REACH-IT-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT
LUE SEURAAVAT REACH-IT-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT
HUOLELLISESTI ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTÖN ALOITTAMISTA. HYVÄKSY
KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT NAPSAUTTAMALLA ”HYVÄKSYN”-PAINIKETTA. JOS
ET HYVÄKSY PALVELUEHTOJA, NAPSAUTA ”EN HYVÄKSY”-PAINIKETTA. REACHIT-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ KÄYTTÖ- JA PALVELUEHTOJEN
HYVÄKSYMISTÄ ETUKÄTEEN.
1. Määritelmät
(a) Ellei nimenomaisesti toisin mainita, näissä käyttö- ja palveluehdoissa tarkoitetaan
REACH-ITjärjestelmällä

keskitettyä tietoteknistä järjestelmää, johon sisältyvät
virallinen REACH-IT-verkkosovellus sekä verkkosivu, jota
ECHA käyttää REACH-IT-tietojen toimittamiseen ja kaikkien
päätösten
tiedoksiantoon
sekä
näihin
liittyvään
viestinvaihtoon. Järjestelmässä on otettu huomioon (i)
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
18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (jäljempänä
”REACH-asetus”)
ja
siihen
liittyvän
lainsäädännön
vaatimukset sekä (ii) aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY
ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1272/2008 (jäljempänä ”CLP-asetus”) vaatimukset;

REACH-IT-tiedolla

mitä tahansa tietoa tai ilmoitusta, joka toimitetaan REACHasetuksessa ja siihen liittyvässä lainsäädännössä asetettujen
vaatimusten sekä CLP-asetuksessa asetettujen vaatimusten
täyttämiseksi;

ECHAlla

Helsinkiin Suomeen vuonna 2007 perustettua Euroopan
kemikaalivirastoa;
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Päätöksellä

mitä tahansa ECHAn
antamaa päätöstä;

Ilmoituksella

mitä tahansa asiakirjaa, jossa pyydetään antamaan ECHAlle
vastaus tietyn ajan kuluessa;

Osapuolella

oikeushenkilöä, joka on kirjautunut REACH-IT-järjestelmään
saadakseen käyttöoikeuden ja luvan toimittaa tietoja ja/tai
REACH-IT-tietoja;

Käyttäjällä

yhtä tai useampaa henkilöä, jonka osapuoli on nimittänyt ja
valtuuttanut käyttämään REACH-IT-järjestelmää;

Käyttö- ja
palveluehdoilla

Toimivaltaisella
viranomaisella

sääntelytehtäviensä

mukaisesti

näitä käyttö- ja palveluehtoja sellaisina kuin ovat aika ajoin
muutettuna ja kulloinkin voimassa;

sitä toimivaltaista viranomaista, jonka jokin Euroopan
unionin jäsenvaltio, Islanti, Liechtenstein tai Norja on
nimennyt vastaamaan REACH-asetuksen ja siihen liittyvän
lainsäädännön sekä CLP-asetuksen soveltamisesta;

Henkilötiedoilla

henkilötietojen käsittelystä annetuissa asetuksessa (EY) N:o
45/2001
tai
direktiivissä
95/46/EY
tarkoitettuja
henkilötietoja;

Rekisteröidyllä

henkilötietojen käsittelyssä annetuissa asetuksessa (EY) N:o
45/2001 tai direktiivissä 95/46/EY tarkoitettua rekisteröityä.

Muilla
omistusoikeuksilla

muita oikeuksia kuin immateriaalioikeuksia, mukaan lukien
mahdollinen oikeus käyttää ja julkistaa rekisteröijien ja
mahdollisten rekisteröijien nimiä.

