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1. Sissejuhatus 

Käesolev lühijuhend annab kokkuvõtliku ja lihtsa ülevaate andmete jagamise kohustustest, mis 
on kehtestatud faasiainete ja mittefaasiainete registreerijatele määrusega (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH-määrus). Selles kirjeldatakse lühidalt andmete jagamise aluspõhimõtteid, seonduvate 
nõuete täitmiseks sobivaid mehhanisme ning tutvustatakse põhiaspekte, mida peaksid teadma 
registreerijad ja teised isikud, kellelt nõutakse või kes soovivad andmeid jagada. Samuti 
tutvustatakse sama aine registreerijate kohustust andmeid ühiselt esitada. 

Lühijuhend on suunatud Euroopa Majanduspiirkonnas1 (EMP) keemilisi aineid tootvate, 
importivate ja/või kasutavate ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKEd) juhtidele ja otsustajatele. Selle dokumendi lugemine aitab neil mõista andmete 
jagamise kohustuste põhielemente ja eesmärke ning otsustada, kas on vaja on lugeda ka 
andmete jagamise juhendi täisversiooni.  

Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad ettevõtted, kelle tooteid eksporditakse Euroopa 
Majanduspiirkonda, saavad lühijuhendi abil tutvuda andmete jagamise põhimõtete ning 
Euroopa Majanduspiirkonna ettevõtete kohustuste, sealhulgas ainuesindaja kohustustega, 
juhul kui nad on selle määranud. 

 
1 Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad Island, Liechtenstein, Norra ja 27 Euroopa Liidu liikmesriiki. 
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2. Põhiteave 

2.1 Andmete jagamise kohustused 

Andmete jagamine on üks REACH-määruse aluspõhimõtteid. Alates 1. juunist 2008 peavad 
ettevõtted, kes toodavad või impordivad vähemalt ühe tonni keemilisi aineid aastas või 
valmistavad või impordivad vähemalt ühe tonni eralduma ette nähtud aineid sisaldavaid 
tooteid aastas, olema need ained REACH-registreerinud. Ainete kohta, mida toodetakse või 
imporditakse vähemalt 10 tonni aastas, tuleb lisaks esitada kemikaaliohutuse aruanne. Sama 
ainet registreerida kavatsevatelt ettevõtetelt nõutakse ainega seotud teabe jagamist ning 
teatavate andmete ühist esitamist, et suurendada registreerimissüsteemi tõhusust, vähendada 
kulusid ja vältida tarbetuid loomkatseid selgroogsetega. Need kohustused kehtivad eelkõige 
tehniliste andmete ning ainete olemuslike omaduste teabe suhtes. 

REACH-määruse üks eesmärke on vältida tarbetuid katseid, eelkõige selgroogsete loomadega, 
tagades samas, et luuakse ja kogutakse piisavalt teavet kemikaalide ohtlikkuse ja ohutu 
kasutamise viiside kindlakstegemiseks. Loomkatseid ei tohiks dubleerida ning neid tuleks teha 
üksnes juhul, kui muud võimalust pole. 

Sama aine potentsiaalsed registreerijad on kohustatud taotlema selgroogsete loomadega 
tehtavaid katseid hõlmavate uuringute jagamist ning võivad taotleda ka selliste andmete 
jagamist, mis katsetamist selgroogsete loomadega ei puuduta. Andmete jagamise eesmärk on 
tagada, et potentsiaalsed registreerijad lepivad õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist 
vältival viisil kokku ka juba tehtud uuringute ja nende seotud kulude jagamise. Andmete 
omanike tehtud kulutused tuleb kokkulepitud ulatuses hüvitada, kuid mõningatel juhtudel saab 
olemasolevaid andmeid registreerimisel ka tasuta kasutada (rohkem kui 12 aastat tagasi 
esitatud registreerimisandmed, mida käsitletakse käesoleva dokumendi peatükis 4.2 ning 
üksikasjalikumalt aadressil echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach 
kättesaadava andmete jagamise juhendi peatükis 4.6). Kui teavet ei ole, peavad 
(potentsiaalsed) registreerijad kokku leppima vajaliku teabe looja, et selleks vajalikke katseid 
tehtaks vaid üks kord. 

NB! Ettevõtete ülesanne on otsustada, kuidas andmete jagamise kohustusi parimal viisil täita. 
ECHA on kehtestanud menetlused ning annab registreerijaid abistavaid juhiseid. Sellest 
olenemata võivad registreerijad vabalt valida ja kokku leppida sobiva koostöövormi ning 
andmete jagamise viisi. 

http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach;jsessionid=9779C2C2E556D765BC8B009F6887A62A.live2
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2.2 Ühise esitamise kohustus 

Lisaks andmete jagamise kohustustele peavad sama aine registreerijad tagama 
registreerimisel nõutava teabe osaliselt ühise esitamise. REACH-määrusega on ette nähtud, et 
osa teabest tuleb esitada ühiselt ja osa individuaalselt ning osa teavet võib esitada ühiselt 
vabatahtlikkuse alusel. REACH-määruses on kasutusele võetud „juhtregistreerija” mõiste, kelle 
sama aine registreerijad määravad enda nimel esitama ühiselt esitatavat teavet sisaldavat 
toimikut („ühist toimikut”, nagu seda kirjeldatakse käesoleva lühijuhendi 6. peatükis). 

