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Asiakirja 

 
Kustannusten jakaminen niiden muiden rekisteröijien 
kanssa, joilla on eri tietovaatimukset  

 
Johdanto 

REACH-asetuksen mukaan rekisteröijien on maksettava ainoastaan niistä tiedoista, joita he 
todella tarvitsevat rekisteröintiä varten: 
 

• Saman aineen rekisteröijiltä voidaan vaatia eri tietoja. Tämä voi johtua rekisteröijän 
tonnimäärästä tai rekisteröinnin tyypistä, esimerkiksi tiettyinä välituotteina 
rekisteröidyistä aineista.  

• Lisäksi on mahdollista, että rekisteröijien ei tarvitse jakaa tiettyjä yhteisesti 
toimitettujen tietojen osia muista syistä. Esimerkiksi rekisteröijät, joilla on vastaavat 
tiedot ja jotka eivät halua maksaa uudelleen, tai rekisteröijät, jotka katsovat, että 
yhteisesti toimitetut tiedot eivät ole riittävän laadukkaita, voivat harkita 
jättäytymistä pois tietyn ominaisuuden vaikutuskohdan osalta ja omien tietojen 
toimittamista. 

• Mikäli rekisteröijä käyttää suurempaa tonnimäärää koskevaa tutkimusta aineen 
luokitusta ja merkintää varten, siltä voidaan edellyttää sopimuksen tekemistä myös 
kyseisen tutkimuksen kustannusten jakamisesta. Kyseistä mahdollisuutta ei oteta 
tässä tapauksessa huomioon asian helppotajuisuuden varmistamiseksi. 

Käytännössä olemassa olevaan yhteisrekisteröintiin liittyvän rekisteröijän ei välttämättä 
tarvitse maksaa kaikista yhteisesti toimitetuista tiedoista vaan pelkästään joistakin tiedoista tai 
ei mistään tiedoista. Tässä esimerkissä esitetään erilaista tietoa tarvitseville rekisteröijille 
tavanomaisia tapauksia. 
 
 
Tapaukset 

Jäljempänä on joitakin tyypillisiä tapauksia sekä kustannukset, jotka kyseisten rekisteröijien on 
jaettava. 
 
Tapaus 1: Täysi rekisteröinti, 1–10 tonnia vuodessa, jäsen: Sovelletaan REACH-asetuksen 
liitteessä VII annettuja vakiotietovaatimuksia: Tässä esimerkissä rekisteröijällä ei ole mitään 
omia tietoja, ja hänen on näin ollen ostettava kaikkien tarvittavien tietojen käyttölupa 
kyseisellä tonnimääräalueella ja jaettava yhteistoimitukseen liittyvät kustannukset. 
 
Tapaus 2: Täysi rekisteröinti, 10–100 tonnia vuodessa, jäsen: Sovelletaan REACH-asetuksen 
liitteissä VII ja VIII annettuja vakiotietovaatimuksia: Tässä esimerkissä rekisteröijällä ei ole 
mitään omia tietoja, ja hänen on näin ollen ostettava kaikkien tarvittavien tietojen käyttölupa 
kyseisellä tonnimääräalueella ja jaettava yhteistoimitukseen liittyvät kustannukset. 
 
Tapaus 3: Täysi rekisteröinti, 1–10 tonnia vuodessa, jäsen, joka jättäytyy osittain pois: 
Sovelletaan REACH-asetuksen liitteessä VII annettuja vakiotietovaatimuksia. Tässä 
tapauksessa rekisteröijä on kuitenkin päättänyt olla turvautumatta yhteisesti toimitettuihin 
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tietoihin aineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien osalta esimerkiksi sen vuoksi, että 
rekisteröijällä on jo omat tiedot tai hän ei halua turvautua toisesta aineesta interpolointia 
käyttämällä saatuihin tietoihin. Tällainen pois jättäytyminen tiettyjen vaikutuskohtien osalta on 
mahdollista 11 artiklan 3 kohdan vaatimusten mukaisesti. Rekisteröijän on ainoastaan saatava 
muut tarvittavat (selkärankaisia koskevat) tiedot ja liityttävä yhteistoimitukseen.  
 
