluvalle seuraavia hintoja:
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Tonnimäärä

Kustannukset tietojen
käytöstä (€)

Hallinnolliset
kustannukse
t (€)53

Käyttöluva
n hinta
yhteensä
(€)

yli 1 000 t/v

250 000

1 300

251 300

100–1 000 t/v

50 000

800

50 800

1–100 t/v

10 000

550

10 550

Hintarakenne kuvastaa sitä, että suuremman tonnimäärän mukaisessa
rekisteröinnissä rekisteröintivaatimukset ovat tiukemmat. Kunkin rekisteröijän
maksamien hallinnollisten kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, miten suuren
tonnimäärän rekisteröijät rekisteröivät. Rekisteröijän on jaettava vain ne
hallinnolliset kustannukset, jotka ovat oleellisia sen rekisteröinnin kannalta
(täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohta; ks. lisätietoa kohdassa 5.1).
Näin ollen kokonaishinta on 5 x 251 300 + 3 x 50 800 + 2 x 10 550 = 1 430 000
euroa.
On pantava merkille, että suhde (painotus), jonka mukaan hallinnolliset
kustannukset on jaettu eri tonnimäärille, voivat vaihdella eri aineiden osalta. Sen on
vastattava hallinnollisten kustannusten tosiasiallista jakautumista ja oltava
objektiivinen ja perusteltu.
Esimerkki 9: Rekisteröintiaineiston kustannusten osittaminen ja tasaaminen
uusien rekisteröijien ja lisäkustannusten vuoksi (korvausjärjestelyt)
Tietojenvaihtofoorumissa on paljon jäseniä (esim. 100 jäsentä). Aineiston arvioitu
kokonaishinta, joka sisältää hallinnolliset kustannukset, on 1 000 000 euroa.
Päärekisteröijän tekemän kyselyn mukaan yhteensä 100 esirekisteröijästä
30 oikeushenkilöä on ilmaissut aikeensa rekisteröidä aine suurimman tonnimäärän
mukaan.
Lisäksi on arvioitu varovasti, että 20 oikeushenkilöä rekisteröi tosiasiallisesti
suurimman tonnimäärän mukaan (yli 1 000 t/v).
Kustannusten osittamisessa on sovittu menetelmästä, jossa saman tonnimäärän
rekisteröivät oikeushenkilöt maksavat yhtäläisen osuuden. Lisäksi on sovittu54 hinta
pienemmille tonnimäärille siltä varalta, että ilmaantuu uusia mahdollisia ehdokkaita:
yli 1 000 t/v:

100 prosenttia käyttöluvasta

100–1 000 t/v:

50 prosenttia käyttöluvasta

Rekisteröijän on jaettava vain ne hallinnolliset kustannukset, jotka ovat oleellisia sen rekisteröinnin
kannalta (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohta). Tämän vaatimuksen mukaisesti kunkin
rekisteröijän maksamien hallinnollisten kustannusten määrä vaihtelee tonnimäärästä riippuen.
53

Kullekin tonnimäärälle ositetun kustannusten prosenttiosuuden tai suhteellisen osuuden on oltava
objektiivisesti perusteltu. Vaikka hintaa ei voida absoluuttisesti arvioida ennen lopullisen
rekisteröintimääräajan päättymistä, kunkin rekisteröijän osuus kustannuksista on määritettävä
tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla ennen lopullista korvausta.
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10–100 t/v:

20 prosenttia käyttöluvasta

alle 10 t/v:

5 prosenttia käyttöluvasta

Käyttöluvan hinta on 1 000 000 / 20 = 50 000 euroa.
Vuoteen 2010 mennessä 20 oikeushenkilöä on rekisteröinyt aineen. Näiden
rekisteröijien maksamien maksujen kokonaissumma kattaa aineiston
kokonaiskustannukset.
Ensimmäisen rekisteröintimääräajan (esim. vuonna 2012) jälkeen kaksi uutta
oikeushenkilöä, jotka haluavat rekisteröidä aineen suurimman tonnimäärän mukaan,
liittyy tietojen yhteistoimitukseen. Niistä kumpikin maksaa 50 000 euroa.
Näin ollen 2 x 50 000 = 100 000 euroa tuloa.
Tietojenvaihtofoorumin toimintojen lisäksi yhteiselle rekisteröintiaineistolle tehdään
vaatimustenmukaisuuden tarkistus. Sen tulos aiheuttaa lisätyötä (uusien tietojen
tuottaminen ja siihen liittyvä arviointityö), josta tietojenvaihtofoorumille arvioidaan
aiheutuvan 80 000 euron kustannukset (ks. myös kohta 5.5.4).
Ennen seuraavaa vuoden 2013 rekisteröintimääräaikaa kolme uutta oikeushenkilöä,
jotka aikovat rekisteröidä 100–1 000 tonnia vuodessa, liittyy tietojen
yhteistoimitukseen. Niistä kukin maksaa 25 000 euroa.
Näin ollen 3 x 25 000 = 75 000 euroa tuloa.
Alun perin sovitun mekanismin mukaan korvaus maksetaan vuonna 2018 viimeisen
rekisteröintimääräajan jälkeen:
TULOS
Tulot 2010

+1 000 000 €

Tulot 2012

+100 000 €

Tulot 2013

+75 000 €

Aineiston
kustannukset

–1 000 000 €

Arviointikustannukset

–80 000 €

Tulos

+95 000 €

Lisäksi on päätetty varata 10 000 euroa lisäkustannuksia varten, jos aineistoa on
päivitettävä vuoden 2018 jälkeen.
Tulos

+95 000 €

Päivityskustannukset

–10 000 €

Lopputulos

+85 000 €
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Yli 1 000 tonnia vuodessa rekisteröiviä oikeushenkilöitä on 22 ja 100–1 000 tonnia
vuodessa rekisteröiviä oikeushenkilöitä kolme. Korvausyksiköiden lukumäärä: 22 + 3
/ 2 = 23,5.
Korvausyksikön arvo: 85 000 / 23,5 = 3 617 euroa.
Kukin yli 1 000 tonnia vuodessa rekisteröivä oikeushenkilö saa palautuksena yhden
korvausyksikön: 3 617 euroa.
Kukin 100–1 000 tonnia vuodessa rekisteröivä oikeushenkilö saa palautuksena puoli
korvausyksikköä: 1 808 euroa.

Huomautus: Korvausten maksutiheydestä on sovittava. Se voi olla esimerkiksi i)
joka kerta, kun uusi jäsen liittyy tietojen yhteistoimitukseen, ii) kunkin vuoden
ensimmäinen vuosineljännes tai iii) 1. kesäkuuta 2018 jälkeen. Rekisteröijät voivat
vapaasti sopia muusta maksutiheydestä, joka sopii parhaiten niiden tarpeisiin ja
tilanteeseen. Joka tapauksessa korvausjärjestelmän sisällyttäminen sopimukseen on
pakollista, ja siitä voidaan luopua vain kaikkien rekisteröijien, myös tulevien
rekisteröijien, yksimielisellä sopimuksella.
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6.

REKISTERÖINTI: TIETOJEN YHTEISTOIMITUS

Jos rekisteröijät ovat samaa mieltä siitä, että ne valmistavat ja/tai tuovat maahan
samaa ainetta, niiden on rekisteröitävä aine yhdessä REACH-asetuksen nojalla.
Aineen laajuus määrittelee yhteisesti rekisteröidyn aineen rajaavat koostumukset,
jos nämä koostumukset aiheuttavat erilaisia ominaisuuksia. Yhteen aineistoon
sisältyvien rajaavien koostumusten lukumäärään vaikuttavat tietojen
yhteistoimituksen osallistujien rekisteröimien koostumusten vaihtelevuus sekä niiden
käyttäytymis- ja vaaraprofiilit. Tiedot ilmoitetaan aineen tunnisteprofiilissa55, jonka
perusteella nykyiset ja tulevat rekisteröijät liittyvät yhteistoimitukseen tai jäävät sen
ulkopuolelle.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien osapuolten, joilla on samaa ainetta
koskevia rekisteröintivelvoitteita, on tehtävä yhteistyötä eli neuvoteltava ja sovittava
rekisteröintistrategiasta (ks. lisätietoa tietojenvaihtofoorumin muodostamisesta
kohdassa 3 ja/tai tiedusteluprosessista kohdassa 4). Tämä kattaa itse tietoja
koskevat neuvottelut (tiedot aineen vaarallisista ominaisuuksista tutkimusten ja
testausehdotusten muodossa sekä luokitus- ja merkintätiedot) mutta myös
varsinaisen tietojen yhteistoimitusta koskevan velvollisuuden. Osapuolten on
rekisteröitävä yhdessä tiedot, jotka on toimitettava yhteisesti REACH-asetuksen
11 artiklan 1 kohdan nojalla (tutkimukset ja testausehdotukset sekä luokitus- ja
merkintätiedot). Samanaikaisesti rekisteröijät voivat sopia toimittavansa yhteisesti
myös kemikaaliturvallisuusraportin ja/tai turvallista käyttöä koskevat ohjeet.

Huomautus: Tietojen yhteistoimitus ei vapauta kutakin rekisteröijää (valmistaja,
maahantuoja tai ainoa edustaja) velvollisuudesta toimittaa myös oma
(jäsen)aineistonsa, joka sisältää erikseen toimitettavat tiedot (esim. tiedot
rekisteröitävän aineen koostumusprofiileista).

Huomautus: Tietojen yhteistoimitusta koskevia säännöksiä sovelletaan kaikkiin
saman aineen rekisteröijiin riippumatta siitä, ovatko ne esirekisteröineet aineen
(vaiheittain rekisteröitävät aineet, ks. kohta 3) tai tehneet siitä tiedustelun (muut
kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet tai esirekisteröimättömät vaiheittain
rekisteröitävät aineet, ks. kohta 4). Etenkin varhaisten rekisteröijien, jotka ovat
rekisteröineet aineen ennen tietojen yhteistoimitusprosessin käyttöönottoa (ts.
rekisteröijä rekisteröi aineen ensimmäisenä, eikä muita saman aineen rekisteröijiä
ole), on päivitettävä aineistonsa liittyäkseen tietojen yhteistoimitukseen viimeistään
siinä vaiheessa, kun muut tahot aikovat rekisteröidä saman aineen. Rekisteröijien on
sovittava keskenään päärekisteröijän roolista, joka voidaan siirtää toiselle
osapuolelle milloin tahansa.

Tässä kohdassa selostetaan tietojen yhteistoimituksen mekanismeja ja siitä
poisjättäytymisen perusteita, jotka on kuvattu REACH-asetuksessa. Tarkempia
tietoja päärekisteröijän asemasta ja roolista on näiden toimintaohjeiden
kohdassa 3.2.6.
Huomautus: Tietojen yhteistoimitusvelvollisuutta sovelletaan kaikkiin saman aineen
rekisteröijiin myös silloin, jos osa tai kaikki tiedoista toimitetaan 11 artiklan
Ks. lisätietoa REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevissa
toimintaohjeista.
55
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3 kohdan ja 19 artiklan 2 kohdan nojalla erikseen yhteisesti toimitettavista tiedoista.
Välituotteiden rekisteröijät voivat muodostaa erillisen tietojen yhteistoimituksen
samanaikaisesti muuhun käyttöön tarkoitettua samaa ainetta koskevien tietojen
yhteistoimituksen kanssa. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin suositeltavaa käyttää
vain silloin, kun välituotekäyttöjen mukauttaminen vakiomuotoiseen tietojen
yhteistoimitukseen ei ole mahdollista (vaan johtaisi esimerkiksi riitaan). Lisätietoa
välituotteita koskevasta tietojen yhteistoimituksesta annetaan jäljempänä
kohdassa 6.2.

6.1.

Pakollinen tietojen yhteistoimitus

REACH-asetuksessa asetetaan vaatimus tietojen yhteistoimituksesta osana teknistä
aineistoa, joka sisältää seuraavat tiedot:


aineen luokitus ja merkinnät



tutkimustiivistelmät



yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät



testausehdotukset



tieto siitä, onko arvioija arvioinut oleelliset tiedot (vapaaehtoisesti).

Tietojen yhteistoimituksen toteuttaa päärekisteröijä, jonka muut mahdolliset saman
aineen rekisteröijät ovat valinneet. Päärekisteröijä toimittaa muiden rekisteröijien
puolesta rekisteröintiaineiston ja yhteiset tiedot REACH-IT-järjestelmän kautta.
Päärekisteröijän aineisto on toimitettava ennen kuin yhteistoimituksen muut jäsenet
toimittavat omat rekisteröintinsä. Jokainen muu mahdollinen rekisteröijä, joka
osallistuu tietojenvaihtofoorumiin tai tietojen yhteistoimitukseen, toimittaa sen
jälkeen aineistonsa tietojen yhteistoimituksen jäsenenä. Jos rekisteröijä käyttää
kolmatta osapuolta edustajanaan, sen yhteystiedot on ilmoitettava rekisteröijän
omassa rekisteröintiaineistossa.

Huomautus: Rekisteröijiin on sovellettu tietojen yhteistoimitusta koskevaa
velvollisuutta REACH-asetuksen voimaantulosta eli 1. kesäkuuta 2007 lähtien.
Kaikkien saman aineen rekisteröijien on toimitettava yhteisesti ainetta koskevat
tiedot. Täytäntöönpanoasetuksella on sen voimaantulosta lähtien annettu
kemikaalivirastolle käytännön työkalut, joilla varmistetaan, että kaikki samaa ainetta
koskevat tiedot kuuluvat yhteen tietojen yhteistoimitukseen.
Jos saman aineen rekisteröijät ovat toimittaneet aineistonsa erikseen ennen
täytäntöönpanoasetuksen täytäntöönpanon aloittamista, eli tiedot eivät ole
kuuluneet yhteen tietojen yhteistoimitukseen, nämä rekisteröijät eivät täytä 11 ja
19 artiklan mukaista tietojen yhteiskäyttövelvollisuutta. Näiden rekisteröijien on
muodostettava tietojen yhteistoimitus, sillä muutoin ne eivät voi päivittää
aineistoaan56. Jos tietojen yhteistoimitukseen liittymistä koskevat neuvottelut
epäonnistuvat, vaikka osapuolet ovat kaikin tavoin pyrkineet sopimukseen, voidaan

REACH-IT-järjestelmän tekniset tiedot, jotka koskevat pääaineiston, jäsenaineiston ja muun kuin
jäsenaineiston (perintönä siirtyneet tapaukset) toimittamista, ovat saatavilla REACH-IT-rekisteröintiä
käsittelevissä kysymyksissä ja vastauksissa kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa
https://echa.europa.eu/fi/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1169-1170-1171-1172-11731174-1175-1177
56
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turvautua kemikaaliviraston riitojenratkaisumenettelyyn. Tällöin kemikaalivirasto
varmistaa täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan mukaisesti, että saman aineen kaikki
rekisteröijät ovat osa tietojen yhteistoimitusta, myös silloin, jos osa tiedoista on
toimitettu erikseen REACH-asetuksen 11 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.
Jos kemikaalivirasto toteaa, että mahdollinen rekisteröijä on kaikin tavoin pyrkinyt
sopimukseen tietojen yhteistoimitukseen liittymisestä, kemikaalivirasto antaa
mahdolliselle rekisteröijälle tunnuksen olemassa olevien rekisteröijien
valmistelemaan tietojen yhteistoimitukseen.

6.2.