2.3 Andmete jagamine faasiainete ja mittefaasiainete puhul  

Andmete jagamise põhimõtted kehtivad nii olemasolevate ainete (nn faasiainete) kui ka uute 
ainete (nn mittefaasiainete)2 puhul ning kohustused on samad. Samas on faasiainete ja 
mittefaasiainete registreerijate omavahel kokkuviimiseks REACH-määrusega ette nähtud 
erinevad mehhanismid. Edukalt eelregistreeritud või hiliselt eelregistreeritud3 faasiainetele 
kohaldatakse pikendatud registreerimistähtaegu, kõik muud ained (mittefaasiained ja (hiliselt) 
eelregistreerimata faasiained) peab aga enne 1 tonni künnise ületamist registreerima. Esimesel 
juhul arutavad potentsiaalsed registreerijad aine määratlust ja andmete jagamist niinimetatud 
aineteabe vahetuse foorumis (SIEF). Teisel juhul peavad potentsiaalsed registreerijad 
rakendama andmete jagamise eelset päringumenetlust, mille raames ECHA viib nad kokku 
sama aine varasemate ja potentsiaalsete registreerijatega. Neid kahte stsenaariumi 
kirjeldatakse vastavalt käesoleva lühijuhendi 3. ja 4. peatükis. 

2.4 Kulude jagamine 

REACH-registreerimiseks vajalike andmete loomise ja kogumisega kaasnevad registreerijatele 
kulutused. REACH-määruse kohaselt peavad sama aine kohta teavet jagavad osapooled 
tegema kõik selleks, „et teabe jagamisega seotud kulud määratakse kindlaks õiglasel, 
läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel”. Andmete omanikud ja andmeid vajavad 
registreerijad peaksid pidama jagatavate andmete laadi ja kulujagamismudeli 
kokkuleppimiseks läbirääkimisi. REACH-määrus ei nõua, et ettevõtetele registreerimisnõuete 
täitmiseks vajalikud andmed ja uuringud oleksid nende omandis. Andmed peavad olema 
seaduslikus valduses või peab olema omaniku/omanike antud viitamisõigus (üksikasjalikum 
sellekohane teave on andmete jagamise juhendi täisversiooni peatükis 3.3 aadressil 
echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach).  

Nagu ka andmete jagamise juhendi täisversioonis viidatud, peavad osapooled sellega seoses 
läbi arutama ja kokku leppima järgmised aspektid: 

- saadaolevate andmete kvaliteet: tuleks kindlaks määrata teaduslikul alusel vastavalt 
tunnustatud rahvusvahelistele suunistele (nt OECD suunised); 

- andmete majanduslik väärtus: uuringuid tuleks täpselt ja läbipaistvalt hinnata lähtuvalt 
nende teaduslikust kvaliteedist; mitmesugused tegurid võivad väärtust suurendada või 
vähendada ning neid tuleks iga juhtumi puhul arvesse võtta (uuringu väärtust võivad 

                                          
2 Faasiained on ained, mis on kantud Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetellu (EINECS), või ained, mida 
toodeti Euroopa Liidus (sh riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007), kuid mida ei ole Euroopa Liidus 
turustatud pärast 1. juunit 1992, või nn endised polümeerid. Mittefaasiained on ained, mis ei vasta ühelegi neist kolmest 
määratlusest (mis on ära toodud REACH-määruse artikli 3 lõikes 20). 
Faasiaineteks ja mittefaasiaineteks liigitamise üksikasjalik teave on registreerimisjuhendis, mis on avaldatud ECHA 
veebilehe abimaterjalide jaotises echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach.  
3 Dokumendi 3. peatükk sisaldab hilise eelregistreerimise kohta lisateavet, kuid üksikasjalikumat teavet on registreerijal 
soovitatav vaadata registreerimisjuhendist ning ECHA veebilehe temaatilisest jaotisest aadressil 
www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration. 

http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach;jsessionid=9779C2C2E556D765BC8B009F6887A62A.live2
http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
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andmete jagamise seisukohalt vähendada nt hälbed standardprotokollist); 

- kulude osapoolte vahel jagamise ja hüvitamise kindlaksmääramise viis; potentsiaalsed 
registreerijad peavad kokku leppima õiglase, läbipaistva ja mittediskrimineeriva 
kulujagamismudeli. 

Kõiki nimetatud aspekte tuleb käsitleda õiglaselt, läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt.  

Võimalike kulujagamismudelite üksikasjalikumat kirjeldust, soovitusi ja näiteid sisaldab 
andmete jagamise juhend. Juhendis on muu hulgas antud „kontrollnimekiri”, et aidata 
huvitatud pooltel kindlaks määrata andmete kvaliteedi läbivaatuse korraldamise ja seonduva 
kulude jagamise seisukohalt olulised tegurid. Kulud võivad kaasneda näiteks aineteabe 
vahetuse foorumi juhtimise ja teavitustegevustega. Need tuleks sätestada andmete jagamise 
kokkuleppes. Tööstusliidud pakuvad erinevaid mudeleid ja formaate, mis on kättesaadavad 
Internetis. Sellest olenemata võivad (potentsiaalsed) registreerijad vabalt organiseeruda 
endale sobivaimal viisil ning leppida kokku kõige asjakohasema kulujagamismeetodi. 