(b) Otsikot on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan kohtiin viittaamista, eivätkä ne ole
näiden käyttö- ja palveluehtojen varsinainen osa. Yksikössä olevat sanat voidaan
tulkita myös monikossa ja päinvastoin, sukupuoleen viittaavien ilmausten voidaan
tulkita sisältävän molemmat sukupuolet ja henkilöihin viittaavien ilmausten voidaan
tulkita sisältävän yritykset ja päinvastoin.
2. REACH-IT-palvelu
REACH-IT on osapuolten käytössä olevat online-portaali, jonka kautta voidaan
tarkastella REACH-IT-tietoja ja toimittaa niitä ECHAlle. REACH-IT on myös ainoa kanava,
jonka kautta ECHA antaa osapuolille tiedoksi päätökset ja muut REACH-IT-tietoihin
liittyvät ilmoitukset.
3. Käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen
(a) Osapuolen on kirjauduttava REACH-IT-järjestelmään käyttämällä rekisteröityä
käyttäjätunnusta ja salasanaa. Osapuoli saa käyttää REACH-IT-palvelua näiden käyttöja sopimusehtojen mukaisesti ja niitä noudattaen.
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(b) Ennen REACH-IT-järjestelmään kirjautumista jokaisen käyttäjän on luettava nämä
käyttö- ja sopimusehdot sekä hyväksyttävä ne napsauttamalla ”Hyväksyn”-painiketta
luodessaan oman REACH-IT-käyttäjätilinsä, johon kuuluu käyttäjätunnus ja salasana. Jos
osapuoli nimeää useamman kuin yhden käyttäjän, tämä velvollisuus koskee jokaista
käyttäjää. ECHA pidättää itsellään ehdottoman oikeuden muuttaa yksinomaan
harkintansa mukaan näitä käyttö- ja palveluehtoja millä tahansa tavalla ja milloin
tahansa, ja osapuolen nimeämiä käyttäjiä vaaditaan lukemaan ja hyväksymään
muutetut käyttö- ja palveluehdot näiden kirjautuessa ensimmäisen kerran REACH-ITjärjestelmään ehtojen muuttamisen jälkeen. Kirjautumalla sisään ja/tai jatkamalla
REACH-IT-järjestelmän
käyttöä
osapuolen
nimeämät
käyttäjät
hyväksyvät
nimenomaisesti nämä käyttö- ja palveluehdot sellaisena kuin ne ovat muutettuna.
4. Käyttöä koskevat ehdot
(a) Osapuoli saa käyttää REACH-IT-järjestelmää täyttääkseen REACH-asetuksesta, CLPasetuksesta tai muusta niihin liittyvästä lainsäädännöstä johtuvat omat oikeudelliset
velvoitteensa tai edustamiensa yritysten oikeudelliset velvoitteet ja/tai varmistaakseen
näiden velvoitteiden täyttymisen. REACH-IT-järjestelmää ei voi käyttää mihinkään
muuhun tarkoitukseen.
(b) Osapuoli hyväksyy sen, että sen käyttäjätunnusta ja salasanaa REACH-ITjärjestelmään kirjautuessaan käyttävä käyttäjä toimii ja on laillisesti luvallinen
toimimaan osapuolen puolesta. Kun näissä käyttö- ja palveluehdoissa viitataan REACHIT-järjestelmään kirjautuviin tai REACH-IT-järjestelmän käyttöä jatkaviin tai muulla
tavoin REACH-IT-järjestelmässä toimiviin osapuolen nimeämiin käyttäjiin, tarkoitetaan
sillä kaikkia tällaisia toimia, joita kyseisen osapuolen käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa
käyttävä kuka tahansa henkilö toteuttaa (riippumatta siitä, onko käyttäjällä tähän
osapuolen lupaa).
(c) Osapuoli suostuu hankkimaan rekisteröidyn suostumuksen, ennen kuin toimittaa
henkilötietoja REACH-IT-järjestelmän kautta, jos REACH-IT-järjestelmässä tapahtuva
henkilötietojen toimittaminen tai käsittely edellyttää lainsäädännön mukaan tällaisen
suostumuksen hankkimista. Jos osapuoli ei ole saanut suostumusta, henkilötietoja ei saa
lähettää. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla ECHAn verkkosivuilla
olevassa henkilötietoja koskevassa ilmoituksessa. Osapuoli suostuu (ja on saanut
mahdollisilta rekisteröidyiltä suostumuksen) siihen, että ECHA ja/tai toimivaltaiset