Välituotteet tiukasti valvotuissa olosuhteissa

Saman aineen rekisteröijien on tehtävä rekisteröinti yhdessä riippumatta aineen
käytöstä (välituote tai muu käyttö). Koska välituotteisiin (joita käytetään ainoastaan
tiukasti valvotuissa olosuhteissa) sovelletaan kevennettyjä tietovaatimuksia,
välituotteiden rekisteröijät voivat kuitenkin käytännön syistä joko osallistua tietojen
yhteistoimitukseen ”tavallisten” rekisteröijien kanssa tai laatia rinnakkaisen
yhteistoimituksen vain välituotekäytön osalta. Käytännössä on suositeltavaa laatia
yksi tietojen yhteistoimitus. Kuitenkin esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröijä
joutuisi muutoin aloittamaan riitamenettelyn kemikaaliviraston kautta, se voi päättää
toimittaa yhteisesti toimitettavat tiedot erikseen.
Tavallisessa tietojen yhteistoimituksessa välituotteiden rekisteröijiä (lukuun
ottamatta kuljetettavia erotettuja välituotteita, joiden määrä on yli 1 000 tonnia
vuodessa), jotka vapautetaan suurelta osin liitteissä VII–XI määritettyjen
vakiotietojen toimituksesta (REACH-asetuksen 17 artikla ja 18 artiklan 2 kohta), ei
voida pakottaa jakamaan tietojen yhteistoimituksen kustannuksia, jotka liittyvät
niiden kannalta epäolennaisiin tietoihin (välituotteiden rekisteröijien on toimitettava
ainoastaan tiedot, jotka ovat niiden saatavilla maksutta). Välituotteiden rekisteröijiä
voidaan silti vaatia maksamaan hallinnolliset kustannukset, jotka liittyvät itse
tietojen yhteistoimituksen laadintaan ja hallintaan. Näiden kustannusten voidaan
kuitenkin kohtuullisesti odottaa olevan melko pieniä.
Huomautus: Jos välituotteen rekisteröijän hallussa on selkärankaisilla tehty
tutkimus, joka olisi merkityksellinen niille rekisteröijille, joihin sovelletaan
vakiotietovaatimuksia, niiden on eläinkokeiden toistamisen välttämistä koskevan
yhteisen velvoitteen vuoksi jaettava nämä tiedot ja niitä koskevat kustannukset
pyynnöstä.

6.3.

Yhteenveto teknisen aineiston osasta, joka on
toimitettava tai voidaan toimittaa yhteisesti
rekisteröintiä varten

Taulukko 2: Yhteenveto tiedoista, jotka voidaan toimittaa yhteisesti ja/tai
erikseen
Tietojen yhteistoimitus
= pääaineisto (tiettyä
ainetta koskevat tiedot)

Tietojen toimitus erikseen
= jäsenaineisto
(oikeushenkilökohtaiset
rekisteröintitiedot)

Tietojen toimitus yhteisesti
tai erikseen: päätös tehtävä
tietojen yhteistoimituksen
jäsenten keskuudessa
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Koostumusprofiilit, jotka
määrittävät ”rajaavaksi
koostumukseksi” rekisteröityä
ainetta koskevien tietojen
yhteistoimituksen laajuuden,
ilmoitetaan aineiston
kohdassa 1.2.

10 artiklan a alakohdan
i alakohta: Aineen valmistajan
tai maahantuojan
tunnistetiedot siten kuin
liitteessä VI olevassa
1 jaksossa täsmennetään.

10 artiklan a alakohdan
v alakohta: Ohjeet aineen
turvallisesta käytöstä siten
kuin liitteessä VI olevassa
5 jaksossa täsmennetään.

10 artiklan a alakohdan
iv alakohta: Aineen luokitus
ja merkinnät siten kuin
liitteessä VI olevassa
4 jaksossa täsmennetään.

10 artiklan a alakohdan
ii alakohta: Aineen
tunnistetiedot siten kuin
liitteessä VI olevassa
2 jaksossa täsmennetään.

10 artiklan b alakohta:
Muodoltaan liitteessä I
määritetty
kemikaaliturvallisuusraport
ti, jos se vaaditaan 14 artiklan
mukaan.

Voivat olla erilaisia jäsenten
keskuudessa.

Tämän raportin asiaa koskevat
jaksot voivat sisältää
asiaankuuluvat käyttö- ja
altistumiskategoriat, jos
rekisteröijä katsoo sen
asianmukaiseksi.

10 artiklan a alakohdan
vi alakohta:
Tutkimustiivistelmät
tiedoista, jotka on saatu
liitteitä VII–XI soveltamalla.

10 artiklan a alakohdan
iii alakohta: Tiedot aineen
valmistuksesta ja
käytö(i)stä siten kuin
liitteessä VI olevassa
3 jaksossa täsmennetään;
näiden tietojen on katettava
kaikki rekisteröijän tunnistetut
käytöt. Nämä tiedot voivat
sisältää asiaankuuluvat
käyttö- ja
altistumiskategoriat, jos
rekisteröijä katsoo sen
asianmukaiseksi.

10 artiklan a alakohdan
vii alakohta: Yksityiskohtaiset
tutkimustiivistelmät tiedoista,
jotka on saatu liitteitä VII–XI
soveltamalla, jos sitä
edellytetään liitteen I
mukaisesti.

10 artiklan a alakohdan
x alakohta: 1–10 tonnia
valmistettavien tai
maahantuotavien aineiden
osalta liitteessä VI olevassa
6 jaksossa tarkoitetut
altistumistiedot.

10 artiklan a alakohdan
ix alakohta:
Testausehdotukset, jos ne
on lueteltu liitteissä IX ja X.

Vapaaehtoinen: 10 artiklan
a alakohdan viii alakohta:
Ilmoitus siitä, mitkä
10 artiklan a alakohdan
iii alakohdan nojalla
toimitetuista tiedoista
ovat valmistajan tai
maahantuojan valitseman ja
tarvittavan kokemuksen
omaavan arvioijan
arvioimia.

Vapaaehtoinen: 10 artiklan
a alakohdan viii alakohta:
Ilmoitus siitä, mitkä
10 artiklan b alakohdan nojalla
toimitetuista tiedoista ovat
valmistajan tai maahantuojan
valitseman ja
tarvittavan kokemuksen
omaavan arvioijan
arvioimia.
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Vapaaehtoinen: 10 artiklan
a alakohdan viii alakohta:
Ilmoitus siitä, mitkä
10 artiklan a alakohdan iv, vi
ja vii alakohdan nojalla
toimitetuista tiedoista ovat
valmistajan tai maahantuojan
valitseman ja tarvittavan
kokemuksen omaavan
arvioijan arvioimia.

Päärekisteröijän roolia ja tehtäviä on käsitelty kohdassa 3, jossa kuvataan vaiheittain
rekisteröitävien aineiden tietojen yhteiskäyttöprosessi tietojenvaihtofoorumissa.

6.4.

Tiettyjen tai kaikkien yhteistoimitukseen sisältyvien
tietojen toimittaminen erikseen

Tietojen yhteistoimitusvelvollisuuden yleisenä tavoitteena on, että yhdestä aineesta
toimitetaan yksi rekisteröinti (joka kattaa mahdollisuuksien mukaan myös aineen
välituotekäytön). Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin soveltaa poikkeuksia, jotka
liittyvät REACH-asetuksen 11 artiklan 3 kohdassa ja 19 artiklan 2 kohdassa
nimenomaisesti määriteltyjen tiettyjen tietojen yhteistoimitukseen. Vaikka näitä
poikkeuksia sovellettaisiin, rekisteröijien on edelleen oltava osa samaa tietojen
yhteistoimitusta riippumatta siitä, toimitetaanko kaikkia tai mitään vaadituista
tiedoista yhteisesti.
Huomautus: Kaikki tietystä aineesta toimitetut tiedot riippumatta siitä, onko ne
toimitettu yhteisesti vai erikseen, muodostavat tietokokonaisuuden, jossa kuvataan
aineen vaaralliset ominaisuudet ja siihen liittyvät riskit. Vaatimustenmukaisuuden
tarkistus tehdään ensisijaisesti tiedoille, joiden toimituksessa on hyödynnetty
poisjättäytymistä, REACH-asetuksen 41 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
Jos mahdollinen rekisteröijä aikoo toimittaa erikseen kaikki tai osan
yhteistoimitukseen sisältyvistä tiedoista (poisjättäytyminen), tämä ei vapauta
mahdollista rekisteröijää ja olemassa olevia rekisteröijiä velvollisuudesta pyrkiä
kaikin tavoin sopimukseen tietojen yhteistoimitukseen liittymisestä. Erikseen
toimitettavat tiedot ovat oleellisia kaikille kyseisen aineen rekisteröijille, jos niissä
määritellään aineen ominaisuudet. Mahdollisen rekisteröijän, joka haluaa toimittaa
tällaisia tietoja erikseen, voidaan näin ollen perustellusti odottaa toimittavan tiedot
olemassa oleville rekisteröijille pyynnöstä.
Olemassa olevat rekisteröijät eivät voi kyseenalaistaa näiden tietojen laatua tai
asianmukaisuutta (esim. ainetta koskevan tutkimuksen laatu; liitteessä XI
vahvistettujen perusteiden täyttyminen interpolointia koskevan mukautuksen
yhteydessä). Näiden tietojen laatua tai asianmukaisuutta koskevia mahdollisia
huolenaiheita voi käsitellä ainoastaan kemikaalivirasto, joka tarkastelee ensisijaisesti
niiden aineistojen vaatimustenmukaisuutta, jotka sisältävät erikseen toimitettuja
tietoja (41 artiklan 5 kohdan a alakohta).
Olemassa olevat rekisteröijät eivät myöskään voi vaatia mahdollista rekisteröijää
antamaan tietoja, jotka se aikoo toimittaa erikseen niiden luottamuksellisuuden
perusteella 11 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos neuvottelut kuitenkin
johtaisivat tietojen yhteiskäyttöä koskevaan riitaan (ks. lisätietoa tietojen
yhteistoimitukseen liittymistä koskevista riidoista kohdassa 6.5), mahdollista
rekisteröijää voidaan vaatia antamaan nämä luottamukselliset tiedot
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kemikaalivirastolle, jotta virasto voi tehdä arvion osapuolten velvoitteesta pyrkiä
kaikin tavoin sopimukseen.

6.4.1. Edellytykset jättäytyä pois tiettyjen tai
kaikkien tietojen yhteistoimituksesta
Kuten REACH-asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa ja 19 artiklan 1 kohdassa vaaditaan
ja täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklassa todetaan, tutkimukset, testausehdotukset
sekä luokitusta ja merkintöjä koskevat tiedot on toimitettava yhteisesti. Tietyissä
erityisissä olosuhteissa rekisteröijillä voi kuitenkin olla perusteita jättäytyä pois
yhteisen rekisteröintiaineiston tiettyjen tietojen yhteistoimituksesta:


rekisteröijä pyrkii suojelemaan tietyssä tutkimuksessa olevia liikesalaisuuksia



rekisteröijä on eri mieltä muiden rekisteröijien kanssa pääaineistossa
yhteisesti toimitettavien tietojen valinnasta tietyn tietovaatimuksen osalta



rekisteröijälle aiheutuisi kohtuuttomat kustannukset näiden tietojen
yhteistoimituksesta.

Huomautus: Kaikki tiedot, jotka rekisteröijä toimittaa erikseen omassa
jäsenaineistossaan 11 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan 2 kohdan nojalla, on
perusteltava huolellisesti kussakin tapauksessa. Myös tällöin rekisteröijän on
noudatettava tietojen yhteistoimitusta koskevaa velvollisuutta
(tietojenvaihtofoorumin piirissä tai sen ulkopuolella esimerkiksi muiden kuin
vaiheittain rekisteröitävien aineiden tapauksessa) ja jaettava pyydettäessä tietoja.
Poisjättäytyvän rekisteröijän on myös käytettävä yhteistä rekisteröintiaineistoa
kaikkia muita jaettuja tietoja varten.
Erillinen toimitus voi koskea osaa tai kaikkia niistä tiedoista, jotka on toimitettava
yhteisesti. Joka tapauksessa rekisteröijään sovelletaan edelleen tietojen
yhteistoimitusvelvollisuutta.
Kuten täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/9 vaaditaan, mahdollisen rekisteröijän,
jonka ei tarvitse jakaa selkärankaisilla tehtäviä testejä, on ilmoitettava
päätöksestään toimittaa tiedot erikseen mahdollisille aiemmille rekisteröijille (esim.
sähköpostitse) sekä kemikaalivirastoon (toimittamalla IUCLID-tiedosto).

6.4.2. Oikeuttavat perusteet jättäytyä pois
tiettyjen tai kaikkien tietojen
yhteistoimituksesta
Rekisteröijien, jotka haluavat toimittaa osan tiedoista erikseen, on
- kuuluttava tietojen yhteistoimitukseen
- toimitettava omat tietonsa vaaditun tietovaatimuksen täyttämiseksi
- esitettävä selkeä ja perusteltu selitys.
6.4.2.1.

Kohtuuttomat kustannukset

Kohtuuttomia kustannuksia voi syntyä, jos mahdollisella rekisteröijällä on jo
hallussaan rekisteröitävää ainetta koskevia testitietoja. Sen vuoksi tietojen
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yhteistoimituksesta aiheutuisi sille kohtuuttomia kustannuksia. Kustannukset voivat
nousta kohtuuttomiksi myös silloin, kun on saatavilla pätevä eläinkokeeton
menetelmä, jonka käyttö on tietojen yhteiskäyttöä kustannustehokkaampaa, tai kun
yrityksen on pakko osallistua tarpeettomiin eläinkokeisiin.
Koska REACH-asetuksessa ei määritellä ”kohtuuttomia” kustannuksia, tällä
perusteella poisjättäytyvien rekisteröijien on esitettävä riittävät perustelut
rekisteröintiaineistoissaan. Joka tapauksessa poisjättäytyminen kohtuuttomien
kustannusten vuoksi ei vapauta rekisteröijää tietovaatimuksen täyttämisestä sen
omilla tiedoilla.
Täytäntöönpanoasetuksessa säädetään, että mahdollinen rekisteröijä voi myös
hyödyntää oikeuttaan jättäytyä pois tietojen yhteistoimituksesta, jos rekisteröijä voi
varmistaa, ettei sen tarvitse jakaa selkärankaisia koskevia tietoja. Tämän
vaihtoehdon hyödyntämiseksi rekisteröijän on ensin täytettävä omat tietojen
yhteiskäyttövelvollisuutensa.
Tämä voi kattaa erilaisia tilanteita:


Rekisteröijä voi hyötyä kevennetyistä tietovaatimuksista, koska tilanteessa
sovelletaan REACH-asetuksen liitteessä III vahvistettuja perusteita.



Rekisteröijä voi täyttää selkärankaisia koskevat tietovaatimukset
eläinkokeettomalla menetelmällä.



Rekisteröijä omistaa merkityksellisiä selkärankaisia koskevia tietoja, mutta
muut rekisteröijät eivät pyydä sitä jakamaan kyseisiä tietoja (tietojen valintaa
koskeva erimielisyys).

6.4.2.2.

Liikesalaisuuksien suojaaminen

Toinen poisjättäytymisen kriteeri liittyy liikesalaisuuksien suojaamiseen. Tällaisen
tapauksen on perustuttava kaupalliseen haittaan, jota aiheutuisi, jos yhteisessä
rekisteröinnissä paljastuisi liikesalaisuuksia. Olosuhteet toki vaihtelevat
tapauskohtaisesti, mutta useimmissa tapauksissa vaikuttaisi olevan tarpeen osoittaa,
1) miten liikesalaisuuksia paljastuisi, 2) miten niiden paljastamisesta aiheutuisi
merkittävää haittaa ja 3) ettei paljastumista estäviä mekanismeja voida käyttää tai
etteivät toiset osapuolet hyväksy niitä (esim. uskotun miehen käyttö).
Esimerkkejä ovat muun muassa tiedot, joiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä
valmistusmenetelmistä (esim. testauksessa käytetyn tuotteen tekniset ominaisuudet
ja epäpuhtaustasot) tai markkinointisuunnitelmista (testitiedot, jotka selvästi
viittaavat tietyn, kenties aivan uudenlaisen, sovelluksen käyttöön), jos tietojen
yhteistoimituksessa on esimerkiksi vain kaksi osallistujaa. Mitä vähemmän
osallistujia tietojen yhteistoimituksessa on, sitä todennäköisempää on, että
liikesalaisuuksia saattaa paljastua myyntimäärien perusteella. Vaikka lakitekstissä ei
määritetä tarkemmin, mikä on ”merkittävä” haitta, tätä poisjättäytymiskriteeriä
hyödyntävän rekisteröijän on esitettävä vähintään arvio kyseessä olevan
liikesalaisuuden arvosta. Tämä voidaan tehdä ilmoittamalla tuotetta koskevan
liiketoiminnan kokonaisarvo, osuus, johon mahdollinen haitta kohdistuu, ja siihen
liittyvä myyntikate. Jos yksinkertainen laskelma vuotuisesta tappiosta ei riitä
osoittamaan merkittävää haittaa, rekisteröijä voi toimittaa myös arvion tulevasta
ajanjaksosta, jonka aikana liiketoiminnalle saattaa olla haittaa liikesalaisuuden
paljastumisesta, sekä siitä johtuvan menetetyn myyntikatteen lasketun nykyarvon.
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6.4.2.3.
Muiden rekisteröijien erimielisyys pääaineistoon
sisällytettävien tietojen valinnasta
Tietojen valintaa koskevat erimielisyydet kuuluvat todennäköisesti johonkin
seuraavista luokista:
(i)

Rekisteröijä voi katsoa, että nimetyt testitiedot eivät ole tarkoituksenmukaisia
sen rekisteröimän aineen tietyn sovelluksen kannalta. Tässä tapauksessa
rekisteröijän on esitettävä laadullinen selitys näkemykselleen. Tällainen tilanne
voi syntyä, jos eroja on esimerkiksi aineen toimittamisen fyysisessä muodossa,
prosesseissa, joissa sitä käytettiin, jatkokäyttäjien altistumisriskeissä,
käytönaikaisen hajoamisen todennäköisyydessä, todennäköisissä lopullisissa
hajoamisreiteissä tai missä tahansa muissa oleellisissa perusteluissa.