Registreerijatelt ei saa nõuda tasu uuringute eest, mida nad ei vaja. Samuti ei saa neilt 
maksmist nõuda enne, kui nad andmeid tegelikult vajavad. See on oluline eelkõige juhul, kui 
osa eelregistreeritud faasiainete registreerijaid esitavad oma registreeringu teistest varem, 
kuna seda nõuab nende kogusevahemik. 

Ühise esitamise ettevalmistamiseks ja ühiseks esitamiseks ning ühise kemikaaliohutuse 
hinnangu koostamiseks vajalik juhtimine ja teabevahetus võib samuti kaasa tuua kulutusi, mis 
pole küll seotud andmete jagamisega, kuid tuleks jagada ühiselt registreerijate vahel. 

2.5 Teabevahetus ning konkurentsieeskirjad 

REACH-määrus nõuab ettevõtetelt määruse eri rakendusetappidel andmete jagamist ja 
teabevahetust. Ainet puudutavat teavet peaksid aitama jagada eelkõige aineteabe vahetuse 
foorumid. Ka päringumenetluse järgselt võib potentsiaalsete registreerijate vahel rohkesti 
teavet liikuda. Lisaks võivad aine registreerimise hõlbustamiseks aine ja selle kasutusalade 
teavet vahetada allkasutajad ja nende tarnijad. 

Sellega seoses on tegutsejatel oluline jälgida, et teabevahetus ei ületaks REACH-määrusega 
ette nähtud ulatust. Eelkõige ei tohi nad oma tegevuses rikkuda Euroopa Liidu 
konkurentsiõigust,4 mille eesmärk on tarbijate heaolu huvides turukonkurentsi kaitsta. 
Ettevõtted peavad REACH-määruse täitmisel hoiduma ebaseaduslikust tegevusest (nt kartellide 
loomisest) ning rakendama tundliku teabe vahetamisel ettevaatusmeetmeid Euroopa Liidu 
konkurentsiõiguse rikkumise vältimiseks. Sellealast lisateavet sisaldab andmete jagamise 
juhendi 7. peatükk. 

 
4 Lisaks andmete jagamise juhendi 7. peatükile on soovitatav tutvuda Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi 

veebilehega http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
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3. Andmete jagamise menetlus faasiainete puhul 

3.1 (Hiline) eelregistreerimine ja eel-SIEF 

Faasiaineid registreerima kohustatud ettevõtted saavad kasutada aine kogusest ja olemuslikest 
omadustest sõltuvaid pikendatud registreerimistähtaegu.5 Selleks peavad ettevõtted vastava 
aine „eelregistreerima”. Eelregistreerimine vältas 2008. aasta 1. juunist 1. detsembrini. 
Eelregistreerimata faasiained tuleb enne Euroopa Liidus vähemalt ühetonnises koguses 
tootmist, importimist või turustamist registreerida. 

Ehkki eelregistreerimise tähtaeg on lõppenud, saavad tootjad ja importijad, kes esmakordselt 
toodavad või impordivad ainet Euroopa turule vähemalt ühe tonni aastas pärast 1. detsembrit 
2008, üleminekuperioodi siiski kasutada, kui nad täidavad teatavad tingimused. Neil 
esmakordselt tootjatel ja importijatel lubatakse hiliselt eelregistreerida kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil toodang või import ületas ühe tonni aastas, ning kuni 12 kuud enne vastavat 
registreerimistähtaega. 

1. joonis: Pikendatud registreerimistähtajad (hiliselt) eelregistreeritud faasiainetele 

E
elregistreerim

ine

R
E

A
C

H
i jõustum

ine

 

Lisaks võimalusele jätkata tootmist, importimist ja kasutamist kuni vastava 
registreerimistähtajani annab (hiline) eelregistreerimine ettevõtetele lisaaega, et koguda, 
selekteerida ja jagada olemasolevaid andmeid ning luua puuduv REACH-määrusega ettenähtud 
teave.  

Hiline eelregistreerimine ei ole kohustuslik, nagu ka eelregistreerimine. Registreerijad võivad 
otsustada aine registreerida enne, kui tootmine või import saavutab või ületab ühetonnise 
aastakoguse. Ettevõtetel tuleb arvestada, et alates 1. juunist 2008 on registreerimata, 
eelregistreerimata või hiliselt eelregistreerimata ainete mis tahes tootmine, turustamine ja 
kasutamine keelatud. Registreerimiskohustuse täitmatajätmine ohustab kogu tarneahelat.  

