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[Dokumendi pealkiri] 

 
Kulude jagamine erinevaid andmeid vajavate 
kaasregistreerijate vahel  

 
Sissejuhatus 

REACH-määruse kohaselt tuleb registreerijatel maksta üksnes nende andmete eest, mida nad 
tegelikult registreerimiseks vajavad. 
 

• Sama aine registreerijad võivad vajada erinevaid andmeid. Selle põhjus võib olla 
nende käideldava aine kogusevahemik või registreerimise liik, näiteks teatavate 
vaheainetena registreeritavad ained.  

• Võib ka olla muid põhjuseid, miks registreerijatel pole vaja ühiselt esitatud andmete 
teatavaid osi jagada. Näiteks registreerijad, kellel on oma samaväärsed andmed ja 
kes ei taha uuesti maksta, või registreerijad, kelle meelest ühiselt esitatud andmed 
ei ole piisavalt kvaliteetsed, võivad loobuda teatavate konkreetsete näitajate osas 
andmete ühisest esitamisest ja esitada oma andmed. 

• Kui aga registreerija toetub oma aine klassifitseerimisel ja märgistamisel suuremat 
kogusevahemikku käsitlevale uuringule, võib tal olla tarvis ka selle uuringu kulude 
jagamise osas kokkuleppele jõuda. Lihtsuse huvides sellist võimalust käesolevas 
näites ei kajastata. 

Praktikas on võimalik, et olemasoleva ühise esitamisega liituv registreerija ei pea maksma 
kõikide ühiselt esitatud andmete eest, vaid ainult teatud osa eest või isegi üldse mitte 
maksma. Käesolevas näites on toodud registreerijate jaoks tüüpilised juhtumid, kus andmetele 
tuleb läheneda eri viisil. 
 
 
Juhtumid 

Allpool on kirjeldatud mõnda tüüpilist juhtumit ja registreerijate jagatavaid kulusid. 
 
1. juhtum. Täielik registreerimine, 1–10 tonni aastas, liige. Tuleb esitada REACH-määruse 
VII lisas esitatud nõutavad standardandmed. Käesolevas näites ei ole registreerijal üldse oma 
andmeid ja seetõttu peab ta ostma andmekasutusloa kõikidele selle kogusevahemiku suhtes 
nõutavatele andmetele ning jagama ühise esitamisega seotud kulusid. 
 
2. juhtum. Täielik registreerimine, 10–100 tonni aastas, liige. Tuleb esitada REACH-määruse 
VII ja VIII lisas esitatud nõutavad standardandmed. Siinses näites ei ole registreerijal üldse 
oma andmeid ja seetõttu peab ta ostma andmekasutusloa kõikidele selle kogusevahemiku 
juures nõutavatele andmetele ning jagama andmete ühise esitamisega seotud kulusid. 
 
3. juhtum. Täielik registreerimine, 1–10 tonni aastas, ühisest esitamisest osaliselt loobunud 
liige. Tuleb esitada REACH-määruse VII lisas esitatud nõutavad standardandmed. Siinses 
näites on registreerija siiski otsustanud mitte toetuda ühiselt esitatud andmetele, mis 
käsitlevad näiteks aine füüsikalis-keemilisi omadusi, sest tal on oma andmed või sest ta soovib 
toetuda analoogmeetodiga teistelt ainetelt saadud andmetele. Selline teatavate näitajate osas 
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ühisest esitamisest loobumine on võimalik artikli 11 lõike 3 kriteeriumide kohaselt. 
Registreerijal on tarvis üksnes juurdepääsu teistele nõutavatele (selgroogsetega tehtud 
katsete) andmetele ja andmete ühisele esitamisele.  
 
4. juhtum. Täielik registreerimine, 1–10 tonni aastas, ühisest esitamisest täielikult loobunud 
liige. Tuleb esitada REACH-määruse VII lisas esitatud nõutavad standardandmed. Kuid 
registreerija on siiski otsustanud kõikide nõutavate standardandmete täitmisel mitte toetuda 
ühiselt esitatud andmetele, vaid alternatiivsele teabele. Selline kõikide näitajate osas ühisest 
esitamisest loobumine on võimalik artikli 11 lõike 3 kriteeriumide järgi. Registreerijal on tarvis 
üksnes juurdepääsu ühisele esitamisele (ja tal tuleb üksnes maksta oma osa nendest kuludest, 
mis on seotud ühise esitamisega).  
 
5. juhtum. Täielik registreerimine, 1–10 tonni aastas, liige, III lisale toetudes. Põhimõtteliselt 
tuleb esitada REACH-määruse VII lisas esitatud nõutavad standardandmed. Siiski ei pea 
registreerija esitama teavet ökotoksikoloogiliste või toksikoloogiliste omaduste kohta (võib 
esitada, kui ta on selle omanik), sest on võimalik näidata, et aine on madala riskiga ega vasta 
REACH-määruse III lisas sätestatud kriteeriumidele. Sellest tulenevalt peab registreerija 
esitama teabe üksnes mitte-selgroogsete loomadega tehtud katsete kohta. Siinses näites ei ole 
registreerijal andmeid mitte-selgroogsete loomadega tehtud katsete kohta ja seetõttu on ta 
otsustanud osta nende andmete kasutusloa. Lisaks sellele tuleb tal jagada ühise esitamise 
kulusid. 
 