Tapaus 4: Täysi rekisteröinti, 1–10 tonnia vuodessa, jäsen, joka jättäytyy kokonaan pois: 
Sovelletaan REACH-asetuksen liitteessä VII annettuja vakiotietovaatimuksia. Rekisteröijä on 
kuitenkin päättänyt olla turvautumatta mihinkään yhteisesti toimitettuihin tietoihin, vaan hän 
aikoo käyttää vaihtoehtoisia tietoja kaikkien vakiotietovaatimusten täyttämiseksi. Tällainen 
pois jättäytyminen kaikkien ominaisuuksien osalta on mahdollista 11 artiklan 3 kohdan 
vaatimusten mukaisesti. Rekisteröijän on ainoastaan liityttävä yhteistoimitukseen (ja 
maksettava osuutensa yhteistoimitukseen liittyvistä kustannuksista).  
 
Tapaus 5: Täysi rekisteröinti, 1–10 tonnia vuodessa, liitettä III hyödyntävä jäsen: Sovelletaan 
pääsääntöisesti REACH-asetuksen liitteessä VII annettuja vakiotietovaatimuksia. Rekisteröijän 
ei kuitenkaan tarvitse toimittaa ympäristötoksikologisia tai toksikologisia tietoja, ellei ole niiden 
haltija, kun voidaan osoittaa, että aineen muodostama riski on alhainen ja että se ei ole liitteen 
III kriteerien mukainen. Tästä syystä rekisteröijän tarvitsee toimitta ainoastaan 
selkärangattomia eläimiä koskevat tiedot. Tässä esimerkissä rekisteröijällä ei ole mitään 
selkärangattomia eläimiä koskevia tietoja, ja näin ollen rekisteröijä on päättänyt ostaa 
kyseisten tietojen käyttöluvan. Lisäksi rekisteröijän on osallistuttava yhteistoimitukseen 
liittyviin kustannuksiin. 
 
Tapaus 6: Kuljetettava erotettu välituote, alle 1 000 tonnia vuodessa, tiukasti valvotut 
olosuhteet: Tätä rekisteröintityyppiä varten on toimitettava ainoastaan tiedot, jotka 
rekisteröijällä on vapaasti saatavillaan. Tästä syystä rekisteröijän ei tarvitse osallistua niiden 
tietojen kustannuksiin, joita heillä ei ole vapaasti saatavillaan. Yhteistoimitusta koskevaa 
vaatimusta sovelletaan kuitenkin riippumatta tietojen yhteiskäytön tarpeesta, ja rekisteröijän 
on maksettava osuutensa yhteistoimitukseen liittyvistä kustannuksista. 
 
Tapaus 7: Kuljetettava erotettu välituote, alle 1 000 tonnia vuodessa, muut kuin tiukasti 
valvotut olosuhteet: Sellaisin välituotteisiin, joita ei käsitellä tiukasti valvotuissa olosuhteissa, 
sovelletaan niiden tonnimäärän vakiotietovaatimuksia (1–10 tonnia vuodessa, 10–100 tonnia 
vuodessa tai 100–1 000 tonnia vuodessa).  
 
Tässä esimerkissä välituotetta valmistetaan tai maahantuodaan alle 100 tonnia vuodessa. 
Tästä syystä tapaukseen sovelletaan REACH-asetuksen liitteissä VII ja VIII annettuja 
vakiotietovaatimuksia. Tässä esimerkissä rekisteröijällä ei ole mitään omia tietoja, ja hänen on 
ostettava kaikkien tarvittavien tietojen käyttölupa kyseisellä tonnimääräalueella ja jaettava 
yhteistoimitukseen liittyvät kustannukset. 
 