                                          
5 Lisateavet pikendatud registreerimistähtaegade ja nende kohaldamise tingimuste kohta sisaldab registreerimisjuhend, 
mis on kättesaadav ECHA veebilehe abimaterjalide jaotises echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach. 

http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
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Kõik potentsiaalsed registreerijad, kes on eelregistreerinud või hiliselt eelregistreerinud 
samade identifitseerimistunnustega aine, määratakse REACH-ITi süsteemis automaatselt ühe 
„eel-SIEFi” liikmeteks. See REACH-määruses määratlemata mõiste on kasutusele võetud 
potentsiaalsete registreerijate vahelise suhtluse ning ainete samasuse üle otsustamise 
hõlbustamiseks.6 Potentsiaalsed registreerijad saavad alustada „aineteabe vahetuse foorumi 
eelset arutelu”, et leppida kokku, kas aine, mida nad kavatsevad registreerida, on sama. 

Eelregistreerimise järgse suhtluse ja teabevahetuse soodustamiseks on loodud „SIEF-abilise” 
roll (SFF). Ehkki REACH-määruse tekstis ei ole seda rolli märgitud, võib üks aineteabe 
vahetuse foorumi liige võtta omale vabatahtlikult SIEF-abilise rolli ning asuda teiste liikmetega 
ühendust võtma ja suhtlust korraldama. 

Samasuse kontrolli tulemusena võib potentsiaalne registreerija leida, et tema aine ja teiste 
osalejate registreeritud aine ei ole samad. Sel juhul peaks ta asuma aktiivselt otsima õiget 
aineteabe vahetuse (eel)foorumit. ECHA pakub selle hõlbustamiseks abi ning lisateavet 
sisaldavad andmete jagamise juhend (aadressil echa.europa.eu/et/guidance-
documents/guidance-on-reach) ja ECHA veebilehe aineteabe vahetuse foorumite jaotis 
(aadressil echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-
information-exchange-fora). 

3.2 Aineteabe vahetuse foorum (SIEF) 

Kui ettevõtted on oma aine samasuses kokkuleppele jõudnud, alustavad nad aine teemal 
suhtlust aineteabe vahetuse foorumis (SIEF). REACH-määrusega on ette nähtud, et kõik sama 
faasiaine eelregistreerinud tootjad ja importijad kuuluvad samasse aineteabe vahetuse 
foorumisse.7 Aineteabe vahetuse foorumisse võib kuuluda ka teisi osapooli, kel on sama aine 
kohta asjakohast teavet (nn andmevaldajad), mida nad on valmis jagama. Iga faasiaine jaoks 
on vaid üks aineteabe vahetuse foorum. Aineteabe vahetuse foorumi põhieesmärk on 
soodustada potentsiaalsete registreerijate vahelist registreerimisega seotud teabevahetust 
ning seeläbi vältida tarbetut uuringute dubleerimist ning leppida kokku aine klassifikatsioon ja 
märgistus, juhul kui eri registreerijate pakutav on erinev. 

Võib juhtuda, et andmete jagamise raames edastatav teave on tootja või importija jaoks 
tundlik teave. Ka võib ta soovida oma isikut teistele registreerijatele mitte avaldada. Sel juhul 
on tal võimalus määrata kolmandast isikust esindaja, kes täidab andmete jagamise ülesandeid 
tema asemel. 

Aineteabe vahetuse foorumi liikmed peavad vastama teiste liikmete teabetaotlustele ning 
koostöös kindlaks määrama ja läbi viima täiendavad uuringud, juhul kui neid on vaja. 
Potentsiaalsed registreerijad peavad teistelt aineteabe vahetuse foorumi liikmetelt taotlema 
puuduvaid selgroogsete loomadega katsete andmeid ning võivad soovi korral taotleda ka 
selgroogsete loomadega mitteseotud andmeid. See tähendab, et aineteabe foorumis osalejad 
peavad taotluse korral andma olemasolevad uuringud teistele osalejatele olenemata sellest, 
kas need hõlmavad selgroogseid loomi või mitte. 

Nagu andmete jagamise juhendis soovitatud, peaksid aineteabe vahetuse foorumis osalejad 
kokku leppima selle toimimispõhimõtted ning need soovi korral täpselt sätestada andmeteabe 
vahetuse foorumi lepingus. Ettevõtted võivad vabalt valida vormi ja lepingutingimused, kuid 
reeglid, osalemismenetlus, andmete ja kulude jagamise mehhanismid (ja muud konkreetsel 
juhul vajalikuks peetavad aspektid) peavad olema selgelt sätestatud. Andmeteabe vahetuse 
foorumi liikmed on REACH-koostöö korralduse valikul täiesti vabad. Koostöövormid võivad 
                                          
6 Ainete samasuse üle otsustamise põhikriteeriumid on esitatud ainete REACH-määruse kohase identifitseerimise ja 
nimetamise juhendist, mis on kättesaadav ECHA veebilehe abimaterjalide jaotises echa.europa.eu/et/guidance-
documents/guidance-on-reach. 
7 Lisateavet erinevate võimalike aineteabe vahetuse foorumi liikmete kohta sisaldab andmete jagamise juhendi punkt 
3.2.3. 

http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach;jsessionid=9779C2C2E556D765BC8B009F6887A62A.live2
http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach;jsessionid=9779C2C2E556D765BC8B009F6887A62A.live2
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
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ulatuda lihtsast struktuurist keerukamate organisatsioonideni (nt juriidilisest isikust 
konsortsium). 