viranomaiset voivat käsitellä sen toimittamia henkilötietoja REACH-asetuksen, CLPasetuksen ja muun asiaan liittyvän unionin lainsäädännön täytäntöön panemiseksi sekä
REACH-asetuksesta,
CLP-asetuksesta
ja
muusta
asiaan
liittyvästä
unionin
lainsäädännöstä johtuvien osapuolen velvoitteiden täyttämiseksi.
(d) ECHA ja toimivaltaiset viranomaiset saavat tutustua kaikkiin REACH-ITjärjestelmässä toimitettuihin tietoihin sekä jäljentää, tarkistaa, käyttää ja tallentaa niitä
ja ottaa niistä otteita näiden käyttö- ja palveluehtojen mukaisesti ja niiden mukaisessa
tarkoituksessa. Luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja lukuun ottamatta ECHA ja
toimivaltaiset viranomaiset voivat myös lainata tietoja, luoda niistä johdettuja tuotteita,
julkaista tai antaa muulla tavoin REACH-IT-tietoja yleisön käyttöön omien
institutionaalisten tehtäviensä ja tavoitteidensa lisäksi, mukaan lukien muun muassa
REACH-asetuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä CLP-asetuksen täytäntöönpano.
(e) Osapuoli hyväksyy sen, että REACH-IT-tietoihin sovelletaan Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001.
REACH-IT-tietoihin voidaan soveltaa tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista
päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin
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yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6. syyskuuta
2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1367/2006.
(f) Osapuoli suostuu pitämään käyttäjiään koskevat tiedot ajan tasalla koko ajan. Tätä
varten ECHA voi vaatia käyttäjiä vahvistamaan tietonsa vuosittain.
5. REACH-IT-tietojen toimitus ja niihin liittyvät takeet
(a) Kaikki REACH-IT-tiedot toimitetaan ECHAlle sähköisessä muodossa siten, ettei niihin
sisälly viruksia, käyttämällä tiedostomuotoa ja noudattamalla menettelyä, jotka ECHA
aika ajoin määrittää, tai jollain muulla tavalla, josta ECHA voi aika ajoin päättää tai
määrätä.
(b) Osapuoli ei toimita milloinkaan mitään tietoja, ilmoituksia tai muuta materiaalia, joka
loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, patenttioikeutta, tavaramerkkioikeutta,
liikesalaisuutta tai muuta immateriaalioikeutta.
(c) ECHA ja osapuoli hyväksyvät sen, että internet on yllättävien tiedonsiirtoruuhkien,
vilpillisten kolmansien osapuolten tai muiden syiden vuoksi väistämättä epäluotettava
viestintäväline ja että tämä epäluotettavuus on osapuolesta tai ECHAsta riippumatonta.
Osapuoli ja ECHA hyväksyvät sen, että tämän epäluotettavuuden johdosta tietojen,
ilmoitusten tai muun materiaalin välittämisessä tai vastaanottamisessa saattaa tapahtua
viivästyksiä, mikä voi johtaa REACH-IT-järjestelmän kautta toimitettujen tietojen,
ilmoitusten tai muun materiaalin käsittelyn viivästymiseen. ECHA ja osapuoli
tunnustavat, että turvallisuutta on mahdotonta ylläpitää aukottomasti. ECHA pyrkii
kaikin keinoin varmistamaan, että REACH-IT-järjestelmä toimii asianmukaisesti. ECHA ei
ole vastuussa kolmannen osapuolen luvattomasta tunkeutumisesta REACH-ITjärjestelmään tai osapuolen internetyhteyteen liittyvistä vioista, virheistä tai
viivästyksistä.
(d) Osapuoli vakuuttaa, takaa ja lupaa ECHAlle, että
(i) kaikki sen toimittamat REACH-IT-tiedot ovat todenmukaisia, ajantasaisia ja
paikkansapitäviä, eivätkä harhaanjohtavia, epätäydellisiä tai virheellisiä;
(ii) kaikki ECHAlle REACH-IT-järjestelmässä osapuolen REACH-tilin
toimitetut REACH-IT-tiedot katsotaan osapuolen toimittamiksi tiedoiksi.

