VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT
LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN
AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT
ACCEPTERE VILKÅRENE. KLIK PÅ "AFVIS", HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE
VILKÅRENE. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL ACCEPTERES, INDEN
REACH-IT KAN ANVENDES.
1. Definitioner
a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:
REACH-IT:

Det centrale IT-system, der omfatter den officielle REACHIT-webapplikation og det officielle REACH-IT-websted, som
ECHA stiller til rådighed til indgivelse af REACH-IT-data og til
underretning om alle afgørelser og meddelelser vedrørende
denne indgivelse. Systemet understøtter: i) kravene i
Europa-Parlamentets
og
Rådets
forordning
(EF)
nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering,
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for
kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk
kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets
direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF,
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF og tilknyttet
lovgivning (herefter "REACH") og ii) kravene i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16.
december 2008 om klassificering, mærkning og emballering
af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af
direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af
forordning (EF) nr. 1907/2006 (herefter "CLP").

REACH-IT-data:

Alle data, oplysninger eller meddelelser, der indsendes for at
opfylde kravene i REACH og den tilknyttede lovgivning og
for at opfylde kravene i CLP.

ECHA:

Det Europæiske
Finland, i 2007.

Afgørelse:

Enhver afgørelse truffet af ECHA i medfør af agenturets
tilsynsopgaver.

Meddelelse:

Ethvert dokument, hvor der anmodes om svar til ECHA
inden for en fastlagt frist.

Kemikalieagentur

oprettet
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Helsinki,
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Part:

Enhver juridisk enhed, der har tilmeldt sig REACH-IT for at
få adgang og tilladelse til at indsende oplysninger og/eller
REACH-IT-data.

Bruger:

Den eller de person(er), som en part har udpeget og
godkendt til at få adgang til og anvende REACH-IT.

Vilkår og
betingelser:

Disse vilkår og betingelser som efterfølgende ændret og
gældende.

MSCA:

Den kompetente myndighed, som har fået tildelt ansvaret
for anvendelsen af REACH og den tilknyttede lovgivning af
en bestemt EU-medlemsstat og af Island, Liechtenstein og
Norge.

Personoplysninger:

Personoplysninger som defineret i forordning (EF)
nr. 45/2001 eller direktiv 95/46/EF om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger.

Registreret:

En registreret person som defineret i forordning (EF)
nr. 45/2001 eller direktiv 95/46/EF om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger.

Andre
ejendomsrettigheder:

Andre rettigheder end intellektuelle ejendomsrettigheder,
herunder, men ikke begrænset til, eventuelle rettigheder til
at anvende eller videregive navne på registranter og
potentielle registranter.