ECHA aineteabe vahetuse foorumi aruteludes ei osale ning aineteabe vahetuse foorumi loomist 
või konkreetset koostöövormi ei luba ega keela. Samas pakub ta abi ning kasulikku teavet (nt 
näiteid koostööst ja aineteabe vahetuse foorumi juhtimisest) andmete jagamise juhendis 
(aadressil echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach), eriti selle 8. peatükis, 
ja ECHA veebilehe aineteabe vahetuse foorumite jaotises (aadressil 
echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-
exchange-fora). 

REACH annab kõikidele isikutele, kes ei ole registreerimiskohustuslased, kuid kel on faasiaine 
asjakohast teavet ja valmidus seda jagada, võimalust osaleda vastava aine teabe vahetuse 
foorumis. Neid isikuid nimetatakse „andmevaldajateks”.8 Taotluse korral peavad nad esitama 
potentsiaalsetele registreerijatele (andmeteabe vahetuse foorumi liikmetele) asjakohaseid 
andmeid ning taotlema esitatud andmete osas kulude jagamist. ECHA kutsub andmevaldajaid, 
kes on valmis andmeteabe vahetuse foorumiga ühinema, et läbi andmete jagamise menetlust 
lihtsustada ja aidata potentsiaalsetel registreerijatel teabega seotud nõudeid täita, endast 
ECHAle teada andma. Eelkõige allkasutajatel võib olla väärtuslikke ohutusandmeid, sealhulgas 
ohtude, kasutusalade, kokkupuute ja riskide kohta. 

Kõik andmeteabe vahetuse foorumid tegutsevad vähemalt 1. juunini 2018, mis on faasiainete 
registreerimise lõpptähtpäev. Andmete jagamisega seotud tegevusi võib siiski olla vaja ka 
pärast seda kuupäeva jätkata tulenevalt aine või toimiku hindamisest. Ka võivad uued 
registreerijad vajada juba esitatud teavet registreerimiseks pärast 1. juunit 2018. 

3.3 Andmejagamistoimingud 

REACH-määrus nõuab, et tootjad ja importijad koguksid oma aine kohta andmeid, mida saaks 
kasutada registreerimistoimiku koostamiseks ning ainega seotud riskide hindamiseks ja 
sobivate riskijuhtimismeetmete väljatöötamiseks. Kui vajalikud andmed puuduvad, peavad 
andmeteabe vahetuse foorumis osalejad esitama foorumile päringu vastava uuringu olemasolu 
kohta. Selgroogsete loomadega uuringute puhul on see kohustuslik ning muude andmete 
puhul vabatahtlik.  

Toimingud, mida potentsiaalsed registreerijad peavad andmete jagamiseks tegema, võivad 
hõlmata kõikide kättesaadavate andmete läbivaatamist, vajalike andmete kindlaksmääramist 
ja uue teabe loomist. Kõik need toimingud eeldavad üldjuhul osapoolte koostööd ning 
ettevõtted võivad tegevust ühistes huvides vabalt korraldada. 

Andmete jagamise juhendis selgitatakse, kuidas eespool kirjeldatud kohustuste täitmiseks 
andmete jagamist aineteabe vahetuse foorumis ühiselt korraldada. Andmete jagamise juhendi 
3. peatükis pakutakse välja järgmised tegevusetapid: 

1. Iga potentsiaalne registreerija kogub ja dokumenteerib oma organisatsiooni sees 
olemasoleva aineteabe. 

2. Potentsiaalsed registreerijad arutavad läbi ja lepivad kokku teabe kogumise, teabele 
esitatavate nõuete kindlakstegemise, puuduvate uuringute koostamise ja seonduvate kulude 
jagamise põhipunktid. 

3. Aineteabe vahetuse foorumis osalejad koostavad kogu aineteabe vahetuse foorumis 
olemasoleva teabe registri. 

                                          
8 Lisateavet erinevate võimalike andmevaldajate ja nende rolli kohta andmeteabe vahetuse foorumis sisaldab andmete 
jagamise juhendi peatükk 3.2. 

http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
http://www.echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora
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4. Andmeid hinnatakse; seda võib teha juhtregistreerija või mõni potentsiaalne registreerija 
või nende määratud kolmas isik. 

5. Iga potentsiaalne registreerija määrab täpselt kindlaks talle vajaliku teabe, arvestades 
eelkõige kogusevahemikku. 

6. Tuvastatakse andmelüngad, et esmalt kontrollida, kas puuduvad andmed on andmeteabe 
vahetuse foorumis olemas, arvestades ka andmevaldajaid ja võimalikke asjakohaseid andmeid 
väljaspool foorumit. 

7. Kui alternatiivi ei ole, peavad potentsiaalsed registreerijad tegema uusi uuringuid või, kui 
kohaldatakse IX ja/või X lisa, koostama katsetamisettepanekud.9 

8. Aineteabe vahetuse foorumi siseselt korraldatakse andmete jagamine ning õiglane, 
läbipaistev ja mittediskrimineeriv hüvitamine, et igal potentsiaalsel registreerijal oleks võimalik 
oma registreerimistähtajaks registreerida. 