kautta

(iii)
se
on
kaikkiin
toimittamiinsa
REAHC-IT-tietoihin
liittyvien
immateriaalioikeuksien – tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai nimioikeuden
– haltija tai se on saanut asianmukaisen luvan tällaisen immateriaalioikeuden
varsinaiselta haltijalta näiden käyttö- ja palveluehtojen mukaisesti.
(e) Lisäksi osapuoli vakuuttaa ECHAlle, että
(i) kaikki tiedot, jotka on toimitettu ECHAlle osapuoleksi pääsemistä koskevan
hakemuksen yhteydessä, ja kaikki tiedot, joita toimitetaan mahdollisesti
myöhemmin aika ajoin osapuolen aseman ylläpitämiseksi, ovat täydellisiä,
paikkansapitäviä ja ajantasaisia;
(ii) sen rekisteröitymiseen REACH-IT-järjestelmän käyttäjäksi ja näistä käyttö- ja
palveluehdoista johtuvien velvoitteiden hyväksymiseen ja noudattamiseen on
hankittu asianmukainen lupa ja hyväksyntä kaikilta tarvittavilta asianosaisilta
yrityksiltä ja kolmansilta osapuolilta eikä kyseisten velvoitteiden hyväksyminen ja
noudattaminen ole millään tavalla vastoin osapuolen perustamisasiakirjoja tai
sääntöjä taikka osapuolta mahdollisesti velvoittavia lakeja, asetuksia tai muita
sopimuksia;
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(iii) nämä käyttö- ja sopimusehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan ja
täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen; ja
(iv) se noudattaa REACH-IT-järjestelmää käyttäessään kaikkia asiassa
sovellettavia lakeja ja asetuksia, mukaan lukien muun muassa kaikki ECHAn
ilmoittamat tai julkaisemat menettelyt ja ohjeet.
6. Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus
(a) Tämä määräys ei vaikuta ECHAn vastuuta koskevan, REACH-asetuksen 101 artiklan
soveltamiseen.
(b) Osapuoli hyväksyy käyttävänsä kaikkia REACH-IT-järjestelmän osia omalla
vastuullaan. Osapuoli hyväksyy lisäksi sen, että REACH-IT-järjestelmän käyttö on
mahdollista ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin se on saatavilla”, eikä tästä anneta
erikseen mitään takeita eikä sille voi asettaa ehtoja, ei nimenomaisia eikä implisiittisiä.
(c) ECHA ei ole vastuussa mistään REACH-IT-järjestelmän kautta tapahtuvasta tietojen
toimittamisesta. Kirjautumalla REACH-IT-järjestelmään ja/tai jatkamalla sen käyttöä
ja/tai antamalla käyttäjille salasanoja, joita voidaan käyttää REACH-IT-tietojen
toimittamiseen, osapuoli vastaa täysimääräisesti kaikista ECHAlle REACH-IT-järjestelmän
kautta toimitetuista tiedoista. ECHA ei ole korvausvelvollinen eikä vastaa
(vahingonkorvausoikeuden, sopimuksen tai muun perusteen nojalla) mistään vaateista,