6. juhtum. Transporditav isoleeritud vaheaine, < 1000 tonni aastas, rangelt ohjatud 
tingimused. Seda liiki registreerimise jaoks tuleb esitada ainult need andmed, mis on 
registreerijale vabalt kättesaadavad. Seetõttu ei ole tal tarvis jagada kulusid seoses 
andmetega, mis ei ole talle vabalt kättesaadavad. Kuid ühise esitamise kohustus kehtib 
sõltumata andmete jagamise vajadusest, seega tuleb registreerijal maksta oma osa andmete 
ühise esitamise kuludest. 
 
7. juhtum. Transporditav isoleeritud vaheaine, < 1000 tonni aastas, tingimused ei ole rangelt 
ohjatud. Vaheainete kohta, mida ei käidelda rangelt ohjatud tingimustes, tuleb esitada nende 
kogusevahemikus (1–10, 10–100 või 100–1000 tonni aastas) nõutavad standardandmed.  
 
Siinses näites toodetakse või imporditakse vaheainet alla 100 tonni aastas. Seetõttu tuleb 
esitada REACH-määruse VII ja VIII lisas esitatud nõutavad standardandmed. Siinses näites ei 
ole registreerijal üldse oma andmeid ja ta peab ostma andmekasutusloa kõikidele selle 
kogusevahemiku juures nõutavatele andmetele ning jagama ühise esitamisega seotud kulusid. 
 
8. juhtum. Transporditav isoleeritud vaheaine, > 1000 tonni aastas, rangelt kontrollitud 
tingimused. REACH-määruse artikli 18 lõike 3 kohaselt tuleb sellise aine kohta esitada REACH-
määruse VII lisas kirjeldatud teavet. Siinses näites ei ole registreerijal üldse oma andmeid ja 
ta peab ostma andmekasutusloa kõikidele nõutavatele andmetele ning jagama ühise 
esitamisega seotud kulusid.
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Andmete ja 
kulude jagamine 

Täielik 
registreerimin
e, 1–10 tonni 
aastas, 
liige  
 
 
1. juhtum 

Täielik 
registreerimin
e, 10–100 
tonni aastas, 
liige 
 
 
2. juhtum 

Täielik 
registreerimin
e, 1–10 tonni 
aastas, 
ühisest 
esitamisest 
osaliselt 
loobunud liige  
3. juhtum 

Täielik 
registreerimin
e, 1–10 tonni 
aastas, 
ühisest 
esitamisest 
täielikult 
loobunud liige 
 
4. juhtum 

Täielik 
registreerimin
e, 1–10 tonni 
aastas, 
liige, III lisale 
toetudes  
5. juhtum 

Transpordita
v isoleeritud 
vaheaine, 
< 1000 
tonni 
aastas, 
rangelt 
kontrollitud 
tingimused 
6. juhtum 

Transpordita
v isoleeritud 
vaheaine, 
< 1000 
tonni 
aastas,  
tingimused 
ei ole 
rangelt 
ohjatud 
7. juhtum 

Transpordita
v isoleeritud 
vaheaine, 
> 1000 
tonni 
aastas, 
rangelt 
kontrollitud 
tingimused 
8. juhtum 

VII lisa, andmed 
aine füüsikalis-
keemiliste 
omaduste kohta 

X X   X  X X 

VII lisa, andmed 
aine 
(öko)toksikoloogilis
te omaduste kohta  

X X X    X X 

         

VIII lisa, andmed 
aine 
(öko)toksikoloogilis
te omaduste kohta  

 X     X  

VIII lisa, andmed 
liikuvuse ja 
käitumise kohta 

 X     X  

Haldamine*  X X X X X X X X 
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Turvakood X X X X X X X X 

 
 * See hõlmab aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) üldise haldamisega seotud kulusid, mida ei saa määrata ühegi üksiku nõutava andmeliigi kohta, nt teabevahetus 
SIEFis, uuringud, SIEFi veebisait ja selle finantsjuhtimine. Andmete jagamise juhendis (vt III lisa kulude elemendid) näidatakse, kas kuluelemente võib lugeda 
andmetega seotuteks või halduslikeks.

https://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
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! 
Märkused 

 
Võimalik on teatavate näitajate osas loobuda üksikuuringust või loobuda kogu andmete ühisest 
esitamisest. Loobuvat registreerijat ei saa sundida jagama selliste andmete kulusid, mida ta ei 

vaja. 
 

Kuna vaheainete kohta nõutakse eriomast teavet, ei ole nende puhul 
tegelikult nõutud andmetega seotud kulude jagamine. Seetõttu võivad sellised 

registreerijad kokku leppida, et teevad eraldi andmete ühise esitamise ainult vaheainete kohta. 
Lisateavet leiate Andmete jagamise juhendist, peatükk 6.2.  

 
Tuleks meeles pidada, et muud aine (täielikult) registreerijad võivad ikkagi taotleda 

juurdepääsu vaheainete registreerijate esitatud teabele, nimelt seoses selgroogsetega tehtud 
katsete andmetega. 

https://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
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