9. Pärast andmete jagamist tuleb ühiselt esitatav teave dokumenteerida tehnilises toimikus, 
mille registreerijate valitud juhtregistreerija seejärel esitab (lisateavet ühise esitamise 
kohustuse kohta sisaldab käesoleva lühijuhendi 6. peatükk). 

Asjakohaste andmete ja seonduvate kulude jagamise kohustus kehtib ka uute registreerijate ja 
varasemate registreerijate vahel. Selleks võtavad uued registreerijad ühendust mõne 
varasema registreerijaga, kes peab tegema andmete jagamises kokkuleppimiseks kõik 
võimaliku. Sel juhul saab osa eespool kirjeldatud etappidest ära jätta (nt 6. ja 7. etapp). 

 
9 Kui registreerimiseks on vaja IX ja X lisas märgitud uuringut ning see ei ole aineteabe foorumis kättesaadav, tuleb 
ühises registreerimistoimikus esitada katsetamisettepanek. 
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2. joonis: Ülevaade andmete jagamise protsessist faasiainete puhul 
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3.3.1 Andmete jagamine seoses registreerimisega 

Osapooled peaksid esimesel võimalusel alustama läbirääkimisi andmete ja seonduvate kulude 
jagamise korra ja tingimuste kokkuleppimiseks. Andmete jagamise juhendis kirjeldatakse 
põhiaspekte, mida peaks andmete jagamise kokkuleppe väljatöötamisel arvesse võtma ja 
määratlema. Arvestada tuleks registreerimisel esitatavate ja/või kättesaadavaks tehtavate 
andmete laadi, kuivõrd tegemist võib olla täieliku uuringuaruande, uuringu(aruande) 
kokkuvõtte või uuringutulemustega.10 

Iga registreerija peab olema konkreetse uuringu täieliku uuringuaruande seaduslik valdaja või 
omama õigust sellele viidata. Andmete jagamise juhendis selgitatakse neid mõisteid 
üksikasjalikumalt ning soovitatakse osapooltel neid iga juhtumi puhul hoolikalt kontrollida. Iga 
registreerija on isiklikult kohustatud järgima kõnealuseid norme, hoiduma autoriõiguse 
rikkumisest ning jagama andmeid ja kulusid õiglasel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil. 
Üldjuhul eeldab see osapoolte vahelist lepingut, ehkki mõningatel juhtudel võib teatavatele 
andmetele viitamise õigus tuleneda õigusaktidest. Üks selliseid juhtumeid on vähemalt 12 
aastat tagasi registreerimisega seoses esitatud uuringud, mida võib REACH-registreerimiseks 
tasuta kasutada (ECHA hõlbustab seda päringumenetlusega, mida kirjeldatakse käesoleva 
lühijuhendi 4. peatükis ja üksikasjalikumalt andmete jagamise juhendis). 

 
10 Lisateavet nende mõistete ja nende määratluste kohta sisaldavad andmete jagamise juhendi täisversioon (punkt 
3.3.3.8) aadressil echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach ning andmebaas ECHA-Term aadressil 
http://echa.cdt.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=et. 

http://echa.europa.eu/et/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.cdt.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=et
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4. Andmete jagamise menetlus mittefaasiainete puhul 

4.1 Päringumenetlus 

Päringumenetlus tähendab, et mittefaasiaine või (hiliselt) eelregistreerimata faasiaine 
potentsiaalne registreerija peab saatma ECHAle päringu, kas sama aine kohta on registreering 
juba esitatud. Sellega tagatakse asjaosalistele võimalus vajalikke andmeid omavahel jagada. 
Nimetatud ainete kohta tuleb enne registreerima asumist alati päring esitada. 

Et olemasolevat teavet saaks sama aine registreerijate vahel jagada, peavad ettevõtted oma 
päringus ECHAle teatama, mis teavet nad vajavad. 

Päringumenetlusel on kaks eesmärki: 

– selgitada välja, kas sama ainet on varem registreeritud või selle kohta päringuid esitatud; 

– hõlbustada kontakte varasemate registreerijate ning potentsiaalsete registreerijate vahel. 
Päringu esitamisel on eriti oluline esitada piisavalt teavet aine täpseks identifitseerimiseks. 
Päringu esitajal on soovitatav hoolikalt järgida ainete REACH-määruse kohase 
identifitseerimise juhendit, mis on kättesaadav aadressil 
echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach
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3. joonis: Päringumenetluse üldine ülevaade 
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4.2 Andmete jagamine pärast päringut 

Potentsiaalsed registreerijad saavad pärast päringu esitamist ECHAlt teate selle kohta, kas aine 
on juba registreeritud või sellest varasema ohtlike ainete direktiivi kohaselt teatatud.11 ECHA 
edastab päringu esitajale varasemate registreerijate, teatajate või teiste potentsiaalsete 
registreerijate kontaktandmed, kui neid on, ning olemasolu korral ülevaate taotletavatest 
andmetest. Vastavalt REACH-määrusele võivad hilisemad registreerijad tasuta kasutada 
andmeid, mis on registreerimisega seoses esitatud vähemalt 12 aastat tagasi. Kui asjakohased 
andmed on esitatud vähem kui 12 aastat tagasi, tuleb nende eest tasuda; ECHA edastab 
päringu esitajale andmete omaniku andmed ning palub osapooltel teha kõik võimaliku, et 
andmete jagamises kokkuleppele jõuda. 