Tapaus 8: Kuljetettava erotettu välituote, yli 1 000 tonnia vuodessa, tiukasti valvotut 
olosuhteet: REACH-asetuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaan sovelletaan REACH-asetuksen 
liitteessä VII määritettyjä tietovaatimuksia. Tässä esimerkissä rekisteröijällä ei ole mitään omia 
tietoja, ja hänen on ostettava kaikkien tarvittavien tietojen käyttölupa ja jaettava 
yhteistoimitukseen liittyvät kustannukset.
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Tietojen 
yhteiskäyttö 
ja 
kustannusten 
jakaminen 

Täysi 
rekisteröinti, 
1–10 tonnia 
vuodessa, 
jäsen  
 
 
Tapaus 1 

Täysi 
rekisteröinti, 
10–100 
tonnia 
vuodessa, 
jäsen 
 
 
Tapaus 2 

Täysi 
rekisteröinti, 
1–10 tonnia 
vuodessa, 
jäsen, joka 
jättäytyy 
osittain pois  
Tapaus 3 

Täysi 
rekisteröinti, 
1–10 tonnia 
vuodessa, 
jäsen, joka 
jättäytyy 
kokonaan 
pois 
 
Tapaus 4 

Täysi 
rekisteröinti, 
1–10 tonnia 
vuodessa, 
liitettä III 
hyödyntävä 
jäsen:  
Tapaus 5 

Kuljetettava 
erotettu 
välituote, alle 
1 000 tonnia 
vuodessa, 
tiukasti 
valvotut 
olosuhteet 
Tapaus 6 

Kuljetettava 
erotettu 
välituote, alle 
1 000 tonnia 
vuodessa,  
muut kuin 
tiukasti 
valvotut 
olosuhteet 
Tapaus 7 

Kuljetettava 
erotettu 
välituote, yli 1 
000 tonnia 
vuodessa, 
tiukasti 
valvotut 
olosuhteet 
Tapaus 8 

Liite VII, 
fysikaalis-
kemialliset 
tiedot 

X X   X  X X 

Liite VII, 
(ympäristö-
)toksikologiset 
tiedot  

X X X    X X 

         

Liite VIII, 
(ympäristö-
)toksikologiset 
tiedot  

 X     X  

Liite VIII, 
kohtaloa ja 
käyttäytymistä 
koskevat tiedot 

 X     X  

Hallinto*  X X X X X X X X 
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Tunnus X X X X X X X X 

 
 * Tähän sisältyy tietojenvaihtofoorumin yleiseen hallinnointiin liittyvät kustannukset, joita ei voida kohdentaa mihinkään tiettyyn tietovaatimukseen, kuten viestintä 
tietojenvaihtofoorumissa, kyselyt, tietojenvaihtoforumin verkkosivu sekä foorumiin liittyvä varainhoito. Tietojen yhteiskäyttöä koskevissa toimintaohjeissa (katso 
kustannusten erittelyä koskeva liite III) määritetään, voidaanko kustannuserä katsoa tietoihin liittyväksi vai hallinnolliseksi.

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

 
Jättäytyminen pois yksittäisistä tutkimuksista tai kaikista yhteisesti toimitetuista tiedoista ei ole 

mahdollista. Pois jättäytyvää rekisteröijää ei voida vaatia osallistumaan niiden tietojen 
kustannuksiin, joita rekisteröijä ei tarvitse. 

 
Koska välituotteisiin sovelletaan erityisiä tietovaatimuksia, niiden osalta ei tosiasiallisesti 
vaadita tietoihin liittyvien kustannusten jakamista. Rekisteröijät voivat tästä syystä sopia 
erillisen yhteistoimituksen tekemisestä pelkästään välituotteiden osalta. Tarkempia tietoja 

annetaan Tietojen yhteiskäyttöä koskevien toimintaohjeiden luvussa 6.2.  
 

On tärkeää muistaa, että muut aineen rekisteröijät (jotka osallistuvat koko rekisteröintiin) 
voivat edelleen pyytää pääsyä välituotteen rekisteröijien toimittamiin selkärankaisia koskeviin 

tietoihin. 

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

	Johdanto
	Tapaukset