(ii)

Rekisteröijä voi katsoa, että yhteistä rekisteröintiä varten ehdotetut tiedot
eivät täytä laatuvaatimuksia. Rekisteröijän näkemykseen voi vaikuttaa myös
se, että se omistaa tai että sillä on merkityksellisiä tietoja ja/tai että sen
ainetta käytetään eri tarkoituksiin.

(iii)

Toisin kuin kohdassa ii), rekisteröijä voi pitää yhteisessä rekisteröinnissä
käytettäväksi ehdotettuja tietoja liian laadukkaina (ja sen vuoksi kohtuuttoman
kalliina) ainakin omiin tarkoituksiinsa nähden. Tämän vaihtoehdon perusteella
poisjättäytyminen on oikeutettua, jos rekisteröijä voi osoittaa, että sen
käyttämät vaihtoehtoiset testitiedot ovat asianmukaisia ja että sille aiheutuisi
kohtuuttomia kustannuksia, jos se hyväksyisi päärekisteröijän ehdottamat
tiedot.

(iv)

Vastaavasti rekisteröijä voi olla eri mieltä tiettyä tutkittavaa ominaisuutta
koskevien tutkimusten lukumäärästä, etenkin jos asianmukaiset tieteelliset
perustelut puuttuvat tai jos nämä tutkimukset ovat tarpeettomia ominaisuutta
koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Rekisteröijien, joita koskee jokin tai kaikki näistä ehdoista, on 11 artiklan 3 kohdan
mukaan ”toimitettava asiakirja-aineiston mukana selitys sille, miksi kustannukset
olisivat kohtuuttomat tai miksi tietojen antaminen aiheuttaisi todennäköisesti
merkittävää kaupallista haittaa, tai selvitettävä erimielisyyden luonne tapauksen
mukaan”. Myös kaikkien tietojen erillinen toimitus on perusteltava.

6.4.3. Poisjättäytymisen seuraukset
Poisjättäytymisen välitön seuraus on asian perustelusta aiheutuva ylimääräinen
hallinnollinen työ. Kemikaaliviraston kanssa on mahdollisesti käytävä lisää
kirjeenvaihtoa sen mukaan, millaisia perusteluja on käytetty. Toisaalta kohtuuttomia
kustannuksia voidaan välttää, tietojen valintaa koskevasta erimielisyydestä voidaan
ilmoittaa avoimesti aineistossa ja liikesalaisuuksia voidaan suojella.
Poisjättäytyvä rekisteröijä ei voi kuitenkaan hyödyntää alennettuja
rekisteröintimaksuja, jotka liittyvät yhteisesti toimitettuun rekisteröintiin.
Lisäksi tilanteissa, joissa rekisteröijien rekisteröintiaineistojen välillä on selkeitä
tietojen laatuun liittyviä ongelmia, kemikaalivirasto harkitsee
vaatimustenmukaisuuden tarkistusta REACH-asetuksen 41 artiklan 5 kohdan nojalla.
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6.4.4. Jäljelle jäävät tietojen
yhteiskäyttövelvollisuudet
Mahdollinen rekisteröijä on edelleen tietojen yhteistoimituksen jäsen, ja sen on
vahvistettava jäsenyytensä tietojen yhteistoimituksessa. Sen on edelleen vastattava
sen hallussa olevien tietojen jakamista koskeviin pyyntöihin.
Jos mahdollinen rekisteröijä katsoo, että tietyn tutkimuksen jakaminen johtaisi
liikesalaisuuden paljastumiseen, se voi toimittaa tutkimustiivistelmästä sellaisen
version, joka ei sisällä luottamuksellisia tietoja. Jos tutkimusta ei kuitenkaan voida
pätevästi käyttää ilman luottamuksellisia osia, voi olla tarpeen antaa tutkimuksen
arviointi neutraalin kolmannen osapuolen (riippumaton konsultti) tehtäväksi ja
esittää arvio myös salassapitopyyntöjen asianmukaisuudesta sekä tutkimuksen
käyttökelpoisuudesta yhteisen rekisteröinnin yhteydessä.

6.5.

Tietojen yhteistoimitukseen liittymistä koskevat
riidat

Päätös jättäytyä pois osasta tai kaikista aineen vaarallisia ominaisuuksia koskevista
tiedoista voi aiheuttaa erimielisyyttä muiden rekisteröijien kanssa.
Poisjättäytymistä koskeva päätös kuuluu aina rekisteröijän harkintavaltaan
(edellyttäen, että sovelletaan 11 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 2 kohdan
perusteita). Rekisteröijän on kuitenkin varmistettava ennen poisjättäytymistä, että
se on täyttänyt tietojen yhteiskäyttövelvollisuutensa. Kaikkien rekisteröijien on
kaikin tavoin pyrittävä sopimukseen tietojen yhteistoimituksesta. Jos tietojen
yhteistoimituksen ehdoista ei päästä sopimukseen, mahdollinen rekisteröijä voi viedä
riita-asian kemikaaliviraston käsiteltäväksi täytäntöönpanoasetuksen 3 kohdan
mukaisesti ja pyytää virastoa myöntämään pääsy tietojen yhteistoimitukseen, jotta
rekisteröijä voi jättäytyä pois siitä.
Kaikissa riitatilanteissa arvioidaan, ovatko osapuolet pyrkineet pääsemään
sopimukseen tietojen yhteistoimituksen ehdoista. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki
pyrkimykset dokumentoidaan. Kemikaalivirasto varmistaa, että kaikki saman aineen
rekisteröijät kuuluvat samaan tietojen yhteistoimitukseen.

6.6.

Rekisteröintiaineiston yhteisesti vapaaehtoispohjalta
toimitetut tiedot

Rekisteröintiaineiston se osa, joka voidaan toimittaa yhteisesti tai erikseen
vapaaehtoispohjalta, koostuu seuraavista tiedoista:


kemikaaliturvallisuusraportti (CSR)



ohjeet aineen turvallisesta käytöstä.

6.6.1. Kemikaaliturvallisuusraportti (CSR)
Kemikaaliturvallisuusarviointi (CSA) on toteutettava ja kemikaaliturvallisuusraportti
(CSR) on laadittava kaikista aineista, jotka on rekisteröitävä, kun rekisteröijä
valmistaa tai maahantuo niitä vähintään 10 tonnia vuodessa (jos rekisteröinti koskee
aineita, joiden määrä on 1–10 tonnia vuodessa, tai välituotteita,
kemikaaliturvallisuusraporttia ei vaadita). Kemikaaliturvallisuusraportti on osoitus
siitä, että riskejä valvotaan asianmukaisesti aineen koko elinkaaren ajan. Tarkempia
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metodologisia ohjeita eri vaiheista on Tietovaatimuksia ja
kemikaaliturvallisuusarviointia koskevissa ohjeissa osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment.
Myös velvollisuus toteuttaa kemikaaliturvallisuusarviointi tiettyä käyttöä tai tiettyjä
käyttöolosuhteita varten voi siirtyä valmistajalta tai maahantuojalta jatkokäyttäjälle
tietyissä tilanteissa. Ks. tarkempia tietoja Jatkokäyttäjien toimintaohjeista.
Kemikaaliturvallisuusarviointi koostuu seuraavista osista57:


ihmisten terveydelle aiheutuvien sekä fysikaalis-kemiallisten vaarojen ja
ympäristövaarojen arviointi sekä hitaasti hajoavien, biokertyvien ja
myrkyllisten (PBT-) ja erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin voimakkaasti
biokertyvien (vPvB-) aineiden arviointi



altistumisen arviointi ja altistumisskenaarioiden laatiminen tarvittaessa



riskinluonnehdinta tarvittaessa.

Joitakin luottamuksellisia tietoja, kuten käyttöjä tai käytettyjä prosesseja koskevia
tietoja, on kenties vaihdettava kemikaaliturvallisuusarvioinnin toteuttamiseksi. Näitä
tietoja voidaan vaihtaa joko toimittajien ja jatkokäyttäjien välillä tai niiden
valmistajien ja maahantuojien välillä, jotka toteuttavat
kemikaaliturvallisuusarvioinnin yhdessä yhteisten käyttöjen osalta.
Jos tietojen katsotaan sisältävän liikesalaisuuksia, tietojen vaihtamiseen voidaan
nimittää riippumaton kolmas osapuoli.

6.6.2. Ohjeet aineen turvallisesta käytöstä
Liitteessä VI olevan 5 jakson mukaisesti rekisteröintitarkoituksiin toimitettavassa
aineistossa on oltava ohjeet aineen turvallisesta käytöstä. Näiden ohjeiden on oltava
käyttöturvallisuustiedotteessa annettujen tietojen mukaisia, jos
käyttöturvallisuustiedote vaaditaan 31 artiklan mukaan. Ks. lisätietoa
Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevista ohjeista.

Huomautus: Jos kemikaaliturvallisuusraporttia ei vaadita, joitakin luottamuksellisia
tietoja on mahdollisesti vaihdettava turvallista käyttöä koskevien ohjeiden
laatimiseksi.

Teollisuuden on tärkeää harkita yhteistyötä kemikaaliturvallisuusraportin
laatimisessa ja altistumisskenaarioiden kehittämisessä altistumiskategorioiden
avulla. Kemikaaliturvallisuusarvioinnin toteuttamisessa yhteistyö on
kustannustehokkain toimintapa, ja se on tärkeää myös johdonmukaisuuden ja
yhtenäisyyden kannalta. Kemikaaliturvallisuusraportin ja siihen liittyvien
altistumisskenaarioiden toimittaminen erikseen voi olla perusteltua, jos on
liikesalaisuuksiin liittyviä ongelmia ja jos on odotettavissa
kemikaaliturvallisuusraportin säännöllisiä päivityksiä, sillä parhaiten näitä ongelmia
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käsittelevät yksittäiset rekisteröijät eikä päärekisteröijä.

6.7.

Tietojen yhteiskäyttövelvollisuudet rekisteröinnin
jälkeen

On tärkeää muistaa, etteivät rekisteröijien tietojen yhteiskäyttövelvollisuudet pääty
siihen, kun yhteinen rekisteröintiaineisto on toimitettu. Rekisteröijillä on edelleen
velvollisuuksia, joiden vuoksi voi olla tarpeen jakaa tietoja ja pyrkiä edelleen kaikin
tavoin pääsemään sopimukseen.
Tietojen yhteiskäyttöprosessi jatkuu siis tietojen yhteistoimituksen jälkeenkin.
Uudet rekisteröijät voivat lisäksi aina liittyä
– tietojenvaihtofoorumiin myöhemmässä vaiheessa, kuten ennen vuoden 2018
rekisteröintimääräaikaa (vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta), tai
– olemassa oleviin rekisteröijiin milloin tahansa viimeisen rekisteröintimääräajan
jälkeen, kun ne saapuvat EU:n markkinoille ja valmistavat tai maahantuovat ”uutta”
ainetta (josta ne ovat tehneet tiedustelun).
Päävastuu selkeästä tiedottamisesta on olemassa olevilla rekisteröijillä (tai niiden
edustajalla ja uudella tulokkaalla). Lisäksi rekisteröijään, joka on toimittanut tietoja
erikseen, sovelletaan tietojen yhteiskäyttövelvollisuutta, joten sitä voidaan vaatia
osallistumaan tietojen yhteiskäyttöä koskeviin neuvotteluihin uusien rekisteröijien
kanssa. Mahdollisen rekisteröijän on neuvoteltava ja sovittava tietojenvaihtofoorumia
ja/tai tietojen yhteiskäyttöä koskevista sopimuksista, sillä ne ovat olemassa olevaan
rekisteröijäryhmään liittymisen edellytys.
Uudet rekisteröijät voivat toimittaa myös omia olemassa olevia tietojaan saataville,
jos yhteinen rekisteröintiaineisto on jo toimitettu. Ne voivat myös viitata 11 artiklan
3 kohtaan tai 19 artiklan 2 kohtaan ja jättäytyä pois tietyn tutkittavan ominaisuuden
tiedoista. Niiden on kuitenkin silti liityttävä tietojen yhteistoimituksen jäseneksi.
Vaihtoehtoisesti olemassa olevat rekisteröijät voivat sopia, että uudet tiedot
sisällytetään aineistoon esimerkiksi sen laadun parantamiseksi, jolloin kustannusten
jakolaskelmia on yleensä mukautettava tämän tekijän huomioon ottamiseksi.
Rekisteröijien on 22 artiklan mukaisten velvollisuuksiensa nojalla päivitettävä
yhteinen rekisteröintiaineisto heti, kun uutta oleellista tietoa tulee saataville.
Tämä voi edellyttää tietojen yhteiskäyttöä ja vaikuttaa seuraaviin seikkoihin:
– aineen luokitus ja merkinnät
– kemikaaliturvallisuusraportti tai käyttöturvallisuustiedotteet, jos saataville tulee
uutta tietoa aineen riskeistä ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle
– tarve tehdä uusi testi (testausehdotus).
Uutta tietoa voi syntyä aineiston ja aineen arvioinnin tuloksena sekä
rekisteröijäkohtaisten muutosten vuoksi (uusi tunnistettu käyttö, tonnimäärän
päivitys tai asetuksen muuttaminen uuden vaatimuksen vuoksi).
Kun kemikaalivirasto arvioi rekisteröintiaineistoa (vaatimustenmukaisuuden tarkistus
tai testausehdotuksen arviointi) tai kun jonkin jäsenvaltion toimivaltainen
viranomainen arvioi ainetta, voi syntyä uusia vaatimuksia (esim. uusien tietojen
laatiminen), joita on käsiteltävä aineen rekisteröijien keskuudessa ja joiden vuoksi on
toimitettava lisätietoja. Tällöin on tehtävä sopimus tietojen tuottamisesta ja
yhteiskäytöstä sekä siihen liittyvien kustannusten jakamisesta, ja myös tietojen
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yhteistoimitusta on päivitettävä. Tietojen yhteiskäyttöä ei siis sovelleta pelkästään
olemassa oleviin tutkimuksiin vaan myös myöhemmin tarvittaviin tutkimuksiin sen
varmistamiseksi, että rekisteröinti on nyt ja myös tulevaisuudessa REACH-asetuksen
mukainen. Täytäntöönpanoasetuksen (4 artiklan 2 kohta) mukaan rekisteröijien on
tarkasteltava kustannusten jakomallissa järjestelyjä, joilla aineen arviointipäätöksestä
aiheutuvat kustannukset jaetaan (ks. kohta 5). Kyseisen asetuksen mukaan niiden on
myös otettava huomioon mahdolliset kyseistä ainetta koskevat tulevat uudet
tietovaatimukset, jotka ovat muita kuin mahdollisesta aineen arviointipäätöksestä
johtuvia (esim. mahdollinen aineiston arviointipäätös).
Lopuksi todettakoon, että rekisteröijien tuottamia ja toimittamia tietoja on
1. kesäkuuta 2018 jälkeenkin suojeltava muiden mahdollisten rekisteröijien
luvattomalta käytöltä REACH-asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa vahvistetun
12 vuoden säännön mukaisesti. Myös myöhemmät rekisteröijät voivat haluta käyttää
toimitettuja tietoja rekisteröintitarkoituksiin 1. kesäkuuta 2018 jälkeen.
Täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaan rekisteröinnin yhteydessä
toimitetuista tiedoista aiheutuvat kustannukset on dokumentoitava vähintään
12 vuoden ajalta siitä, kun on viimeksi toimitettu tutkimus (edellä näissä
toimintaohjeissa ja etenkin kohdassa 4.6.1 mainittu ”12 vuoden sääntö”).
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7.