Kui registreerimiseks vajalikud andmed ja seonduvad kulud on jagatud, peavad potentsiaalsed 
registreerijad määrama juhtregistreerija, kes esitab aine olemuslike omaduste teavet sisaldava 
ühise toimiku (lisateavet ühise esitamise kohustuse kohta sisaldab käesoleva dokumendi 6. 
peatükk). 

ECHA soovitab andmete jagamise korraldamiseks sama etapiviisilist menetlust, nagu 
faasiainete puhul. 

5. Tegutsemine erimeelsuste korral 

REACH-määrus nõuab, et registreerijad ja potentsiaalsed registreerijad teeksid kõik, et teabe 
jagamisega seotud kulud määrataks kindlaks õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival 
moel. See kohustus kehtib mis tahes taotletud teabe kohta, olenemata sellest, kas andmed on 
seotud selgroogsete loomadega tehtavate katsetega või mitte. Võib juhtuda, et jõupingutustest 
hoolimata ei õnnestu ettevõtetel andmete jagamise korda kokku leppida. Selline olukord võib 
tekkida vajaliku uue uuringu läbiviija või olemasoleva teabe jagamise tingimuste (nt kulude) 
kindlaksmääramisel. Vastavalt REACH-määrusele on ECHA kehtestanud menetlused nii 
faasiainete kui mittefaasiainete andmete jagamise vaidluste lahendamiseks juhul, kui 
registreerijad teabe jagamises kokkuleppele ei jõua. 

Tuleb rõhutada, et ECHA ei hinda, kas nõue (andmete jagamiseks väljapakutud võimaluse 
kulud või tingimused) on põhjendatud või kas uuring on vajalik. ECHA hindab, kas pooled on 
teinud andmete jagamiseks kõik võimaliku või kes peab vajalikud katsed läbi viima 
(hindamisega ei vastata argumentidele vms). 

Andmete jagamise vaidlus tuleb jätta viimaseks vahendiks, mida kasutatakse alles siis, kui 
kõik muud lahendusvõimalused on ammendatud ja läbirääkimised nurjunud. ECHA soovitab 
pooltel jätkata kokkuleppele jõudmiseks jõupingutusi ka vaidlusmenetluse ajal ning 
vastuvõetava lahenduse leidmisest ECHAle viivitamata teada anda. 

5.1 Vaidlused andmeteabe vahetuse foorumis 

Andmeteabe vahetuse foorumisse kuuluvad potentsiaalsed registreerijad peavad osalema 
aruteludes ning koguma ja hindama kõiki aine kohta saadaolevaid andmeid. Lisaks peavad nad 
tagama, et andmetega seotud kulud jagatakse õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist 
vältival moel. 

REACH-määruses on märgitud, et selgroogseid loomi hõlmava uuringu vajalikkuse korral 
peavad aineteabe vahetuse foorumi liikmed kontrollima foorumis selle olemasolu, esitades 

 
11 Direktiiv 67/548/EÜ ohtlike ainete liigitamise, pakendamise ja märgistamise kohta. 
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foorumis sellekohase taotluse. Selgroogsete loomadeta uuringute olemasolu kohta võib liige 
aineteabe foorumis päringu esitada, kuid ei pea. Taotluse korral on uuringu omanikul kohustus 
see teistele potentsiaalsetele registreerijatele kättesaadavaks teha, tingimusel et kulusid 
jagatakse. 

5.1.1 Katsete läbiviimisega seotud vaidlused 

Kui registreerimiseks on vaja uut uuringut (olenemata sellest, kas see toimub selgroogsete 
loomadega) ja see puudub aineteabe vahetuse foorumis, peavad foorumi liikmed kokku 
leppima, kes uuringu läbi viib. Kõik uuringut vajavad osalejad peavad osalema ja kulusid 
jagama, kuid nad ei pruugi kokkuleppele jõuda. Sel juhul ECHA abistab ettevõtteid ning 
otsustab objektiivsete kriteeriumite alusel, kes uuringu teiste eest läbi viib. Piisab, kui ECHAt 
teavitab üks potentsiaalne registreerija, kasutades selleks ECHA veebilehel kättesaadavat 
spetsiaalset veebivormi.12 Selle teabe ning teistelt potentsiaalsetelt registreerijatelt saadud 
teabe alusel valib ECHA ühe potentsiaalse registreerija, kes teostab uuringu ning teeb selle 
kättesaadavaks teistele liikmetele, kes on tasunud oma osa kuludest. 