joita esitetään mistä tahansa tai millä tahansa tavalla aiheutuneesta (suorasta tai
välillisestä) tappiosta tai vahingosta (esimerkiksi ansionmenetys, tulonmenetys,
ennakoitujen säästöjen menetys tai goodwill-arvon menetys), joka johtuu REACH-ITjärjestelmän tai siihen liittyvän järjestelmän tai ohjelman käytöstä, mukaan lukien
käyttövirhe, laiminlyönti, toimittamatta jättäminen, viivästys ja REACHT-IT-järjestelmän
taikka osapuolen rekisteröimän käyttäjätunnuksen ja salasanan huolimaton tai luvaton
käyttö.
(d) ECHA ei vastaa millään tavalla REACH-IT-tietojen sisällön tai muodon
paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta missään vaiheessa ennen
REACH-IT-järjestelmän kautta tapahtuvaa tietojen toimittamista tai sen jälkeen.
Osapuoli on yksin vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki REACH-IT-tiedot ovat
paikkansapitäviä ja kaikkien sovellettavien lainsäädännön säännösten mukaisia ja että
osapuoli on hyväksynyt nämä tiedot toimitettavaksi.
(e) ECHA ei ole vastuussa mistään näiden käyttö- ja palveluehtojen mukaisten
velvollisuuksiensa tai niiden osien noudattamiseksi toteutetuista toimista tai niiden
noudattamiseen liittyvistä tekemättä jättämisistä, esteistä tai viivästyksistä, jos tällainen
toimi, tekemättä jättäminen, este tai viivästys johtuu ECHAsta riippumattomasta syystä.
Tällaisia syitä voivat olla muun muassa ylivoimaiseen esteeseen liittyvät toimet,
työkiistat, mekaaniset rikkoutumiset, tietokoneiden tai järjestelmien pettäminen tai
muiden laitteiden pettäminen, tietokoneiden tai järjestelmäohjelmien viat tai puutteet,
tietokoneiden vahingoittuminen luvattoman ohjelmoinnin seurauksena, mistä tahansa
syystä johtuva viestintävälineiden pois käytöstä oleminen tai niihin liittyvät rajoitukset,
sähkökatkokset tai jonkin valtion, toimivaltaisen viranomaisen, ylikansallisen elimen tai
tuomioistuimen antamat lait, asetukset tai muut määräykset tai muut ECHAsta
riippumattomat syyt.
(f) Osapuoli suostuu peruuttamattomasti ja ehdoitta puolustamaan, vapauttamaan
täysin vastuusta ja pitämään ECHAn erillään kaikista vastuuvelvollisuuksista,
vahingoista, vaateista, toimista, kuluista ja menoista (oikeudelliset kulut mukaan
lukien), jotka liittyvät REACH-IT-järjestelmän kautta tapahtuvaan REACH-IT-tietojen
vastaanottoon, välittämiseen, julkaisemiseen, tallentamiseen tai hallussapitoon ja/tai
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osapuolen näiden käyttö- ja palveluehtojen rikkomiseen ja/tai REACH-IT järjestelmän
epäasianmukaiseen käyttöön taikka johtuvat näistä.