TIETOJEN YHTEISKÄYTTÖ KILPAILUSÄÄNTÖJEN
NOJALLA
7.1.

REACH-asetuksen mukaisiin toimiin sovellettava
kilpailulainsäädäntö

Kuten REACH-asetuksessa nimenomaisesti todetaan: ”Tämän asetuksen
soveltaminen ei saisi kuitenkaan rajoittaa yhteisön kilpailusääntöjen täysimääräistä
soveltamista” (johdanto-osan 48 kappale). EU:n tasolla hyväksyttyjä
kilpailuoikeudellisia sääntöjä (jäljempänä ”kilpailusäännöt”) voidaan soveltaa REACHasetukseen ja kaikkiin siihen liittyviin toimintoihin, myös tietojen yhteiskäyttöön.
Tämä kilpailusääntöjä koskeva kohta on tarkoitettu avuksi REACH-asetuksen
mukaisille toimijoille, kun ne arvioivat, onko niiden toiminta tietojen yhteiskäyttöä
koskevien vaatimusten mukaista REACH-asetuksen yhteydessä.
Kilpailusääntöjä voidaan soveltaa myös muihin seikkoihin REACH-asetuksen
mukaisissa toimissa.
Tietojen yhteiskäyttö ja tietojen vaihto voivat olla tarpeen REACH-prosessin eri
vaiheissa. Tämä kohta on rajattu vain yleisimpiin tätä aihetta koskeviin kysymyksiin.
Tätä kohtaa voidaan soveltaa myös mihin tahansa yhteistyötapaan, jota toimijat
päättävät käyttää täyttääkseen REACH-asetuksen mukaiset velvollisuutensa (ks.
kohta 8).

Huomautus: REACH-asetuksen mukaisten toimijoiden on aina varmistettava, että
niiden toiminta on kilpailusääntöjen mukaista siitä riippumatta, millaisen
yhteistyötavan ne valitsevat.

7.2.

Yhteenveto EU:n kilpailulainsäädännöstä ja
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
101 ja 102 artiklasta

EU:n kilpailulainsäädännön tarkoituksena ei ole estää yritysten laillista toimintaa.
Sen tavoitteena on suojata kilpailua markkinoilla ja parantaa siten kuluttajien
hyvinvointia. Sen vuoksi yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien
päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat tai väärinkäytökset, jotka
ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena
on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, on kielletty (SEUTsopimuksen 101 ja 102 artikla).
Sopimus, joka on 101 artiklan vastainen, on mitätön, eikä sitä voida panna
täytäntöön. Lisäksi yritykset, jotka ovat olleet Euroopan komission tai kansallisen
kilpailuviranomaisen tutkinnan kohteena ja joiden on todettu rikkoneen 101 tai
102 artiklaa, voivat joutua maksamaan tuntuvia sakkoja. Tällaisen tutkinnan voi
käynnistää joko viranomainen itse kolmannen osapuolen tekemän valituksen
perusteella tai toimivaltainen kilpailuviranomainen, kun lainvastaisen sopimuksen
osapuoli on tehnyt kilpailuviranomaiselle hakemuksen sakkorangaistuksen
lieventämisestä tarkoituksenaan lopettaa lainvastainen toiminta. Räikein esimerkki
SEUT-sopimuksen 101 artiklan vastaisesta laittomasta toiminnasta olisi kilpailijoiden
välisen kartellin muodostaminen (mihin voi liittyä hinnoista sopimista ja/tai
markkinoiden jakamista).
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SEUT-sopimuksen 102 artiklassa kielletään yrityksen määräävän aseman
väärinkäyttö markkinoilla. REACH-asetuksen mukaisen rekisteröintitoiminnan
yhteydessä tämä SEUT-sopimuksen määräys voi kattaa erilaisia menetelmiä ja
käytäntöjä, jotka johtavat selkeään hintakoordinointiin kilpailijoiden välillä tai
antavat päärekisteröijälle tai muille rekisteröijille jonkinlaisen kilpailuedun muihin
rekisteröijiin/kilpailijoihin nähden. Esimerkki tällaisesta olisi tilanne, jossa
päärekisteröijä tai tiedon haltija, jolla on myös määräävä asema sisämarkkinoilla,
velvoittaa kilpailijat maksamaan kohtuuttomia kustannuksia58.
Lisätietoa EU:n kilpailusäännöistä ja niihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä
REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin yhteydessä on saatavilla Euroopan
komission kilpailun pääosaston, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pkyritystoiminnan pääosaston sekä ympäristöasioiden pääosaston laatimassa
asiakirjassa osoitteessa
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm.

7.3.

Tietojen vaihtaminen REACH-asetuksen ja EU:n
kilpailulainsäädännön mukaisesti

REACH-asetuksessa edellytetään yritysten välistä tietojen yhteiskäyttöä
”rekisteröintijärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi, kustannusten alentamiseksi ja
selkärankaisilla tehtävien testien vähentämiseksi” (johdanto-osan 33 kappale). Lisäksi
asetuksessa todetaan, että olisi perustettava sellaisia foorumeita ”ainetta koskevien
tietojen vaihtamiseksi, joiden tarkoituksena on auttaa rekisteröityjä aineita koskevassa
tietojenvaihdossa” (johdanto-osan 54 kappale).
REACH-asetus mahdollistaa merkittävät tietovirrat toimijoiden välillä eri vaiheissa
koko sen täytäntöönpanoprosessin ajan. Esimerkkejä:


vaiheittain rekisteröitävien aineiden esirekisteröinti ja
esirekisteröintifoorumeiden muodostaminen



tietojenvaihtofoorumi (mukaan luettuina luokitus ja merkinnät)



tiedustelut, jotka koskevat muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä ja vaiheittain
rekisteröitäviä aineita, joita ei ole esirekisteröity, sen arvioimiseksi, onko aine
jo rekisteröity



jatkokäyttäjien ja niiden toimittajien välinen tietojen yhteiskäyttö



yhteinen rekisteröinti.

Huomautus: Toimijoiden on varmistettava, että tietoja vaihdetaan vain REACHasetuksessa määritetyllä tavalla siten, että se on EU:n kilpailulainsäädännön
mukaista jäljempänä selostetun mukaisesti.

Ensinnäkin toimijoiden on vältettävä lainvastaisia toimia (kuten kartellien
muodostamista) täyttäessään REACH-asetuksen vaatimuksia.
Toiseksi toimijoiden on rajattava toimintansa laajuus vain siihen, mikä on ehdottoman
välttämätöntä REACH-asetuksen nojalla, jotta voidaan välttää tarpeettomat, EU:n

Se, että mahdollinen rekisteröijä pitää hintaa korkeana, ei kuitenkaan osoita, että kyseessä on SEUTsopimuksen 102 artiklaa koskevassa EU:n oikeuskäytännössä tarkoitettu kohtuuton hinta.
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kilpailulain rikkomista koskevat riskit.
Kolmanneksi jos toimijoiden on vaihdettava tietoja, jotka ovat EU:n
kilpailulainsäädännön nojalla arkaluonteisia, niiden on suositeltavaa käyttää
varotoimia lain rikkomisen ehkäisemiseksi.

7.3.1. Kartellien muodostamiseen tähtäävän
REACH-asetuksen mukaisen tietojen
vaihdon väärinkäytön välttäminen
Kartelli on lainvastainen järjestely (riippumatta siitä, onko siitä virallista tai
epävirallista sopimusta), jolla kilpailijat pyrkivät yhteistyössä sopimaan hinnoista tai
rajoittamaan tuotantoa tai tuotantokapasiteetteja tai jakamaan markkinoita tai
kuluttajia ja joka suojaa kartellin jäsentä kilpailulta.
Esimerkkejä kilpailijoiden välisistä toiminnoista, joita on vältettävä:


tuotteiden hinnoista tai myyntiehdoista sopiminen



tuotannon rajoittaminen, tuotantokiintiöistä sopiminen tai tuotteiden
markkinoille toimittamisen rajoittaminen



markkinoiden tai hankintapaikkojen jakaminen maantieteellisesti tai
asiakasluokan perusteella



sijoitusten tai teknisen kehityksen rajoittaminen tai valvominen.

Huomautus: Toimijat eivät saa käyttää REACH-asetuksen mukaista tietojen vaihtoa
kartellin muodostamiseksi tai sen toiminnan peittämiseksi.

7.3.2. Toimintojen laajuus on rajattava vain
siihen, mikä on tarpeen REACHasetuksen nojalla
On tärkeää varmistaa, että REACH-asetuksen edellyttämä tietojen vaihto rajataan
vain siihen, mikä on tarpeen. REACH-asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa annetaan
esimerkkejä tiedoista, joita ei tule vaihtaa: ”Rekisteröijien on pidättäydyttävä
vaihtamasta tietoja liiketoiminnastaan, erityisesti tuotantokapasiteetista, tuotannon
tai myynnin määrästä, maahantuonnin määrästä tai markkinaosuuksista.”
Esimerkkejä ei-julkisista tiedoista, joita ei tule vaihtaa REACH-asetuksen nojalla:


yksittäisen yrityksen hinnat, hinnanmuutokset, myyntiehdot, teollisuuden
hinnoitteluperiaatteet, hintatasot, hinnankorotukset, hintaerot, alennukset,
hyvitykset, luotonantoehdot jne.



tuotannon tai jakelun jne. kustannukset



yksittäisen yrityksen hankintapaikkojen kustannuksia, tuotantoa, varastoja,
myyntejä jne. koskevat luvut



yksittäisen yrityksen tulevaisuudensuunnitelmia koskevat tiedot tiettyihin
tuotteisiin liittyvän tekniikan, sijoitusten, suunnittelun, tuotannon, jakelun tai
markkinoinnin osalta sekä tiedot suunnitelluista myyntialueista tai asiakkaista



yksittäisiin toimittajiin tai asiakkaisiin liittyvät tiedot eritoten sellaisista
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toimista, joiden perusteella ne voidaan sulkea pois markkinoilta.
Toimijoiden on myös pidättäydyttävä vaihtamasta teknisiä tietoja, ellei se ole
REACH-asetuksen mukaan välttämätöntä, ja etenkin silloin, jos kilpailijat voivat
tunnistaa niiden perusteella yksittäiseen yritykseen ja sen liiketoimintaan liittyviä
tietoja.

Huomautus: Toimijoiden on rajattava tietojen vaihdon laajuus vain siihen, mikä on
ehdottoman välttämätöntä REACH-asetuksen mukaisten toimien yhteydessä.

7.3.3. Tiedot, joiden vaihtamisessa on
noudatettava varovaisuutta
Vaikka suurin osa REACH-asetuksen nojalla vaihdettavista tiedoista ei
todennäköisesti aiheuta ongelmia EU:n kilpailulainsäädännön sääntöjen kannalta
(koska nämä tiedot ovat pääosin puhtaasti tieteellisiä tai teknisiä, eivätkä kilpailijat
voi yhdistää niitä liiketoimintaan), on kuitenkin muutamia aloja, joissa toimijoiden on
oltava hyvin varovaisia.
Toimijoita voidaan pyytää vaihtamaan tietoja yksittäisistä tuotanto-, maahantuontitai myyntimääristä. Esimerkiksi laadittaessa yhteistä kemikaaliturvallisuusarviointia
tai kemikaaliturvallisuusraporttia toimijat saattavat haluta tietää aineiden yhdistetyt
tuotanto- ja maahantuontimäärät. Tällöin niiden on vaihdettava tietoa yksittäisistä
määristä, jotta ne voivat arvioida ympäristöön kohdistuvan kokonaisvaikutuksen.
Lisäksi toimijat voivat haluta jakaa REACH-asetukseen liittyviä kustannuksia
yksittäisten tuotanto- tai myyntimäärien perusteella. Jos ainoa edustaja, jonka on
pidettävä ajan tasalla tiettyjä tietoja, kuten maahantuontimääriä, edustaa useita
EU:n ulkopuolisia tietyn aineen valmistajia, näitä valmistajia voidaan pyytää
vaihtamaan tietoja yksittäisistä määristä ainoan edustajan kautta.
Jäljempänä annetaan muutamia neuvoja siitä, miten tällaisia määrään liittyviä tietoja
voidaan vaihtaa, jos se on REACH-asetuksen nojalla oleellista, ilman että siitä
aiheutuu SEUT-sopimuksen 101 artiklan rikkomisen riski.

7.3.3.1.
Yksilöivien lukujen sijaan viitattava tonnimääriin,
jos mahdollista
REACH-asetuksessa todetaan seuraavaa: ”Aineita koskevan tiedon tuottamista
koskevat vaatimukset olisi kuvattava yksityiskohtaisesti ja porrastettava aineen
valmistuksen tai maahantuonnin määrien mukaan, koska määrät kuvaavat ihmisten
tai ympäristön mahdollista altistumista aineille” (johdanto-osan 34 kappale).
Asetuksessa viitataan siis tonnimäärien käyttöön.

Huomautus: Toimijoiden on viitattava REACH-asetuksen mukaan määritettyyn
tonnimääräänsä ja pidättäydyttävä vaihtamasta yksilöiviä tai tarkempia määriä
koskevia lukuja.
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7.3.3.2.
Varotoimenpiteiden käyttö, jos yksilöiviä
arkaluonteisia tietoja on vaihdettava
Jos toimijoiden on tietyissä olosuhteissa käytettävä joko yksilöiviä tai yhdisteltyjä
lukuja (esim. kemikaaliturvallisuusarvioinnin tai kemikaaliturvallisuusraportin
laatimisessa) tai jos yksittäiset luvut voivat olla tunnistettavissa, on suositeltavaa
käyttää riippumatonta kolmatta osapuolta (”uskottu mies”).
Kuka voi olla uskottu mies? Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jolla ei ole
välitöntä tai välillistä kytköstä valmistajaan/maahantuojaan tai niiden edustajaan.
Uskottu mies voi olla esimerkiksi konsultti, lakiasiaintoimisto, laboratorio tai
eurooppalainen/kansainvälinen organisaatio. Uskottu mies ei edusta mitään toimijaa,
sillä se on riippumaton. Tietojen yhteistoimituksen jäsenet voivat palkata uskotun
miehen esimerkiksi auttamaan tietyissä toiminnoissa. On suositeltavaa, että uskottu
mies allekirjoittaa salassapitosopimuksen, jolla varmistetaan, ettei se käytä
saamiaan arkaluonteisia tietoja väärin (esim. paljasta niitä osallistuville yrityksille tai
muille).
Kilpailulainsäädännön kannalta uskottu mies voi toteuttaa seuraavat toimet:
Yhdisteltyjen anonyymien lukujen tuottaminen: Kun REACH-asetuksen mukaisten
toimijoiden on viitattava yksittäisten arkaluonteisten lukujen koosteeseen, pyynnön
yksittäisistä luvuista toimijoille esittää uskottu mies. Tiedot kerätään, tarkastetaan ja
kootaan yhdistelmäksi, josta ei voi päätellä yksittäisiä lukuja (esim. varmistamalla,
että oikeat tiedot tulevat vähintään kolmelta taholta). Uskotun miehen ja useiden
toimijoiden kesken ei myöskään saa käydä keskusteluja anonyymeistä tai
yhdistellyistä luvuista. Kysymykset on käsiteltävä yksilöllisesti kunkin toimijan ja
uskotun miehen välillä, eikä uskottu mies saa paljastaa mitään muita tietoja tällaisen
keskustelun aikana.
Laskelmat kustannusten kohdentamiseksi yksittäisten lukujen perusteella
kustannusten jakamista varten: Jos toimijat päättävät, että kustannukset jaetaan
kokonaan tai osittain niiden yksittäisten lukujen (esim. myynti- tai tuotantomäärien)
perusteella, tai jos ne on mahdollista tunnistaa, uskottu mies pyytää kutakin toimijaa
toimittamaan oleelliset luottamukselliset yksilöivät tiedot. Sen jälkeen uskottu mies
lähettää kullekin toimijalle laskun, joka vastaa sen nimenomaista määrää. Vain
vastaanottava yritys näkee nimenomaisen osuutensa kokonaissummasta, joka on
maksettava.
Yritysten on toimitettava viranomaisille arkaluonteisia tietoja ilman, että ne
paljastuvat muille toimijoille: Uskottu mies laatii samasta asiakirjasta toimijoille tai
yleisölle tarkoitetun ei-luottamuksellisen version, joka ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

7.4.