b) Overskrifter er kun anført af hensyn til overskueligheden og er ikke en del af disse
vilkår og betingelser. Ord angivet i ental kan omfatte flertalsversionen og omvendt.
Ord, der angiver køn, omfatter begge køn, og ord, der angiver personer, omfatter
selskaber og omvendt.
2. REACH-IT-tjenesten
REACH-IT giver parter en onlineplatform til at gennemgå og/eller indsende REACH-ITdata til ECHA. REACH-IT er desuden den eneste kanal, som ECHA bruger til at underrette
parter om afgørelser og andre meddelelser vedrørende REACH-IT-data.
3. Accept og anerkendelse af vilkårene og betingelserne
a) For at bruge REACH-IT skal en part logge sig på med sit registrerede bruger-id og sin
brugeradgangskode. Parten gives adgang til at bruge REACH-IT med forbehold af og i
overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.
b) Inden en bruger tilmelder sig REACH-IT ved at oprette en REACH-IT-konto, som
består af et bruger-id og en brugeradgangskode, skal hver bruger læse og acceptere
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disse vilkår og betingelser ved at klikke på knappen "Accepter". Hvis en part udpeger
mere end én bruger, gælder denne forpligtelse for hver enkelt bruger. ECHA forbeholder
sig absolut ret til efter eget skøn på enhver måde og til enhver tid at ændre disse vilkår
og betingelser, og partens brugere vil blive anmodet om at læse og acceptere de
ændrede vilkår og betingelser, når de første gang forsøger at logge sig på REACH-IT
efter gennemførelsen af ændringerne. Ved at logge sig på og/eller fortsætte med at
bruge REACH-IT accepterer partens brugere specifikt disse vilkår og betingelser som
ændret.
4. Anvendelsesbetingelser
a) En part har ret til at bruge REACH-IT med henblik på at opfylde og/eller kontrollere de
retlige forpligtelser, der påhviler vedkommende eller de virksomheder, vedkommende
repræsenterer, i medfør af REACH og CLP samt tilknyttet lovgivning. REACH-IT må ikke
anvendes til noget andet formål.
b) Parten accepterer, at alle brugere, der anvender partens bruger-id'er og
brugeradgangskoder til at logge sig på REACH-IT, handler på partens vegne og har
bemyndigelse til at handle på partens vegne. Når der i disse vilkår og betingelser
henvises til, at en parts brugere logger sig på REACH-IT, fortsætter med at anvende
REACH-IT eller på anden måde får adgang til REACH-IT, omfatter det enhver sådan
handling, der udføres af en person ved hjælp af partens bruger-id'er og
brugeradgangskoder (uanset om parten har givet bemyndigelse).
c) Parten accepterer, at han skal indhente den registreredes samtykke, inden han
indsender personoplysninger via REACH-IT, hvis dette er et retligt krav ved indsendelse
eller behandling af personoplysninger i REACH-IT. Hvis parten ikke har indhentet et
sådant samtykke, indsendes personoplysningerne ikke. Yderligere oplysninger om
behandling af personoplysninger findes i meddelelsen om personoplysninger på ECHA's
websted. Parten giver sit samtykke (og har indhentet eventuelle registreredes samtykke)
til, at de indgivne personoplysninger må behandles af ECHA og/eller MSCA'erne med
henblik på at gennemføre REACH, CLP og anden relevant EU-lovgivning og opfylde
partens forpligtelser i medfør af REACH, CLP og anden relevant EU-lovgivning.
d) I henhold til vilkårene og betingelserne og med forbehold af deres formål har ECHA og
MSCA'erne tilladelse til at få adgang til, reproducere, gennemgå, anvende, udtrække og
lagre oplysninger, der indsendes til REACH-IT. Medmindre der er tale om fortrolige
oplysninger eller personoplysninger, har ECHA og MSCA'erne også tilladelse til at citere,
skabe afledte værker, offentliggøre eller på anden måde stille REACH-IT-data til rådighed
for offentligheden i overensstemmelse med deres institutionelle forpligtelser og mål,
herunder, men ikke begrænset til gennemførelsen af REACH-forordningen og tilknyttet
lovgivning samt CLP-forordningen.
e) Parten anerkender, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001
af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens
dokumenter gælder for REACH-IT-data. REACH-IT-data kan også være omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om
anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på
miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer.
f) Parten accepterer til enhver tid at ajourføre oplysningerne om sine brugere. Til det
formål kan ECHA kræve, at brugerne årligt bekræfter deres oplysninger.
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5. Levering af REACH-IT-data og garantier
a) Alle REACH-IT-data leveres til ECHA i et virusfrit elektronisk format, som er i
overensstemmelse med det format og de procedurer, som ECHA angiver, eller på en
anden måde, som ECHA fastlægger og bekendtgør.
b) Parten må ikke på noget tidspunkt indsende oplysninger, meddelelser eller andet
materiale, der krænker tredjemands ophavsret, patenter, varemærker eller
handelshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.
c) ECHA og parten anerkender, at internettet som følge af uforudsigelig belastning,
ondsindede tredjemænd og andre forhold grundlæggende er et upålideligt
kommunikationsmiddel, og at denne upålidelighed er uden for partens og ECHA's
kontrol. Parten og ECHA anerkender, at der som følge af denne upålidelighed kan opstå
forsinkelser i overførslen og modtagelsen af oplysninger, meddelelser eller andet
materiale, som igen medfører forsinkelser i behandlingen af oplysninger, meddelelser
eller andet materiale indsendt via REACH-IT. ECHA og parten anerkender, at det er
umuligt at opnå fejlfri sikkerhed. ECHA gør sit yderste for at sikre, at REACH-IT fungerer
korrekt. ECHA kan ikke drages til ansvar for tredjemands uautoriserede adgang til
REACH-IT eller for fejl, mangler eller forsinkelser, der skyldes partens
internetforbindelse.
d) Parten erklærer, garanterer og lover over for ECHA, at:
i) REACH-IT-data, han indsender, er sande, ajourførte og nøjagtige og ikke er
vildledende, ufuldstændige eller falske
ii) alle REACH-IT-data, der indsendes til ECHA via REACH-IT ved hjælp af partens
konto, skal betragtes som indsendt af parten
iii) han er ejer af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til de REACH-IT-data,
han har indsendt, herunder ophavsret, varemærker eller navn, eller er
bemyndiget af ejeren af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder til at anvende
disse inden for rammerne af disse vilkår og betingelser.
e) Parten garanterer endvidere over for ECHA, at:
i) alle oplysninger, der indsendes til ECHA i forbindelse med vedkommendes
ansøgning om at blive en part, og alle oplysninger, der efterfølgende indsendes
for at opretholde vedkommendes status som part, til enhver tid er
fyldestgørende, korrekte og ajourførte
ii) partens registrering med henblik på anvendelse af REACH-IT samt partens
accept og opfyldelse af vedkommendes forpligtelser i medfør af disse vilkår og
betingelser er blevet behørigt godkendt af virksomheden eller tredjemand og ikke
krænker partens konstituerende dokumenter eller love, bestemmelser eller andre
aftaler, der er bindende for parten
iii) disse vilkår og betingelser udgør en retligt bindende kontrakt, som kan
håndhæves, og
iv) parten, for så vidt angår anvendelsen af REACH-IT, vil overholde alle
gældende love og bestemmelser, herunder uden begrænsning alle procedurer og
anvisninger, som ECHA meddeler og offentliggør.
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6. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar
a) Denne bestemmelse finder anvendelse med forbehold af artikel 101 i REACHforordningen om ECHA's ansvar.
b) Parten anerkender, at anvendelse af eller tillid til enhver del af REACH-IT sker for
egen risiko. Parten anerkender endvidere, at anvendelse af REACH-IT sker SOM DET ER
og FORELIGGER og uden nogen form for garantier eller betingelser, hverken
udtrykkelige eller underforståede.
c) ECHA påtager sig intet ansvar for indsendelser, der foretages via REACH-IT. Ved at
logge sig på og/eller fortsat anvende REACH-IT og/eller ved at give brugerne
adgangskoder til brug ved indsendelse af REACH-IT-data påtager parten sig det fulde
ansvar for alle REACH-IT-data, der leveres til ECHA via REACH-IT. ECHA kan ikke drages
til ansvar (hverken erstatningsmæssigt, kontraktligt eller på anden måde) for krav
vedrørende tab eller erstatning (hverken direkte eller indirekte, herunder, men ikke