7. Immateriaalioikeudet ja muut omistusoikeudet
(a) Osapuoli hyväksyy sen, että REACH-IT-järjestelmän sisältö ja materiaali
(verkkosivuston rakenne ja ulkoasu mukaan lukien) ovat ECHAn tai kolmansien
osapuolten omaisuutta ja että niihin liittyvät tekijänoikeudet, tietokantaan liittyvät
oikeudet, luettelointioikeudet, muut immateriaalioikeudet ja muut omistusoikeudet
kuuluvat ECHAlle tai kolmansille osapuolille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
osapuolella
mahdollisesti
ennestään
olevia
REACH-IT-tietoihin
liittyviä
immateriaalioikeuksia. Näin ollen tällaisen tiedon julkistamiseen ja/tai käyttöön voidaan
tarvita asianomaisen haltijan ennakkosuostumus.
(b) Osapuoli tunnustaa, että REACH-IT-järjestelmä ja siihen liittyvät järjestelmät ja
ohjelmat ovat ECHAn omaisuutta. Osapuoli ei saa kajota REACH-IT-järjestelmään eikä
mihinkään siihen liittyvään ohjelmaan eikä muunnella, purkaa, aukikoodata tai muulla
tavoin muuttaa sitä eikä siihen liittyviä ohjelmia, eikä osapuoli saa yrittää päästä luvatta
mihinkään REACH-IT-järjestelmän osaan. ECHAlla on oikeus kieltää osapuolen pääsy
kaikkiin tai joihinkin REACH-IT-järjestelmän osiin, jos osapuoli on toteuttanut jonkin
edellä mainituista toimista tai jos ECHAlla on jossain vaiheessa perusteltua syytä epäillä,
että osapuoli on toteuttanut tai yrittänyt toteuttaa jonkin edellä mainituista toimista.
8. Muuttaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen
(a) ECHA pidättää itselleen oikeuden muuttaa REACH-IT-järjestelmää (tai sen osaa tai
toimintoa) tai keskeyttää järjestelmän toiminnan väliaikaisesti tai pysyvästi milloin
tahansa ilmoitettuaan asiasta ennakkoon osapuolelle, mikäli ilmoittaminen on
käytännössä mahdollista, tai muussa tapauksessa ilman ennakkoilmoitusta. ECHA voi
päättää tai keskeyttää osapuolen oikeuden käyttää koko REACH-IT-järjestelmää tai sen
osaa milloin tahansa katsoessaan tämän aiheelliseksi jostain syystä, mukaan lukien
muun muassa näiden käyttö- ja palveluehtojen tai mahdollisten muiden ECHAn aika
ajoin asettamien ehtojen rikkominen.
(b) Käyttäessään tähän kohtaan liittyvää harkintavaltaansa ECHA ottaa huomioon kaikki
asiaan liittyvät olosuhteet sekä REACH-asetuksesta, CLP-asetuksesta ja niihin liittyvästä
lainsäädännöstä johtuvat osapuolen mahdolliset velvoitteet. ECHAlla on erityisesti oikeus
keskeyttää yksinomaan harkintansa mukaan koko REACH-IT-järjestelmän tai sen osan
toiminta REACH-IT-järjestelmän tai jonkin siihen liittyvän järjestelmän tai ohjelman
päivittämiseksi tai muuttamiseksi ja/tai rajoittaa osapuolen oikeutta käyttää REACH-ITjärjestelmää, jos ECHA pitää tätä perustellusti välttämättömänä REACH-IT-järjestelmän
tai jonkin siihen liittyvän järjestelmän tai ohjelman toiminnan tai ylläpidon kannalta.
ECHA ei ole korvausvastuussa osapuolelle tai millekään kolmannelle osapuolelle
minkäänlaisista vaateista, jotka liittyvät tällaiseen REACH-IT-järjestelmän toiminnan
lopettamiseen, rajoittamiseen tai keskeyttämiseen.
9. Päätösten ja ilmoitusten tiedoksiantaminen
(a) Osapuoli tunnustaa nimenomaisesti ja hyväksyy sen, että REACH-IT-järjestelmä on
ainoa kanava, jonka kautta ECHA antaa tiedoksi päätöksensä ja ilmoituksensa. Tätä
varten REACH-IT-järjestelmässä on erityinen tiedoksiannoille varattu sivu, johon
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jokaisella käyttäjällä
aikajärjestyksessä.