Ylihinnoittelu

Olosuhteista riippuen (esim. suuri markkinaosuus, markkinoiden ominaispiirteet)
näkyvämmässä roolissa olevien rekisteröijien (kuten päärekisteröijän, konsortion
jäsenten) voidaan katsoa olevan määräävässä asemassa esimerkiksi tietyn aineen
tietojen käyttöluvan myöntämisen osalta. Tämä ei sinänsä ole lainvastaista, mutta
SEUT-sopimuksen 102 artiklaa soveltaen yrityksellä, jolla on määräävä asema, on
erityinen velvollisuus varmistaa, ettei se heikennä toiminnallaan kilpailua
sisämarkkinoilla. Väärinkäytön käsite määritellään objektiivisesti, eikä määräävässä
asemassa olevan yrityksen syyllistymistä tai subjektiivista aikomusta väärinkäyttää
asemaansa tarvitse osoittaa.
Jos määräävässä asemassa oleva yritys veloittaa ylihintoja oleellista osa-alueista,
kuten tietojen käyttöluvasta, tätä voidaan pitää SEUT-sopimuksen 102 artiklassa
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tarkoitettuna väärinkäyttönä. Hintojen voidaan katsoa olevan kohtuuttomat, i) jos
päärekisteröijälle tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten ja tietojen
käyttöluvasta tosiasiallisesti pyydetyn hinnan välillä on kohtuuton epäsuhta ja ii) jos
hinta on kohtuuton joko absoluuttisella tasolla tai suhteessa vastaavien tietojen
käyttölupien hintoihin (United Brands -testi59). Se, että mahdolliset rekisteröijät
pitävät hintaa korkeana, ei kuitenkaan osoita, että kyseessä on SEUT-sopimuksen
102 artiklaa koskevassa EU:n oikeuskäytännössä tarkoitettu kohtuuton hinta.
Tietojen käyttölupien ylihinnoittelu voi viime kädessä sulkea pienempiä kilpailijoita
pois markkinoilta (markkinoiden sulkeminen) tai heikentää uusien tulokkaiden
toimintamahdollisuuksia merkityksellisillä tuotemarkkinoilla.

7.5.

Hyödyllisiä vinkkejä REACH-asetuksen mukaisille
toimijoille, jotka tekevät yhteistyötä

Kilpailulainsä
ädännön
noudattamine
n

Pöytäkirjanpit
o

Ennen kuin aloitat REACH-asetuksen mukaisen tietojen vaihdon,
varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä toimintaohjeet ja
että noudatat niitä.
Jos olet epävarma tai jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä
esimerkiksi oikeudelliseen neuvonantajaan.
Laadi neuvottelupuheluista tai kokouksista esityslistat ja
pöytäkirjat, joissa kuvataan toimijoiden käsittelemät asiat ja
käymät keskustelut tarkasti.
Rajaa keskustelut tai kokoustoimet jaettuun esityslistaan.

Valppaus

Esitä vastalauseesi epäasianmukaisista toimista tai keskusteluista
(riippumatta siitä, tapahtuvatko ne kokousten,
neuvottelupuhelujen tai sosiaalisten tapahtumien aikana tai
työskenneltäessä sähköisillä välineillä esimerkiksi jonkin tietyn
intranetin välityksellä). Pyydä, että ne lopetetaan. Ilmaise eriävä
mielipiteesi ja varmista, että näkemyksesi ilmaistaan selvästi
kirjallisena ja pöytäkirjoissa.

Huomautus: Tämän kohdan tarkoituksena ei ole korvata sovellettavia
kilpailulainsäädännön säännöksiä, koska niiden tulkinnasta vastaavat unionin
tuomioistuimet ja niiden soveltamisesta Euroopan komissio ja kansalliset
kilpailuviranomaiset. Nämä toimintaohjeet on laadittu vain sitä varten, että REACHasetuksen mukaiset toimijat voivat arvioida toimintaansa alustavasti EU:n
kilpailulainsäädännön kannalta.

Nämä toimintaohjeet ovat yleiset. Ne eivät kata eivätkä voi kattaa kaikkia erilaisia
skenaarioita, joita voi syntyä REACH-asetuksen mukaisista tietojen
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yhteiskäyttövelvollisuuksista. Epäselvissä tapauksissa kemikaalivirasto suosittelee
kääntymistä kilpailulainsäädäntöön erikoistuneen lakimiehen puoleen.

7.6.

Kilpailun vastaisten käytäntöjen ilmoittamisen
oikeussuojakeinot

Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvonnassa sovelletaan sekä kansallista
lainsäädäntöä ja EU:n lainsäädäntöä. Jos tarkasteltavat käytännöt vaikuttavat EU:n
sisäiseen kauppaan, sovelletaan EU:n kilpailusääntöjä60.
Euroopan komissiolla, kansallisilla kilpailuviranomaisilla ja kansallisilla
tuomioistuimilla on valtuudet soveltaa EU:n kilpailusääntöjä. Keskeiset
menettelysäännöt, mukaan lukien komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten
välistä tehtävien jakoa koskevat säännöt, vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1/200361.
Jos nämä menettelysäännöt huomioon ottaen vaikuttaa siltä, että Euroopan
komissiolla on toimivalta ryhtyä toimiin, voidaan tehdä kantelu. Asiaa selvennetään
verkkosivulla osoitteessa
http://ec.europa.eu/competition/contacts/antitrust_mail.html.
On pantava merkille, että toisin kuin kansallisilla tuomioistuimilla Euroopan
komissiolla ei ole toimivaltaa määrätä vahingonkorvauksia yrityksille, jotka ovat
kilpailusääntöjen rikkomisen uhreja.
Lisätietoa kielletystä kilpailun vastaisesta toiminnasta on saatavilla Euroopan
komission kilpailun pääosaston asiaa koskevalla verkkosivustolla osoitteessa
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

Ks. lisätietoa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa tarkoitettua kauppaan kohdistuvan
vaikutuksen käsitettä koskevista komission suuntaviivoista, EUVL C 101, 27.4.2004.
60

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25.
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YHTEISTYÖTAVAT

Kuten edellä on kuvattu, mahdolliset rekisteröijät voivat järjestäytyä vapaasti 1)
täyttääkseen tietojenvaihtofoorumia koskevat tavoitteensa (tietojen yhteiskäyttö
sekä luokitus ja merkinnät) ja 2) toteuttaakseen tietojen yhteistoimituksen (sekä
vaiheittain rekisteröitävät että muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet) parhaaksi
katsomallaan tavalla. Tietojenvaihtofoorumille ei siis ole määrätty tiettyä
lakisääteistä muotoa. Myöskään REACH-asetuksessa ei määritetä tapaa, jolla
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on tehtävä yhteistyötä täyttääkseen
velvollisuutensa, eikä siinä säädetä osapuolten välisen yhteistyön mahdollisista
tavoista tietojenvaihtofoorumissa tai muissa tarkoituksissa.

8.1.

Mahdolliset yhteistyötavat

Yritykset voivat organisoida REACH-asetuksen mukaisen yhteistyönsä monella eri
tavalla. Yhteistyötavat voivat vaihdella löyhästä yhteistyöstä (esim. tietotekniset
välineet kaikkien tietojen yhteistoimituksen jäsenten väliseen viestintään)
jäsennetympiin ja sitovampiin malleihin (esim. sopimuksilla luodut konsortiot). Myös
muita yhteistyötapoja voidaan käyttää, kuten seuraavia:


Yksi valmistaja voi laatia täydellisen tietokokonaisuuden muille
tietojenvaihtofoorumissa oleville valmistajille, joita pyydetään antamaan
tietojen käyttölupa tietojen yhteiskäyttöä varten.



Tehtävät voidaan jakaa tasan kaikkien tietojenvaihtofoorumin jäsenten
kesken.



Tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat sopia, että yksi tai muutama foorumin
jäsenistä ottaa johtavan roolin.



Tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat palkata konsultin, joka hallinnoi
tietojenvaihtofoorumia ja auttaa jäseniä yhteisen rekisteröinnin
valmistelemisessa.



Toimintatapoja voi myös yhdistää. Esimerkiksi joku tietojenvaihtofoorumin
jäsen voi ottaa vastuulleen hallinnolliset tai johtamiseen liittyvät tehtävät, ja
konsultti vastaa sellaisista velvollisuuksista ja tehtävistä, jotka liittyvät
enemmän teknisiin tai tieteellisiin seikkoihin.

Jotkin teollisuudenalajärjestöt ylläpitävät jo REACH-ryhmiä, uskottuja miehiä tai
konsortioita sellaisia aineita varten, jotka voivat liittyä toisiinsa tai olla
samankaltaisia. Ne saattavat suostua lisäämään uusia aineita toimintaansa tai antaa
mahdollisuuden tietojen interpolointiin. Ensimmäinen vaihe on ottaa niihin yhteyttä
neuvottelujen aloittamiseksi aineen samuudesta62.
Usein väitetään, että on muodostettava ”konsortio” (tai allekirjoitettava
konsortiosopimuksia) tietojen yhteiskäytön ja tietojen yhteistoimituksen

Niiden teollisuudenalajärjestöjen yhteystiedot, jotka ovat kemikaaliviraston akkreditoituja
sidosryhmäorganisaatioita, ovat saatavilla kemikaaliviraston verkkosivulla osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/about-us/partners-and-networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholderorganisations
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järjestämiseksi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Konsortion muodostaminen tai
sellaiseen osallistuminen ei ole pakollista, vaikka joissain tapauksissa rekisteröijät
(tai osa niistä) voivat olla yhtä mieltä konsortion muodostamisen tarpeesta.
Konsortion muodostaminen ei korvaa tietojenvaihtofoorumia. Osallistuminen
tietojenvaihtofoorumiin on pakollista, kun taas osallistuminen konsortioon on täysin
vapaaehtoista.
Vaikka täydellisen ”konsortiosopimuksen” tai muun muodollisen, kirjallisesti tehdyn
yhteistyösopimuksen (esim. tietojenvaihtofoorumia koskeva sopimus63) käyttöä ei
vaadita REACH-asetuksessa, on yhteistyön muodosta riippumatta suositeltavaa, että
osapuolet sopivat kirjallisesti (esim. sopimuksen muodossa tai vaikkapa
sähköpostitse) tietojen yhteiskäyttöä koskevista keskeisistä säännöistä, yhteisesti
tehtyjen tutkimusten omistuksesta sekä kustannusten jakamisesta. Vaikka konsortio
(tai muu yhteistyön muoto) perustetaan, kaikkien saman aineen olemassa olevien ja
mahdollisten rekisteröijien ei ole pakko osallistua siihen. Rekisteröijät voivat päättää
täyttää tietojen yhteiskäyttövelvollisuutensa ilman, että ne liittyvät muodollisesti
mihinkään konsortioon. Rekisteröijät ovat joka tapauksessa velvollisia pyrkimään
kaikin tavoin sopimukseen tarvittavien tietojen yhteiskäytöstä. Tähän ei vaikuta se,
osallistuvatko ne tietyntyyppiseen yhteistyöhön.
Joissain tapauksissa konsortiosopimus, joka voi kattaa yhden tai useampia aineita,
tai epämuodollisempi yhteistyösopimus voidaan tehdä niiden tietojenvaihtofoorumin
keskeisten tai pääjäsenten kesken, jotka osallistuvat aktiivisesti tietojen
yhteistoimituksen valmisteluun. Tällöin muut kuin keskeiset jäsenet tai uudet jäsenet
tekevät erityisiä sopimuksia konsortion tai ”tietojenvaihtofoorumin johtoryhmän”
kanssa täyttääkseen tietojen yhteiskäyttövelvollisuutensa.
Käytännössä saman tietojenvaihtofoorumin sisällä, eri foorumien välillä tai
ulkopuolisten tiedon haltijoiden kanssa voidaan tehdä monenlaisia kahdenvälisiä
sopimuksia, joilla myönnetään ja selvennetään tietojen omistajuus sekä oikeus
viitata tietoihin ja käyttää niitä. Tietojen yhteiskäyttö muiden kuin
tietojenvaihtofoorumin osapuolten kanssa kannattaa keskittää. Jos
tietojenvaihtofoorumin on käytettävä tietoja, jotka eivät ole foorumin jäsenen
hallussa, on tehtävä sopimus tietojen omistajan kanssa. Tämä sopimus voi olla
tietojen käyttölupa tai käyttölisenssi. Tämä sopimus ei ole sama kuin
tietojenvaihtofoorumin jäsenten välinen tietojen yhteiskäyttöä koskeva sopimus. On
suositeltavaa, että sopimus on voimassa myös kaikkien muiden rekisteröijien ja
tulevien rekisteröijien osalta. Näin muut rekisteröijät voivat käyttää tietoja ilman,
että niiden täytyisi neuvotella käyttölupa yksitellen.

8.2.

Mikä konsortio on?

Tässä asiakirjassa konsortiolla tarkoitetaan organisoidumpaa ja muodollisempaa
yhteistyötä osapuolten välillä, ja sitä varten tehdään joko sopimus tai hyväksytään
toimintasäännöt taikka viitataan muihin hyväksyttyihin yleisiin sääntöihin.
On tärkeää muistaa, että tietojenvaihtofoorumit ja konsortiot ovat kaksi eri asiaa,

Vaikka tietojenvaihtofoorumia koskeva sopimus on vapaaehtoinen, muodollinen tietojen
yhteiskäyttöä koskeva sopimus on pakollinen. Sen tulisi sisältää vähintään seuraavat tiedot: aineen
samuuden kriteerit, tieteellisen aineiston sisältö (aineen sisäiset ominaisuudet), kustannusten jakamisen
laskentatapa sekä korvausmalli ja tulevat kustannukset.
63
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jotka on pidettävä selvästi erillään toisistaan. Tietojenvaihtofoorumi yhdistää kaikki
saman aineen esirekisteröijät (ja tarvittaessa muut tiedon haltijat), ja
tietojenvaihtofoorumiin osallistuminen on sen jäsenille REACH-asetuksen nojalla
pakollista. Konsortio on kuitenkin vapaaehtoinen. Kaikki tietyn
tietojenvaihtofoorumin osapuolet eivät välttämättä kuulu konsortioon, vaan sen
jäseninä voi olla vain osa foorumin osapuolista tai useamman kuin yhden foorumin
osapuolia.
REACH-asetuksen mukaiset toimijat voivat päättää perustaa konsortion missä
tahansa REACH-prosessin vaiheessa, kuten ennen esirekisteröintiä, jolloin se
helpottaa aineen tunnistetietojen ja samuuden tarkistamisprosessia sekä
tietojenvaihtofoorumin perustamista, tai esirekisteröinnin jälkeen.
Kun tietojenvaihtofoorumi on muodostettu, sen osapuolten, joiden on täytettävä
REACH-asetuksen mukaiset velvollisuutensa, on tehtävä yhteistyötä tämän
tavoitteen saavuttamiseksi. Tietojenvaihtofoorumin muodostaja tai kuka tahansa sen
ja siihen liittyvän verkkofoorumin osapuolista voi ehdottaa muille yhteistyötavaksi
”muodollista yhteistyötä”, jolloin on tehtävä konsortiosopimus tai hyväksyttävä
yhteiset säännöt. Tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat tehdä itse ehdotuksen
yhteistyötavasta tai pyytää palveluja ja apua kolmannelta osapuolelta, kuten
toimialajärjestöltä, alakohtaiselta järjestöltä, konsultilta, lakiasiaintoimistolta tai
muulta palveluntarjoajalta.
Kun osapuolet allekirjoittavat konsortiosopimuksen, hyväksyvät
tietojenvaihtofoorumin toimintasäännöt kokouksessa tehtävällä päätöksellä tai
päättävät viitata yleisesti hyväksyttyihin sääntöihin (jäljempänä ”sopimus”), ne
käytännössä muodostavat konsortion. Muita muodollisuuksia ei tarvita. Todettakoon,
että kun toimialajärjestö tai lakiasiaintoimisto muodostaa konsortion, sitä ei tule
sekoittaa kyseisiin tahoihin ja se on voitava erottaa niistä selvästi.
Jotkin yritykset ovat voineet jo järjestäytyä, jos niillä on esimerkiksi alakohtainen
ryhmä tai konsortio REACH-asetuksen mukaisia valmistelutöitä varten. Tässä
tapauksessa niiden on joko päätettävä, että yhteistyötä jatketaan samalla
rakenteella, tai luotava uusi rinnakkainen rakenne tai muu yhteistyön malli.