begrænset til tabt overskud, tabt indtjening, tab af forventede besparelser eller tabt
goodwill), der måtte opstå som følge af anvendelsen af eller tilliden til REACH-IT eller
tilknyttede systemer eller tilknyttet software, herunder fejlagtig håndtering, udeladelser,
manglende levering, forsinkelse eller uagtsom eller uautoriseret anvendelse af REACH-IT
eller partens registrerede bruger-id'er og brugeradgangskoder.
d) ECHA påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller
pålideligheden af REACH-IT-dataenes indhold eller format på noget tidspunkt før eller
efter indsendelse via REACH-IT. Parten alene er ansvarlig for at sikre, at alle REACH-ITdata er nøjagtige og overholder alle gældende retlige bestemmelser, og at sådanne data
er blevet godkendt til indsendelse af parten.
e) ECHA kan ikke drages til ansvar, hverken helt eller delvist, for iværksatte
foranstaltninger eller for fejl i, hindringer for eller forsinkelser i agenturets opfyldelse af
dets forpligtelser i medfør af disse vilkår og betingelser, hvis sådanne foranstaltninger,
fejl, hindringer eller forsinkelser skyldes forhold, der er uden for ECHA's kontrol.
Sådanne forhold kan omfatte, men er ikke begrænset til force majeure, arbejdsretlige
konflikter, mekaniske fejl, computer- eller systemfejl eller andre fejl i udstyr, fejl eller
mangler i computer- eller systemsoftware, computerfejl som følge af uautoriserede
programmeringsrutiner, manglende tilgængelighed af eller begrænsninger for
kommunikationsmedier af enhver årsag, strømafbrydelser, love, dekreter, forordninger
eller bekendtgørelser udstedt af regeringen, kompetente myndigheder, overnationale
organer, domstole eller nævn eller andre forhold uden for ECHA's kontrol.
f) Parten accepterer ubetinget og uigenkaldeligt at forsvare, godtgøre og holde ECHA
skadesløs i tilfælde af enhver form for ansvar, erstatning, krav, retssager, omkostninger
og udgifter (herunder sagsomkostninger), der måtte opstå i forbindelse med eller som
følge af modtagelse, overførsel, offentliggørelse, lagring eller besiddelse af REACH-ITdata via REACH-IT og/eller partens overtrædelse af disse vilkår og betingelser og/eller
partens uhensigtsmæssige anvendelse af REACH-IT.
7. Intellektuelle ejendomsrettigheder og andre ejendomsrettigheder
a) Medmindre parten er indehaver af intellektuelle ejendomsrettigheder til de
pågældende REACH-IT-data, anerkender parten, at indholdet af og materialer i REACHIT (herunder webstedets opbygning og layout) tilhører ECHA eller tredjemand, og at
ophavsret, rettigheder til databaser, rettigheder til lister, andre intellektuelle rettigheder
og andre ejendomsrettigheder hertil tilhører ECHA eller tredjepart. Derfor kan det forud
for videregivelse og/eller anvendelse af sådanne oplysninger være påkrævet at indhente
den pågældende ejers samtykke.
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b) Parten anerkender, at REACH-IT samt tilknyttede systemer og tilknyttet software
tilhører ECHA. Parten må ikke manipulere med, ændre, dekompilere, foretage reverse
engineering eller på anden måde tilpasse REACH-IT eller den tilknyttede software, og
parten må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del af REACH-IT. ECHA er
berettiget til at nægte parten adgang til hele eller en del af REACH-IT, hvis parten
foretager en af ovennævnte handlinger, eller hvis ECHA på et tidspunkt har begrundet
mistanke om, at parten har foretaget eller har forsøgt at foretage en af handlingerne.
8. Ændring, ophør eller afbrydelse
a) ECHA forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre eller bringe REACH-IT (eller
en del af eller funktion heri) til ophør – midlertidigt eller permanent – med forudgående
varsel til parten, hvis det er praktisk muligt, og ellers uden forudgående varsel, hvis det
ikke er praktisk muligt. ECHA kan afbryde eller suspendere partens adgang til hele eller
en del af REACH-IT med virkning fra det tidspunkt, hvor agenturet finder det
hensigtsmæssigt, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til overtrædelse af disse
vilkår og betingelser eller andre vilkår eller betingelser, som ECHA måtte fastlægge.
b) Når ECHA udøver sit skøn i henhold til dette afsnit, tager det alle relevante