on

käyttöoikeus

ja

joka

sisältää

päätökset

ja

ilmoitukset

(b) Päätökset ja ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi, kun yksi vastaanottajana olevan
osapuolen nimeämistä käyttäjistä aukaisee päätöksen tai ilmoituksen ensimmäisen
kerran.
(c) Päätösten ja ilmoitusten tiedoksiantamispäiväksi katsotaan se päivä, jona ne on
annettu REACH-IT-järjestelmän kautta saataville osapuolen käyttäjätilillä.
(d) Osapuoli hyväksyy nimenomaisesti sen, että päätökset ja ilmoitukset katsotaan
vastaanotetuiksi seitsemän kalenteripäivän kuluttua tiedoksiantamispäivästä, ellei
yksikään sen nimeämistä käyttäjistä ole tällä välin avannut kyseistä päätöstä tai
ilmoitusta. Osapuoli hyväksyy siis sen, että sen nimeämät käyttäjät kirjautuvat sisään ja
voivat tarkastella kaikkia käyttäjätilillä vastaanotettuja päätöksiä ja ilmoituksia
säännöllisesti.
(e) Seuraaviin sääntelyprosesseihin kuuluvilla päätöksillä ja ilmoituksilla on
poikkeuksellisesti kulloinkin sovellettava määräaika, jonka kuluessa osapuolen on
vastattava tiedoksiantoon tai toimittava sen perusteella:
(i) PPORD – ECHA ilmoittaa puutteellisesta tiedoksiannosta (REACH-asetuksen
9 artiklan 5 kohta);
(ii)
Tekninen
täydellisyystarkastus
–
ECHA
ilmoittaa
rekisteröinnistä (REACH-asetuksen 20 artiklan 2 kohta);

puutteellisesta

(iii) Vaihtoehtoinen kemiallinen nimi – ECHA vastustaa pyyntöä (CLP-asetuksen
24 artiklan 3 kohta);
(iv) Tietojen jakaminen – toiselle rekisterinpitäjälle osoitettu pyyntö esittää
”puolustuksensa” (REACH-asetuksen 27 artiklan 6 kohta ja 30 artiklan 3 kohta);
(v) Arviointi – rekisterinpitäjän kommentoitava muutosehdotusta
asetuksen 51 artiklan 5 kohta ja 52 artiklan 2 kohta); ja

(REACH-

(vi) Asiakirjan tutustuttavaksi saamista koskevat pyynnöt – kolmansien
osapuolten kuuleminen (asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 4 kohta).
(f) Sen estämättä, mitä edellä määrätään, ECHA voi ottaa käyttöön automaattisen
sähköposti-ilmoitusjärjestelmän, jonka avulla käyttäjille ilmoitetaan REACH-ITjärjestelmässä tiedoksi annetuista päätöksistä. Jos tällainen sähköpostijärjestelmä
otetaan käyttöön, sillä vain täydennetään edellä 9 kohdan a alakohdassa kuvattua
tiedoksiantomenettelyä, ja osapuolella on joka tapauksessa velvollisuus seurata saapuvia
tiedoksiantoja edellä 9 kohdan d alakohdassa määrätyllä tavalla.
10. Muut määräykset
(a) Jos jokin tämän asiakirjan määräys katsotaan jossain suhteessa pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi, määräystä tulkitaan, selitetään ja muotoillaan uudelleen
siinä määrin kuin on perustellusti välttämätöntä, jotta määräyksestä tulee pätevä,
täytäntöönpanokelpoinen ja alkuperäistä tarkoitustaan vastaava. Näiden käyttö- ja
palveluehtojen jokainen määräys on ositettavissa, ja vaikka yksi tai useampi määräys
katsottaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, käyttö- ja palveluehtojen
muut määräykset säilyvät täysimääräisesti voimassa.
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(b) Näillä käyttö- ja palveluehdoilla ei ole tarkoitus rikkoa asiaan sovellettavissa
pakottavissa säädöksissä asetettuja pakottavia vaatimuksia eikä sulkea pois
vastuuvelvollisuutta niissä asioissa, joissa sitä ei kyseisten pakottavien säädösten nojalla
voida poissulkea.
(c) Käyttö- ja palveluehtoja sovellettaessa ja tulkittaessa noudatetaan Suomen lakia, sen
lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.
(d) Tästä sopimuksesta tai sen rikkomisesta tai pätevyydestä aiheutuvat tai näihin
liittyvät riidat, erimielisyydet ja vaateet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa
Suomessa.
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