Huomautus: Tietojenvaihtofoorumin toiminnan aikana voidaan käyttää yhtä tai
useampaa yhteistyömallia, mutta niitä on pidettävä vain toiminnan edistämisenä.
Tietojenvaihtofoorumin toiminta ei pääty, vaikka konsortio muodostettaisiinkin.
Tietojenvaihtofoorumi jatkaa toimintaansa ainakin 31. toukokuuta 2018 saakka
REACH-asetuksessa täsmennetyn mukaisesti. Myös konsortion toiminta voi jatkua
tietojenvaihtofoorumin toiminnan päättyessä.

8.3.

Esimerkkejä yhteistyöstä

Jos konsortio muodostetaan, sen kautta tehtävä yhteistyö tietojenvaihtofoorumin
tehokkuuden saavuttamiseksi voidaan toteuttaa eri tavoin.
Jäljempänä esitetään muutamia esimerkkejä.
Esimerkki 0:
Tietojenvaihtofoorumi toimii ilman konsortiota: kun aineen tunnistetiedoista on
päästy sopimukseen, päärekisteröijä ja tärkeimmät tietojen omistajat järjestäytyvät
ilman konsortion muodostamista.
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Päärekisteröijän (tai ”tietojenvaihtofoorumin johtoryhmän”, ks. myös esimerkki 9)
sekä kunkin muun rekisteröijän välillä voidaan tehdä kahdenvälisiä sopimuksia, joilla
säännellään oikeuksia viitata yhteistoimitukseen sisältyviin tietoihin.
Esimerkki 1:
Tietyn aineen esirekisteröineet yritykset päättävät tehdä yhteistyötä konsortiona
aineen tunnistetietojen ja samuuden varmistamiseksi. Kun tietojenvaihtofoorumi
(SIEF) on muodostettu, ne voivat päättää toimia samana konsortiona (jota on
tarvittaessa muutettava esimerkiksi sen kokoonpanon osalta). Kun ne allekirjoittavat
konsortiosopimuksen, konsortio on muodostettu.

Esirekisteröinti
Konsortio

SIEF

Esirekisteröinti

Esimerkki 2:
Tietyn aineen esirekisteröineet yritykset päättävät tehdä yhteistyötä aineen
tunnistetietojen ja samuuden varmistamiseksi, mutta ne eivät muodosta heti
konsortiota. Ne tapaavat ensin ja allekirjoittavat esisopimuksen konsortiosta.
Sopimus sisältää tarvittavat salassapitomääräykset. Kun tietojenvaihtofoorumi on
muodostettu, ne päättävät muodostaa konsortion.

Esirekisteröinti

Muodostetaan SIEF

SIEF

Kons.

Esimerkki 3:
Tietojenvaihtofoorumin osapuolet päättävät muodostaa erillisen konsortion.

SIEF

Konsortio
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Esimerkki 4:
Tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat päättää muodostaa kaksi konsortiota (tai
useampia konsortioita) ja järjestää tietojen yhteiskäyttöön liittyvän yhteistyön
näiden konsortioiden välillä (jos tietylle aineelle, jolla on sama numeerinen tunniste,
ennakoidaan erilaisia luokituksia ja merkintöjä). Kummankin konsortion yritysten on
tehtävä yhteistyötä täyttääkseen REACH-asetuksen mukaiset tietojen yhteiskäyttöä
ja yhteistä rekisteröintiä koskevat velvollisuutensa.

SIEF

Kons.

Kons.

Esimerkki 5:
Yritys tai yritysryhmä (tietojenvaihtofoorumin osapuolet) päättää pysyä konsortion
ulkopuolella. Tällöin konsortion ulkopuolisten yritysten sekä konsortioon kuuluvien
yritysten on tehtävä yhteistyötä tietojen yhteiskäytön ja yhteistoimituksen osalta
(tilanteessa sovelletaan edellä kuvattuja periaatteita, jotka koskevat tietojen
yhteiskäyttöä tietojenvaihtofoorumissa).

SIEF

Kons.

Yksi yritys

Esimerkki 6:
Valmistajat ja maahantuojat, jotka ovat tietojenvaihtofoorumin jäseniä, päättävät
muodostaa konsortion. Myös tiedon haltijat päättävät muodostaa konsortion
tehdäkseen yhteistyötä keskenään ja toisen konsortion kanssa.
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SIEF

Tiedon
haltijoiden
kons.

Kons.

Esimerkki 7:
Kaksi tietojenvaihtofoorumia, joissa on yhteensä kolme konsortiota, päättävät tehdä
yhteistyötä tiettyjä tarkoituksia, esimerkiksi interpolointia, varten.

SIEF

SIEF

Kons.

Kons.

Kons.

Esimerkki 8:
Yritykset, jotka osallistuvat useisiin eri tietojenvaihtofoorumeihin, voivat perustaa
suuren konsortion (esim. tiettyä aineryhmää varten).

Konsortio

SIEF

SIEF

SIEF

SIEF

Esimerkki 9:
Tietojenvaihtofoorumin osapuolet voivat päättää toteuttaa eri strategioita
konsortioiden muodostamisen sijasta. Kun aine on esirekisteröity ja kun
tietojenvaihtofoorumin jäsenet ja niiden osallistumisen taso on määritetty,
muutamat osapuolet ovat päättäneet vapaaehtoisesti tehdä yhteistyötä
päärekisteröijän kanssa aineiston valmistelemisessa tietojenvaihtofoorumin puolesta.
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Tästä ilmoitetaan tietojenvaihtofoorumille, joka myöntää osapuolille luvan tehdä
päätöksiä ja kohdentaa resursseja. Osapuolet sitoutuvat valvomaan ja tiedottamaan
foorumille rekisteröintiaineiston valmistelemisen ja toimittamisen etenemisestä ja
sen tuloksista. Ne käsittelevät myös yleisiä tietojenvaihtofoorumin hallintoon liittyviä
kysymyksiä. Nämä yritykset muodostavat eräänlaisen ”tietojenvaihtofoorumin
johtoryhmän”, vaikka virallista konsortiosopimusta ei tehdä. Tämä vaihtoehto on
tehokkaampi kuin konsortion muodostaminen, sillä johtoryhmässä on rajallinen
määrä jäseniä (esim. 4–5). Ääritapauksissa tietojenvaihtofoorumin johtoryhmä voi
koostua vain yhdestä jäsenestä.
On kuitenkin suositeltavaa, että tietojenvaihtofoorumin johtoryhmän jäsenet tekevät
yksinkertaisen sopimuksen tärkeimmistä sopimusjärjestelyistä.

SIEF

SIEF:
n
johtor
yhmä

8.4.

Yritys A

Yritys C

Yritys B

Konsortion toimintaan sisällytettävät yhteistyön osat



Aineen tunnistetietojen tarkistaminen ja/tai prosessin dokumentointi



tietojenvaihtofoorumin muodostajan tai päärekisteröijän nimeäminen (jos
kaikki tietojenvaihtofoorumin jäsenet liittyvät konsortioon)



yhteistyön järjestäminen (ja konsortion muodostaminen)



tietojen määrittäminen (olemassa olevat tiedot, puuttuvat tiedot, hankittavat
uudet tiedot)



jaettavien tietojen määrittäminen



tietojen yhteiskäytön ja sen koordinoinnin toteuttaminen



tietojen arvon määrittäminen, tietojen arvioiminen (mukaan luettuina tietojen
määrittäminen, käyttöoikeudet ja kokoaminen)



tietojen ristiinluennan mahdollistaminen tietojenvaihtofoorumien välillä



liikesalaisuuksien ja tietojen salassapidon järjestäminen



kustannusten jakaminen



tietojen omistajuus



tietojen käyttöluvan valmisteleminen konsortion ulkopuolisille jäsenille



vastuukysymykset
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luokitus ja merkinnät



tietojen yhteiskäyttö rekisteröinnin jälkeen: tietojen yhteistoimitus, yhteinen
rekisteröinti ja tietojenvaihtofoorumin / tietojen yhteistoimitukseen
osallistuneen ryhmän / konsortion toiminnan ylläpitäminen yhteisen
rekisteröinnin jälkeen, jotta voidaan seurata aineistoa yhdessä lopullisen
rekisteröinnin/arvioinnin jälkeen sekä viestiä kemikaaliviraston kanssa.

Osapuolet voivat myös päättää muodostaa konsortion toteuttaakseen yhdessä joko
tietyt toimet ennen tietojenvaihtofoorumien muodostamista tai täyttääkseen
tietojenvaihtofoorumien kaksi tavoitetta64, tai ne voivat ylläpitää konsortiota
tietojenvaihtofoorumin koko keston ajan REACH-asetuksessa täsmennetyn
mukaisesti tai sitä pitempäänkin, jos osapuolten on esimerkiksi vastattava yhdessä
aineitaan koskeviin tiedusteluihin.

8.5.

Konsortion osallistujaryhmät

Kuten edellä on mainittu, tietojenvaihtofoorumin tarkoituksiin perustetun konsortion
jäsenten ei välttämättä tarvitse olla tarkalleen samoja kuin tietojenvaihtofoorumien
jäsenten. Konsortion tai yhteistyösopimuksen jäseniksi voidaan harkita seuraavien
osallistujaryhmien edustajia (luettelo ei ole kattava):
A

B

Tietojenvaihtofoorumin perusteella ehdottomasti valittavat ryhmät:
•

valmistajat

•

maahantuojat

•

ainoat edustajat

•

tiedon haltijat, jotka haluavat jakaa tietoja; esimerkiksi laboratoriot,
organisaatiot, konsultit, toimiala- tai teollisuudenalajärjestöt tai
jatkokäyttäjät, jos niillä on oleellisia tietoja, kuten tutkimuksista peräisin
olevia tietoja tai altistumistietoja.

Muita mahdollisia osallistujaryhmiä:
•

jatkokäyttäjät, muut kuin kohdassa A mainitut

•

kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat palvelujaan ja apuaan konsortiolle;
esimerkiksi toimiala- tai teollisuudenalajärjestöt, alakohtaiset järjestöt,
palveluntarjoajat ja lakiasiaintoimistot

•

EU:n ulkopuoliset valmistajat, jotka haluavat osallistua suoraan (eivätkä
vain EU:n ainoan edustajansa kautta), vaikka niillä ei ole oikeutta
rekisteröidä ainetta suoraan

•

mahdolliset valmistajat ja maahantuojat, joita pidetään REACH-asetuksen
28 artiklan 6 kohdan mukaisesti mahdollisina rekisteröijinä.

Konsortiosopimukseen voidaan nimetä ja lisätä erilaisia jäsenryhmiä, joilla on

64

Ks. kohta 3.2.2.
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erilaiset, ryhmäkohtaiset oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkkejä:
•

varsinaiset jäsenet

•

liitännäisjäsenet

•

tarkkailijat (kolmannet osapuolet tai muut osapuolet).

8.6.

Esimerkkejä konsortiosopimuksen yleisistä
lausekkeista

Seuraava luettelo sisältää erilaisia lausekkeita, mutta se ei ole kattava tarkistuslista.

1. Yleiset tiedot

Kunkin osapuolen henkilöllisyys
Yhteystiedot
Johdanto: viite REACH-asetukseen ja aiejulistus konsortion
yleisen tehtävän selostamisesta.
Yhteistyön laajuus: aineet, joita koskevan yhteistyön
osapuolet aloittavat. Kohta voi sisältää myös valitut perusteet,
joiden mukaan aineen tai aineiden tunnistamisesta sovitaan.
Sopimuksen aihe: luettelo yhteistyön osista tai tehtävistä,
jotka osapuolet ovat valinneet.
Määritelmät: yleinen viite REACH-asetuksen sisältämiin
määritelmiin (3 artikla) ja tarvittaessa muihin määritelmiin.
Kesto
Riippumattoman kolmannen osapuolen henkilöllisyys: jos
osapuolet päättävät pyytää konsortion hallinnointiin apua
lakiasiaintoimistolta, palveluntarjoajalta, alakohtaiselta
järjestöltä tai toimialajärjestöltä.

2. Jäsenyys

Jäsenyyden luokat: kunkin luokan määritelmä, oikeudet ja
velvollisuudet Jäsenyyden säännöt: liittyminen, jäsenyyden
peruuttaminen, jäsenten erottaminen
Jäsenyyden muutos: liittyminen myöhemmin / eroaminen
ennenaikaisesti

3. Tietojen
yhteiskäyttö

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat säännöt
Perusteet tutkimusten/testiraporttien arvon määrittämiseen
Kustannusten jakamisen perusteet
Tietojen omistajuus
Käyttölupa
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4. Organisaatio

Komiteat: (jäsenyys, läsnäolo, toimintasäännöt,
päätösvaltaisuus, äänestys...) Työskentelykieli
Muodostajan rooli (tarvittaessa)
Päärekisteröijien rooli (tarvittaessa) Riippumattoman
kolmannen osapuolen rooli (tarvittaessa)

5. Talousarvio ja
rahoitus

Talousarvio
Kustannusten osittaminen – rekisteröinnin seuranta (tietojen
yhteistoimituksen uudet jäsenet)
Varainhoitovuosi
Laskutus ja maksuliikenne, korvaukset
Verot ja muut kustannukset

6. Luottamuksellisuus
ja oikeus saada
tietoja

Salassapitolauseke
Kenellä on oikeus saada tietoja?
Luottamuksellisten ja arkaluonteisten tietojen vaihtoa
koskevat toimenpiteet
Seuraamukset salassapitomääräysten rikkomisesta

7. Vastuut
8. Muuta

Ennen REACH-asetuksen mukaisten velvollisuuksien
täyttämistä ja sen jälkeen
Sovellettava lainsäädäntö
Riitojenratkaisu tai oikeuspaikkalauseke Sopimuksen
muuttaminen
Sopimuksen purkaminen

Huomautus: Kaikkea edellä mainittua sovelletaan sekä vaiheittain rekisteröitävien
aineiden mahdollisiin rekisteröijiin (tietojenvaihtofoorumin jäsenet) että muiden kuin
vaiheittain rekisteröitävien aineiden / esirekisteröimättömien vaiheittain
rekisteröitävien aineiden mahdollisiin rekisteröijiin.
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LIIKESALAISUUDET

REACH-asetuksessa edellytetään, että yritykset jakavat tietoja testien
päällekkäisyyden välttämiseksi. Yritykset voivat katsoa näiden tietojen tai osan niistä
olevan liikesalaisuuksia, jolloin niitä on suojattava. Se, kuuluvatko jotkin tiedot
liikesalaisuuksien piiriin, on määritettävä tapauskohtaisesti.

Huomautus: Liikesalaisuuksiin liittyviä asioita ei tule sekoittaa kilpailusääntöihin (ks.
edellä kohta 7). Kilpailusäännöt liittyvät tilanteisiin, joissa tiedon jakaminen
todennäköisesti johtaa kilpailun vääristymiseen.

9.1.

Mikä on liikesalaisuus?

Liikesalaisuus on yksi yritysten arvokkaimmista kilpailuvalteista. Sen suojaamiseksi
on mahdollisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Monissa maissa on vertailukelpoiset, joskin hieman erilaiset määritelmät
liikesalaisuudesta. Esimerkiksi Maailman kauppajärjestön (WTO) teollis- ja
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPSsopimus) 39 artiklan 2 kohdassa liikesalaisuudeksi katsottava tieto määritellään
seuraavasti:
a.

sellainen tieto on salaista siinä merkityksessä, että se ei ole
kokonaisuudessaan tai osiensa tarkan muodon ja kokoonpanon osalta yleisesti
tunnettu sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka normaalisti käsittelevät
kyseisen kaltaista tietoa;

b.

sellaisella tiedolla on kaupallista arvoa, koska se on salaista; ja

c.

henkilö, jolla on laillisesti sellainen tieto hallussaan, on ryhtynyt riittäväksi
katsottaviin toimenpiteisiin pitääkseen tiedon salassa.

9.2.

Onko REACH-asetuksessa erityisiä säännöksiä
liikesalaisuuksista?