omstændigheder og partens forpligtelser i medfør af REACH-forordningen, CLPforordningen og tilknyttet lovgivning i betragtning. ECHA er navnlig efter eget skøn
berettiget til midlertidigt at suspendere hele eller en del af REACH-IT med henblik på at
opgradere eller ændre REACH-IT, tilknyttede systemer eller tilknyttet software og/eller
med henblik på at begrænse partens adgang til og anvendelse af REACH-IT, hvis ECHA
med rimelighed finder det nødvendigt for driften eller vedligeholdelsen af REACH-IT,
tilknyttede systemer eller tilknyttet software. ECHA kan ikke drages til ansvar over for
parten eller tredjemand for krav vedrørende sådanne afbrydelser, begrænsninger eller
suspensioner af REACH-IT.
9. Underretning om afgørelser og meddelelser
a) Parten anerkender og accepterer udtrykkeligt, at REACH-IT er den eneste kanal, som
ECHA bruger til at underrette om afgørelser og meddelelser. Til det formål indeholder
REACH-IT en særlig side til underretninger, som alle brugere kan få adgang til, og som
indeholder alle afgørelser og meddelelser i kronologisk rækkefølge.
b) Afgørelser og meddelelser betragtes som modtaget, første gang de er blevet åbnet af
en af partens brugere, som de er rettet til.
c) Datoen for underretning af afgørelser og meddelelser er den dato, hvor de stilles til
rådighed i partens brugerkonti via REACH-IT.
d) Parten accepterer udtrykkeligt, at afgørelser og meddelelser antages at være
modtaget syv kalenderdage efter datoen for deres underretning, hvis ingen brugere i
mellemtiden har åbnet dem. Parten bekræfter derfor, at partens brugere regelmæssigt
vil logge sig på og gennemgå modtagne afgørelser og meddelelser i deres konti .
e) Afgørelser og meddelelser, der vedrører følgende forskriftsprocedurer, indleder
undtagelsesvis den periode, som parterne har til at svare eller handle efter
underretning:
i) PPORD – ECHA’s meddelelse om ufuldstændig anmeldelse (artikel 9, stk. 5, i
REACH)
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ii) TCC – ECHA’s meddelelse om ufuldstændig registrering (artikel 20, stk. 2, i
REACH)
iii) alternativt kemisk navn – ECHA’s fremførelse af indvendinger (artikel 24, stk.
3, i CLP)
iv) deling af data - anmodning til anden registrant om at indgive sit "forsvar"
(artikel 27, stk. 6, og artikel 30, stk. 3, i REACH)
v) evaluering - registrantens kommentarer til forslag til ændring (artikel 51, stk.
5, og artikel 52, stk. 2, i REACH)
vi) anmodninger om aktindsigt – rådføring med tredjemand (artikel 4, stk. 4, i
forordning (EF) nr. 1049/2001).
f) Uden at det berører ovennævnte, kan ECHA indføre et automatisk e-mailbeskedsystem, som underretter brugerne om afgørelser, der meddeles i REACH-IT. Hvis
et sådant e-mail-system indføres, skal det være som supplement til den
underretningsprocedure, der er beskrevet i afsnit 9, litra a), ovenfor, og parten er under
alle omstændigheder forpligtet til at overvåge indgående underretninger som beskrevet i
afsnit 9, litra d), ovenfor.
10. Øvrige bestemmelser
a) Hvis en bestemmelse heri erklæres ugyldig eller helt eller delvis umulig at håndhæve,
fortolkes, udlægges og ændres denne bestemmelse i det omfang, det med rimelighed
kræves for at gøre den gyldig, mulig at håndhæve og i overensstemmelse med dens
oprindelige hensigt. Hver enkelt bestemmelse i disse vilkår og betingelser kan adskilles
fra de andre, og hvis en eller flere bestemmelser erklæres ugyldige eller umulige at
håndhæve, er de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser stadig fuldt ud
gældende og i kraft.
b) Disse vilkår og betingelser har ikke til formål at omgå obligatoriske krav fastlagt i
obligatoriske bestemmelser eller at fraskrive sig ansvaret for forhold, for hvilke ansvaret
ikke kan fraskrives i henhold til sådanne bestemmelser.
c) Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i henhold til finsk lovgivning med
undtagelse af dens bestemmelser om lovvalg.
d) Alle tvister, uoverensstemmelser eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse
med denne aftale, brud på aftalen eller gyldigheden heraf afgøres af distriktsdomstolen i
Helsinki, Finland.
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