Useissa REACH-asetuksen artikloissa viitataan liikesalaisuuden käsitteeseen. Tämä
osoittaa, että liikesalaisuuksien suojaaminen on perusteltu intressi ja että niitä on
todella syytä suojata.
Asetuksen 118 artikla koskee kemikaaliviraston hallussa olevien tietojen
saatavuutta. Kyseisen 118 artiklan 2 kohdassa viitataan nimenomaisesti tietoihin,
joiden paljastamisen ”katsotaan tavallisesti vaarantavan asianomaisen kaupallisten
etujen suojelun”. Tähän sisältyvät tiedot seoksen täydellisestä koostumuksesta,
aineen tai seoksen täsmällinen käyttö, toiminta tai soveltaminen, valmistetun tai
markkinoille saatetun aineen tai seoksen täsmällinen tonnimäärä ja valmistajan tai
maahantuojan yhteydet jakelijoihinsa tai jatkokäyttäjiinsä.
Asetuksen 10 artiklan a alakohdan xi alakohdan ja 119 artiklan 2 kohdan mukaan
tiettyjä tietoja toimittava osapuoli voi pyytää käsittelemään kyseisiä tietoja
luottamuksellisesti. Tiedot toimittavan osapuolen on esitettävä perustelut
(salassapitopyyntö) sille, miksi näiden tietojen julkaiseminen voisi haitata sen tai
jonkin toisen asianosaisen kaupallisia etuja, ja kemikaaliviraston on hyväksyttävä
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perustelut.
Asetuksen 11 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 2 kohdan b alakohdan
nojalla rekisteröijät voivat jättäytyä pois tietojen yhteistoimituksesta (vain
yksittäisten tutkittavien ominaisuuksien osalta), jos ”tietojen toimittaminen
yhteisesti johtaisi sellaisten tietojen antamiseen, joiden hän katsoo olevan
kaupallisesti arkaluonteisia, ja aiheuttaisi hänelle todennäköisesti merkittävää
kaupallista haittaa”.

9.3.

Liikesalaisuuksien suojaaminen myöhäisessä
esirekisteröinnissä

Tiedot, jotka oli toimitettava kemikaalivirastoon (myöhäisessä) esirekisteröinnissä,
ovat olleet osittain julkisia 1. tammikuuta 2009 lähtien.
Tuolloin kemikaalivirasto julkaisi luettelon esirekisteröidyistä aineista. Luettelo sisälsi
ainoastaan aineen tunnistetiedot (EINECS-numeron, CAS-numeron tai muita
numeerisia tunnisteita) sekä ensimmäisen suunnitellun rekisteröintimääräajan.
Näiden tietojen julkaiseminen ei aiheuta ongelmia salassapidon kannalta.
Jos mahdollinen rekisteröijä ei halua, että sen henkilöllisyys näytetään muille
mahdollisille rekisteröijille, sillä on mahdollisuus nimetä ulkopuolinen edustaja
REACH-asetuksen 4 artiklan nojalla. Tällöin muut mahdolliset rekisteröijät näkevät
ulkopuolisen edustajan henkilöllisyyden. Myös tiedon haltijat voivat nimetä
ulkopuolisen edustajan edustamaan niitä tietojenvaihtofoorumiin liittyvissä asioissa,
jos ne haluavat pitää henkilöllisyytensä salassa.
Yritykset, joilla on useita tytäryhtiöitä Euroopan unionissa, voivat nimetä yhden tai
useamman tytäryhtiön ulkopuoliseksi edustajakseen. Tämä estää muita mahdollisia
rekisteröijiä saamasta tietoa siitä, mitä ainetta mikäkin tytäryhtiö valmistaa.

Huomautus: Mahdollisten rekisteröijien, jotka haluavat pitää henkilöllisyytensä
salassa muilta mahdollisilta rekisteröijiltä, on nimettävä ulkopuolinen edustaja
esirekisteröinnin tai tiedustelun yhteydessä REACH-IT-järjestelmän kautta. Jos nimi
on pidettävä salassa, salassapitopyyntö on esitettävä rekisteröintivaiheessa.
Kemikaalivirasto arvioi salassapitopyynnön.

9.4.

Liikesalaisuuksien suojaaminen
tietojenvaihtofoorumin muodostamisen aikana

Kuten näiden toimintaohjeiden kohdassa 3 on mainittu, mahdollisten rekisteröijien
on ennen tietojenvaihtofoorumin muodostamista varmistettava, että ne valmistavat
tai tuovat maahan samaa ainetta, REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden
yksilöimistä ja nimeämistä koskevissa toimintaohjeissa esitettyjen kriteerien
mukaisesti. Näin varmistetaan, että ne voivat toimittaa yhden yhteisen
rekisteröintiaineiston. Joissain tapauksissa tämä saattaa edellyttää yksityiskohtaisten
teknisten tietojen vaihtamista aineen koostumuksesta ja epäpuhtauksista sekä
mahdollisesti myös valmistusprosessista. Jälkimmäiseen saattaa sisältyä tietoja
esimerkiksi käytetyistä raaka-aineista ja puhdistusvaiheista.
Jos näiden teknisten tietojen katsotaan kuuluvan liikesalaisuuksien piiriin, yritykset
voivat ryhtyä toimiin suojatakseen niiden luottamuksellisuuden esimerkiksi
seuraavasti:
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1. Ne voivat tehdä salassapitosopimuksia, joilla asiakirjojen tai muiden
tietojen saatavuutta rajoitetaan tiettyihin nimettyihin henkilöihin tai
osastoihin esimerkiksi siten, että vain sääntelyasioiden parissa
työskentelevät henkilöt saavat nähdä tiettyjä tietoja. Tätä voidaan lujittaa
tekemällä täydentäviä henkilökohtaisia salassapitosopimuksia.
2. Ensimmäisen kohdan lisäksi voidaan määrätä, että tiettyjä asiakirjoja saa
tarkastella vain ”lukusalissa” (jossa kopiointi on kielletty).
3. Edellä mainitun lisäksi voidaan sopia, että tiettyjä asiakirjoja saa
tarkastella ja/tai arvioida ainoastaan ulkopuolisen edustajan asiantuntija
(riippumaton konsultti) tai uskottu mies.
Huomautus: Mahdollisten rekisteröijien, jotka haluavat suojata aineen
tunnistetiedoissa olevia liikesalaisuuksia, on tähdennettävä muille
tietojenvaihtofoorumin jäsenille, että kyseiset tiedot ovat liikesalaisuuksia ja että
tiedoista ilmoitetaan ja niitä voidaan käyttää ainoastaan aineen tunnistetietojen
varmentamistarkoituksiin REACH-asetuksen nojalla.

9.5.

Liikesalaisuuksien suojaaminen
tietojenvaihtofoorumissa / tietojen
yhteistoimituksessa

Tieteelliset tutkimukset, joita yritysten on jaettava REACH-asetuksen nojalla
rekisteröintitarkoituksia varten, eivät yleensä sisällä sellaisia tietoja, joita voidaan
pitää liikesalaisuuksina. Jos tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen yhteistoimitusta
koskevien säännösten noudattaminen johtaa liikesalaisuuden paljastamiseen,
osapuolet voivat tehdä salassapitosopimuksen, laatia liikesalaisuuksia sisältävistä
asiakirjoista versioita, joita ei tarvitse pitää salassa, tai nimetä riippumattoman
kolmannen osapuolen keräämään tiedot ja valmistelemaan rekisteröintiaineiston.
Jos tämän ei katsota riittävän, rekisteröijä voi varmistaa tietojensa
luottamuksellisuuden jättäytymällä pois yhteistoimituksesta joidenkin yksittäisten
tutkittavien ominaisuuksien osalta ja toimittamalla yksityiskohtaiset
tutkimustiivistelmät omassa jäsenaineistossaan. Poisjättäytyvä osapuoli osallistuu
kuitenkin edelleen tietojen yhteistoimitukseen, ja sen on täytettävä tietojen
yhteiskäyttöä koskevat velvollisuutensa REACH-asetuksen nojalla.

9.6.

Liikesalaisuuksien suojaaminen
rekisteröintiaineiston toimituksen yhteydessä

Toimittaessaan rekisteröintiaineiston kemikaalivirastoon rekisteröijien on
määritettävä tiedot, joita ne pitävät luottamuksellisina 119 artiklan mukaisesti ja
joita ne eivät halua julkaistavan kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Huomautus: REACH-asetuksen 119 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei voida
määrittää salassa pidettäväksi, ja kaikki tällaiset vaatimukset hylätään. REACHasetuksen 119 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot saatetaan aina julkisesti
saataville kemikaaliviraston verkkosivustolle REACH-asetuksen 77 artiklan 2 kohdan
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e alakohdan mukaisesti.

Asetuksen 10 artiklan a alakohdan xi alakohdan mukaisesti tietojen salassa pitämistä
koskevaan pyyntöön on liitettävä perustelut sille, miksi näiden tietojen julkaiseminen
voisi olla haitallista.
Tämä koskee


REACH-asetuksen 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja



aiemmin direktiivin 67/548/ETY nojalla salassa pidettäviksi määritettyjä
tietoja; tältä osin aiempien ilmoittajien on päivitettävä aineistonsa ja
ilmoitettava, mitä tietoja ne haluavat pitää salassa



kaikkia salassa pidettäväksi vaadittuja tietoja, jotka eivät sisälly REACHasetuksen 119 artiklan 1 ja 2 kohtaan; tässä tapauksessa perustelu voi olla
lyhyt lause, jossa salassapitomerkintä – ”CBI”, ”IP” tai ”No PA” (esim.
kemikaaliturvallisuusraportti) – kirjoitetaan auki.

Rekisteröijien avuksi on laadittu vakioperustelulomake, joka on saatavilla IUCLIDjärjestelmässä. On myös pantava merkille, että IUPAC-nimeä (jota ei ole aiemmin
määritetty salassa pidettäväksi direktiivin 67/548/ETY nojalla) koskevan
salassapitopyynnön yhteydessä on ilmoitettava myös asianmukainen julkinen nimi.
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Tietojenvaihtolomake

TIETOJENVAIHTOLOMAKE
Oikeushenkilön
nimi
Yhteyshenkilö
Yhteystiedot
Aineen tunnistetiedot
Aineiston tonnimäärä

Testin
numero

REACH
asetuk
sen
liite

Sarake 1
Vakiotietovaatimus

Pistey
tys

Arvioitu
Klimischin
pisteytys

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet – 1–10 t/v ja 10–100 t/v
7.1

VII

Aineen olomuoto lämpötilassa
20 °C ja paineessa 101,3 kPa

Tietojen saatavuus

Täydelline
n
tutkimusr
aportti
(jonka
yritykseni
omistaa)

Täydellinen
tutkimusrap
ortti on
yritykseni
saatavilla

Viittaus
julkisessa
kirjallisuu
dessa
oleviin
tietoihin

Raportin
kieli

Aineen
tunnistetiedo
t
interpolointia
varten
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Testin
numero

REACH
asetuk
sen
liite

Sarake 1
Vakiotietovaatimus

7.2

VII

Sulamis- tai jäätymispiste

7.3

VII

Kiehumispiste

7.4

VII

Suhteellinen tiheys

7.5

VII

Höyrynpaine

7.6

VII

Pintajännitys

7.7

VII

Vesiliukoisuus

7.8

VII

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi

7.9

VII

Leimahduspiste

7.10

VII

Syttyvyys

7.11

VII

Räjähtävyys

7.12

VII

Itsesyttymislämpötila

7.13

VII

Hapetusominaisuudet

7.14

VII

Raekokojakauma
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Pistey
tys

Tietojen saatavuus

Myrkyllisyys nisäkkäille – 1–10 t/v (huomioon otettava myös liitteen III vaatimukset) ja 10–100 t/v
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8.1.

VII

Ihoärsytyksen tai ihon
syöpymisen in vitro -tutkimus

8.1.1

VIII

Ihoärsytys in vivo

8.2

VII

Silmien ärtyminen in vitro

8.2.1

VIII

Silmien ärtyminen in vivo

8.3

VII

Ihon herkistyminen

8.4.1.

VII

In vitro

8.4.2.

VIII

In vitro sytogeenisuustutkimus
nisäkässoluilla tai in vitro mikronukleustesti

8.4.3.

VIII

In vitro

8.4.

VIII

Invivo -

-geenimutaatiotutkimus
bakteereilla

-geenimutaatiotutkimus
nisäkässoluilla (jos 8.4.1 ja
8.4.2 kohdassa on saatu
kielteinen tulos)
mutageenisuustutkimukset (jos
jossain in vitro -tutkimuksissa
on saatu myönteinen ulos)

8.5.1.

VII

Välitön myrkyllisyys suun kautta

8.5.2.

VIII

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse

8.5.3.

VIII

Välitön myrkyllisyys ihon kautta
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8.6.1.

VIII

Lyhytaikainen toistuvalla annostuksella
tehtävä myrkyllisyystutkimus
(28 vuorokautta), asianmukaisin
antotie

8.7.1.

VIII

Lisääntymis- ja/tai
kehitysmyrkyllisyyden seulonta

8.8.1.

VIII

Aineen toksikokineettisen
käyttäytymisen arviointi (relevanttien
saatavilla olevien tietojen perusteella)

Ympäristömyrkyllisyys / käyttäytyminen ympäristössä – 1–10 t/v (huomioon otettava myös liitteen III
vaatimukset) ja 10–100 t/v
9.1.1.

VII

Lyhytaikainen myrkyllisyystestaus
selkärangattomilla (suositeltava laji:
Daphnia)

9.1.2.

VII

Kasvunestymistutkimus vesikasveilla
(mieluiten levillä)

9.1.3.

VIII

Lyhytaikainen myrkyllisyystesti kaloilla

9.1.4.

VIII

Aktiivilietteen hengityksenestymistesti

9.2.1.1.

VII

Nopea biohajoavuus

9.2.2.1.

VIII

Hydrolyysi pH:n funktiona ja
hajoamistuotteiden tunnistaminen

9.3.1.

VIII

Adsorptio-/desorptioseulonta

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet – 100–1 000 t/v ja yli 1 000 t/v (osa testeistä vaatii testausehdotuksen)
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7.15

IX

Stabiilisuus orgaanisissa
liuottimissa ja relevanttien
hajoamistuotteiden tunnistetiedot

7.16

IX

Hajoamisvakio

7.17

IX

Viskositeetti

Myrkyllisyys nisäkkäille – 100–1 000 t/v ja yli 1 000 t/v (vaatii testausehdotuksen)
8.6.2.

IX

Subkrooninen myrkyllisyystutkimus
(90 vuorokautta), asianmukaisin
antotie

8.6.3.

X

Pitkäaikainen toistuvalla annostuksella
tehtävä myrkyllisyyden tutkimus
(vähintään 12 kuukautta)
(altistuminen/käyttö)

8.6.4.

X

Lisätutkimuksia, jos erityinen
huolenaihe

8.7.2.

IX

Kehitysmyrkyllisyystutkimus
ensimmäisellä lajilla (mieluiten rotta)

8.7.2.

X

Kehitysmyrkyllisyystutkimus toisella
lajilla, kaniini (jos ensimmäinen laji
rotta)

8.7.3.

IX–X

Laajennettu yhden sukupolven
lisääntymismyrkyllisyystutkimus

8.7.3.

IX–X

Kahden sukupolven
lisääntymismyrkyllisyystutkimus
(hyväksytään vain, jos suoritettu ennen
maaliskuuta 2015)

8.9

X

Karsinogeenisuustutkimus
(altistus/käyttö)
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Muut tutkimukset (lueteltava
jäljempänä):

Ympäristömyrkyllisyys / käyttäytyminen ympäristössä – 100–1 000 t/v ja yli 1 000 t/v (osa testeistä vaatii
testausehdotuksen)
9.1.5.

IX

Selkärangattomilla (suositeltava laji:
Daphnia) tehtävä pitkäaikainen
myrkyllisyystestaus

9.1.6.

IX

Kaloilla tehtävä pitkäaikainen
myrkyllisyystestaus (mieluiten
kalanpoikasten (FELS, Fish early-life
stage) myrkyllisyystesti)

9.2.1.2.

IX

Lopullisen hajoamisen
simulaatiotestaus pintavedessä

9.2.1.3.

IX

Simulaatiotestaus maaperässä

9.2.1.4.

IX

Simulaatiotestaus sedimentissä

9.2.1.

X

Bioottisen hajoavuuden lisätestaus

9.2.3.

IX

Hajoamistuotteiden tunnistaminen

9.3.2.

IX

Biokertyvyys vesieläinlajeihin
(mieluiten kala)

9.3.3.

IX

Adsorptiota ja/tai desorptiota koskevat
lisätiedot

9.3.4

X

Muut tiedot kohtalosta ja
käyttäytymisestä ympäristössä

9.4.1.

IX

Lyhytaikainen myrkyllisyys
selkärangattomille
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9.4.2.

IX

Vaikutukset maaperän mikroeliöstöön

9.4.3.

IX

Lyhytaikainen myrkyllisyys kasveille

9.4.4.

X

Selkärangattomilla tehtävä
pitkäaikainen myrkyllisyystestaus

9.4.6.

X

Pitkäaikainen myrkyllisyystestaus
kasveilla

9.5.1

X

Pitkäaikainen myrkyllisyys sedimentin
eliöille

9.6.1

X

Pitkäaikainen myrkyllisyys tai
lisääntymismyrkyllisyys linnuille
Muut tutkimukset (lueteltava
jäljempänä):

Altistumistiedot
Päästöt veteen
Päästöt maaperään
Päästöt ilmaan
Työperäinen altistuminen
valmistuksessa
Työperäinen altistuminen käytössä
Kuluttajan altistuminen
Elinkaaren lopussa
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Luettelo toimintaohjeissa mainituista
viiteasiakirjoista

Toimintaohjeissa mainittu
viiteasiakirja

Tietojen yhteiskäyttöä koskevien toimintaohjeiden
oleelliset kohdat ja aiheet
1.2.2 – Vaiheittain rekisteröitävän ja muun kuin
vaiheittain rekisteröitävän aineen määritelmä

Rekisteröintiohjeet
(http://echa.europa.eu/fi/gui
dance-documents/guidanceon-reach)

3.1.1 – Ainoan edustajan velvollisuudet ja rooli sekä
oikeushenkilön määritelmä
3.1.7 – Tonnimäärän laskeminen
3.3.3.5 – Vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevat
tietovaatimukset
4.3 – Tietoa oikeushenkilöistä, jotka voivat tehdä
tiedustelun
4.7.2 – Muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden
tietovaatimukset

REACH- ja CLP-asetusten
mukaisten asiakirjaaineistojen valmistelua
koskevat oppaat

Tekniset ohjeet siitä, miten asiakirja-aineistoja laaditaan
REACH- ja CLP-asetusten mukaisia eri tarkoituksia
varten

(http://echa.europa.eu/fi/ma
nuals)
Kysymyksiä ja vastauksia
REACH-IT-järjestelmästä

3.1.5 – Esirekisteröintiä varten toimitettujen tietojen
hallinta

(http://echa.europa.eu/fi/sup
port/qas-support/qas)
Opastava
”Tietojenvaihtofoorumin
muodostaminen ja tietojen
yhteiskäyttö” -tiedote

3.1.6 – Tietojenvaihtofoorumin muodostaminen
3.2.1 – Esirekisteröintifoorumin verkkosivu ja saatavilla
olevat tiedot

(http://echa.europa.eu/fi/reg
ulations/reach/registration/d
ata-sharing)
Käytännön opas
”Interpolaatiotietojen ja
luokkien ilmoittaminen”
(http://echa.europa.eu/fi/we
b/guest/practical-guides)

3.2.7 – Puuttuvien tietojen täydentäminen
rakenteellisesti samankaltaisia aineita koskevilla tiedoilla
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Toimintaohjeissa mainittu
viiteasiakirja

Tietojen yhteiskäyttöä koskevien toimintaohjeiden
oleelliset kohdat ja aiheet

Tietovaatimuksia ja
kemikaaliturvallisuusarviointi
a koskevat ohjeet

3.2.7 – Eri aineita koskevien tietojen vertailu

(http://echa.europa.eu/fi/gui
dance-documents/guidanceon-informationrequirements-and-chemicalsafety-assessment)

3.3.3.7, 4.7.6 – Uuden tiedon tuottaminen vaiheittain
rekisteröitävistä ja muista kuin vaiheittain
rekisteröitävistä aineista

CLP-kriteerien soveltamista
koskevat ohjeet

3.3.4 – Luokitus ja merkinnät sekä tietojen
yhteistoimitus

3.3.3.4 – Tietojen arviointi rekisteröintiä ja
kemikaaliturvallisuusarviointia varten

6.6 – Tietoa kemikaaliturvallisuusraportista, joka
voidaan toimittaa yhteisesti tai yksittäin

(http://echa.europa.eu/fi/we
b/guest/guidancedocuments/guidance-on-clp)
Kysymyksiä ja vastauksia
tietojen yhteiskäytöstä ja
siihen liittyvistä riidoista

3.4, 4.9 – Tietojen yhteiskäyttöä koskevat riidat

(http://echa.europa.eu/fi/qadisplay//qadisplay/5s1R/view/REACH
/datasharing)
Kysymyksiä ja vastauksia
tiedustelusta
(http://echa.europa.eu/fi/sup
port/qas-support/qas)

4.6 – Tiedusteluprosessin tulokset
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Kustannusten erittely

Jaettavien kustannusten erittelyä vaaditaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/9. Sitä kuvataan näiden toimintaohjeiden kohdassa 5.
Seuraavassa taulukossa annetaan esimerkki mahdollisista kustannuseristä, joita tietojen yhteiskäyttöä koskevassa sopimuksessa voidaan
tarkastella. Kyseessä on ohjeellinen luettelo. Se sisältää esimerkkejä budjettikohdista, joita rekisteröijät ovat käyttäneet tietokustannusten
ja hallinnollisten kustannusten erittelyyn.
Tietokustannuksilla tarkoitetaan tavallisesti kustannuksia, jotka aiheutuvat rekisteröijään sovellettavien tietovaatimusten täyttämisestä.
Hallinnolliset kustannukset ovat määritelmän mukaisesti kustannuksia, jotka aiheutuvat saman aineen rekisteröijien välisen tietojen
yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen sekä tietojen yhteistoimituksen laadinnasta ja hallinnasta.
Kustannuserän
tyyppi (liittyy
Kustannuserä

tietoihin/tutkimuk
siin tai
hallinnolliseen
työhön)

Huomautuksia

Huomautus: Tiettyyn tietovaatimukseen liittyvät tietokustannukset ja hallinnolliset kustannukset on jaettava.
Kirjallisuushaku ja puuttuvien
tietojen määrittäminen (esim.
tietojen yksilöinti, hankinta ja
arviointi)

Tieto

Kustannukset voidaan erotella tietyssä määrin kunkin tietolähteen ja -arvioinnin,
laatuarvioinnin ja muiden tähän kohtaan sisältyvien tehtävien mukaan.

Puuttuvien tietojen
täydentämisstrategia (esim.
oikeus käyttää tietoja tai viitata
niihin, testaus, interpoloinnin ja
ryhmittelyn perustelu,
testausehdotukset, erivapaudet)

Tieto

Kustannukset voidaan erotella tietyssä määrin kunkin tietolähteen ja tähän
kohtaan sisältyvän puuttuvien tietojen täydentämisen mukaan.

Fysikaalis-kemialliset
ominaisuudet ja luokitus

Tieto

Voi sisältää esim. testejä tai asiantuntija-arvioita.
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Kustannuserän
tyyppi (liittyy
Kustannuserä

tietoihin/tutkimuk
siin tai
hallinnolliseen
työhön)

Huomautuksia

Huomautus: Tiettyyn tietovaatimukseen liittyvät tietokustannukset ja hallinnolliset kustannukset on jaettava.
Toksikologinen arviointi ja
tarkentaminen (esim.
lisätestaus), mukaan lukien
ihmisten terveydelle aiheutuvien
vaarojen arviointi ja luokitus

Tieto

Voi sisältää esim. testausta tai vaihtoehtoisia menetelmiä, ryhmittelyn ja
interpoloinnin perusteiden laatimista tai asiantuntija-arvioita.

Ekotoksikologinen arviointi ja
tarkentaminen (esim.
lisätestaus), mukaan lukien
ympäristövaarojen ja
käyttäytymisen ympäristössä
arviointi ja luokitus

Tieto

Voi sisältää esim. testausta tai vaihtoehtoisia menetelmiä, ryhmittelyn ja
interpoloinnin perusteiden laatimista tai asiantuntija-arvioita.

Turvallista käyttöä koskevat
ohjeet,
käyttöturvallisuustiedotteet,
altistumisskenaarioiden
valmistelu, tarkastaminen ja
päivittäminen viestintää varten

Tieto

Voi sisältää esim. asiantuntijoiden työaikaa, käännöskustannuksia tai
toimitusketjun viestintäohjelman päivityksiä.

Kemikaaliturvallisuusarvioinnin
suorittaminen ja
kemikaaliturvallisuusraportin
valmistelu

Tieto

Jos rekisteröitävä tonnimäärä on 1–10 tonnia vuodessa, turvallista käyttöä
koskevat ohjeet ovat yksityiskohtaisemmat kuin silloin, jos tonnimäärä on yli
10 tonnia vuodessa.
Voi sisältää esim. kirjallisuushakuja, seurantatyötä, mallinnustyötä, asiantuntijaarvioita ja raportin valmistelua. Vaikka kemikaaliturvallisuusraportti voidaan laatia
automaattisesti lisäohjelmalla, se vaatii usein runsaasti teknisten asiantuntijoiden
manuaalista editointia.
Jos rekisteröitävä tonnimäärä on 1–10 tonnia vuodessa,
kemikaaliturvallisuusraporttia ei vaadita.
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Kustannuserän
tyyppi (liittyy
Kustannuserä

tietoihin/tutkimuk
siin tai
hallinnolliseen
työhön)

Huomautuksia

Huomautus: Tiettyyn tietovaatimukseen liittyvät tietokustannukset ja hallinnolliset kustannukset on jaettava.
Jos rekisteröitävä tonnimäärä on yli 10 tonnia vuodessa,
kemikaaliturvallisuusraportti voidaan laatia yhdessä tai yksittäin.
IUCLID-tietokannan ylläpito- ja
tuotantokustannukset

Tieto/hallinto

Voi sisältää kustannuksia, joita aiheutuu aineiston päivittämisestä IUCLIDtietokannan uuteen versioon (automaattisen siirtymän lisäksi).
Jotkin IUCLID-tietokannan ylläpitovälineet voidaan eritellä hallinnollisiksi
kustannuksiksi ja erottaa varsinaisista tuotantotehtävistä.

Aineiston arviointikustannukset

Tieto/hallinto

Voidaan eritellä joko tietokustannuksiksi tai hallinnollisiksi kustannuksiksi
(tapauksesta ja kustannuserästä riippuen).
Näitä pidetään tulevina kustannuksina rekisteröintihetkellä. On tärkeää sopia
mekanismista, jolla jaetaan mahdollisesta aineiston arviointipäätöksestä johtuvia
tulevia kustannuksia, mutta varoja ei yleensä ole tarpeen kerätä etukäteen, sillä
kustannusten täsmällinen määrä ei ole vielä tiedossa.

Aineen arviointikustannukset

Tieto/hallinto

Voidaan eritellä joko tietokustannuksiksi tai hallinnollisiksi kustannuksiksi
(tapauksesta ja kustannuserästä riippuen).
Näitä pidetään tulevina kustannuksina rekisteröintihetkellä. On sovittava
mekanismista, jolla jaetaan aineen arviointipäätöksestä johtuvia mahdollisia
tulevia kustannuksia, mutta varoja ei yleensä ole tarpeen kerätä etukäteen, sillä
kustannusten täsmällinen määrä ei ole vielä tiedossa.

Aineiston yleiset päivitys- ja
ylläpitokustannukset

Tieto/hallinto

Voidaan eritellä joko tutkimuskustannuksiksi tai hallinnollisiksi kustannuksiksi
(tapauksesta ja kustannuserästä riippuen).

Henkilöstökustannukset (esim.

Tieto/hallinto

Osa asiantuntijoista voi osallistua tieteellisen aineiston valmisteluun.
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Kustannuserän
tyyppi (liittyy
Kustannuserä

tietoihin/tutkimuk
siin tai
hallinnolliseen
työhön)

Huomautuksia

Huomautus: Tiettyyn tietovaatimukseen liittyvät tietokustannukset ja hallinnolliset kustannukset on jaettava.
hallintohenkilöstö,
sihteeripalvelut)
Sääntelyn ja ohjeistuksen
seuranta, edunvalvonta

Asiantuntijapalkkiot sisältyvät useimmiten tutkimuskustannuksiin.
Tieto/hallinto

Hallinto: esim. alakohtaisten järjestöjen jäsenyys ja/tai erillinen rekisteröinti
kemikaalihallintapolitiikan seurantaohjelmaa varten.
Tieto: jos edunvalvonta on luonteeltaan teknistä (esim. toksikologiset tai
ekotoksikologiset vaikutukset tai altistumiseen liittyvät näkökohdat).

Toimisto- ja
logistiikkakustannukset (esim.
tietotekniikka, puhelin,
peruspalvelut, tulostus,
arkistointi)

Hallinto

Kustannusten on liityttävä tietojenvaihtofoorumin toimintaan ja rekisteröinnin
kohteena olevaan aineeseen. Muut kuin tietojenvaihtofoorumin kustannukset
(esim. konsortion kustannukset) on kirjattava avoimesti, jotta voidaan osoittaa,
että ne liittyvät aineen rekisteröintiin eivätkä ole yleisluonteisia.

Henkilöstön kokous- ja
matkakulut

Tieto/hallinto

Hallinto: tietojen yhteistoimituksen hallintaan liittyvät kokoukset ja matkat.

Viestintäkustannukset (esim.
tietojenvaihtofoorumin
viestintävälineet, kuten
tietotekninen alusta,
kyselylomakkeet, verkkosivu,

Hallinto

Tieto: tieteellisen aineiston sisällön hallintaan liittyvät kokoukset ja matkat (esim.
interpolointistrategia, testausehdotuksia koskevat neuvottelut), joiden olisi
liityttävä tietovaatimuksiin (esim. kemikaaliturvallisuusraportin valmistelua
käsittelevät kokoukset eivät ole oleellisia rekisteröijille, joiden tonnimäärä on 1–
10 tonnia vuodessa, ja testausehdotuksia käsittelevät kokoukset eivät ole oleellisia
rekisteröijille, joiden tonnimäärä on 1–100 tonnia vuodessa).
Jos eri tietojen yhteistoimituksiin käytetään yhteisiä välineitä, tämä kustannuserä
olisi ositettava uudelleen ainekohtaisesti.
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Kustannuserän
tyyppi (liittyy
Kustannuserä

tietoihin/tutkimuk
siin tai
hallinnolliseen
työhön)

Huomautuksia

Huomautus: Tiettyyn tietovaatimukseen liittyvät tietokustannukset ja hallinnolliset kustannukset on jaettava.
säännöllisesti ilmestyvä
uutiskirje)
Oikeudelliset kustannukset (esim.
sopimusten laadinta, uskotun
miehen tehtävä, vastuuvakuutus,
oikeudelliset neuvot ja lausunnot,
tietojen yhteiskäyttöä koskevat
sopimukset tietojen omistajien
kanssa, yleinen oikeudellinen
edustus riidoissa, kanteluissa tai
tuomioistuimessa)

Hallinto/tieto

Kirjanpitokustannukset (esim.
tilintarkastaja, tarkastus, laskut
ja hyvityslaskut, finanssi/pankkimaksut, alv ja muut
verot, yrityskohtaisten
kustannusten säännöllinen
uudelleenlaskenta)

Hallinto

Muut tietojen yhteistoimituksen
muodostamiseen liittyvät
kustannukset (esim.
yhteistoimitusobjektin luominen
REACH-IT-järjestelmässä,
tunnuksen hallinta)

Hallinto

Jos jonkin REACH-asetuksen vaatimuksen tekninen tulkinta edellyttää oikeudellista
apua, kustannukset voidaan eritellä tieto-/tutkimuskustannuksiksi.

Nämä kustannukset ovat suhteellisen pieniä verrattuna muihin rekisteröinnin
kustannuksiin.
Yhteistoimitusobjektin luomiseen REACH-IT-järjestelmässä liittyvät kustannukset
voidaan jakaa tasan, sillä jokainen rekisteröijä hyötyy siitä samalla tavalla.
Jokainen rekisteröijä voi maksaa omat kustannuksensa, jotka liittyvät tietojen

210

Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet
Versio 3.1 – tammikuu 2017

Kustannuserän
tyyppi (liittyy
Kustannuserä

tietoihin/tutkimuk
siin tai
hallinnolliseen
työhön)

Huomautuksia

Huomautus: Tiettyyn tietovaatimukseen liittyvät tietokustannukset ja hallinnolliset kustannukset on jaettava.
yhteistoimituksen tunnuksen hankkimiseen.
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LIITE 4 Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet
ja biosidivalmisteasetus
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