5.1.2 Ühisele esitamisele eelnevad vaidlused 

Kui aineteabe vahetuse foorumis on ühise toimiku koostamiseks vajalik selgroogsete 
loomadega uuring juba olemas, võib enne ühise registreeringu esitamist tekkida vaidlus, 
juhul kui omanik kõikidest kokkuleppele jõudmise katsetest hoolimata keeldub uuringu(te)ga 
seotud kulutuste kohta tõendeid esitamast. Sellise vaidluse üheks osapooleks võivad 
samaaegselt olla mitu foorumi liiget, keda esindab üks neist. Sel juhul peavad nad suutma 
tõendada, et igaüks neist on teinud taotletud andmete jagamiseks kõik võimaliku. ECHA saab 
aidata selliseid vaidlusi lahendada, kui pooled ametit spetsiaalse veebivormi abil teavitavad. 
Potentsiaalsed registreerijad peavad esitama ECHAle kõik tõendavad dokumendid, mis 
näitavad kõigi poolte püüdlusi kokkuleppe saavutamiseks ja võimaldavad ametil anda neile 
püüdlustele teadliku ja tasakaalustatud hinnangu. Pärast seda võib ECHA anda potentsiaalsele 
registreerijale loa jätkata registreerimist asjakohaseid teabele esitatavaid nõudeid täitmata, 
juhul kui tema on teinud kokkuleppele jõudmiseks kõik võimaliku ning andmete omanik mitte. 
Andmete omaniku registreeringu menetlemine sellisel juhul peatatakse. 

5.1.3 Ühisele esitamisele järgnevad vaidlused 

Aineteabe vahetuse foorumis võib vaidlusi tekkida ka pärast registreeringu esitamist, juhul 
kui selgroogsete loomadega uuringuid vajavad hilisemad registreerijad. Kui pooled 
jõupingutustest hoolimata kokkuleppele ei jõua, võib spetsiaalse veebivormi abil pöörduda 
ECHA poole ning esitada asjakohased dokumentaalsed tõendid kõikide poolte jõupingutuste 
kohta. ECHA võib otsustada lubada neile juba esitatud toimikus sisalduvatele uuringutele 
viidata. Otsuse põhineb tasakaalustatud hinnangul, kas pooled on teinud kõik võimaliku 
õiglase, läbipaistva ja diskrimineerimist vältiva andmete jagamise kokkuleppe saavutamiseks. 

Kui vaidlus puudutab olemasolevaid selgroogsete loomadeta uuringuid ning lahendust ei leita, 
võivad registreerijad jätkata, nagu poleks neid uuringuid olemas ning ECHA vaidluste 
lahendamise mehhanismi sel juhul kasutada ei saa. 

Vaidluse ECHAsse viimise korral ei saa potentsiaalsed registreerijad enne ameti otsust 
registreeringut esitada, välja arvatud juhul, kui jõutakse kokkuleppele või saadakse 
asjakohane uuring mõnest muust allikast. 

Kõigil potentsiaalsetel ja varasematel registreerijatel soovitatakse jätkata andmete ja kulude 
jagamise läbirääkimisi ka pärast vaidluse lahendamise taotluse esitamist. Kokkuleppele 
jõudmise korral tuleks neil ECHAt sellest teavitada. ECHA hinnang põhineb üksnes koos 

 
12 Lisateave ja veebivormid on kättesaadavad ECHA veebilehe jaotises “Andmete jagamine” aadressil 
echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing
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kaebusega esitatud teabel. 

5.2 Päringule järgnevad vaidlused 

Kui on esitatud päring ning potentsiaalne registreerija on taotlenud andmeid, mille eest tuleb 
maksta tasu (st mille mõni teine registreerija on esitanud vähem kui 12 aastat tagasi), peavad 
nii potentsiaalne registreerija kui ka andmete omanik tegema kõik võimaliku andmete ja 
seonduvate kulude jagamises kokkuleppele jõudmiseks. Kui mõlema poole kõikidest 
jõupingutustest hoolimata kokkuleppele ei jõuta, võib potentsiaalne registreerija teavitada 
ECHAt spetsiaalse veebivormi abil ning esitada jõupingutuste kohta kõik asjakohased 
dokumendid. 

ECHA hindab, kas varasem registreerija ja potentsiaalne registreerija on täitnud oma 
kohustuse teha kõik võimalik andmete jagamiseks õiglasel, läbipaistval ja mittediskrimineerival 
viisil. Kui ECHA leiab, et viimane on kokkuleppele jõudmiseks kõik võimaliku teinud, kuid 
varasem registreerija mitte, võib potentsiaalne registreerija saada ECHAlt loa andmetele 
viidata, juhul kui ta esitab kulude osalise tasumise tõendi. 

5.3 Andmete jagamise vaidluste vältimine 

REACH-määruses on selgelt väljendatud nii uue kui varasema registreerija kohustus teha kõik 
selleks, et jõuda andmete ja seonduvate kulude jagamises kokkuleppele. See kehtib nii 
faasiainete kui ka mittefaasiainete kohta. 

Eespool kirjeldatud vaidluste lahendamise menetlused tuleks algatada üksnes juhul, kui kõik 
muud võimalused on ammendatud. Kõikidel osapooltel soovitatakse vaidluste vältimiseks 
koostööd teha ning avatult ja aktiivselt suhelda. Ettevõtted peaksid tegutsema kiiresti, 
väljenduma selgelt ning andma teistele osapooltele tegutsemiseks mõistliku aja. Et oleks 
tehtud kõik võimalik, peab iga asjaosaline vajadusel otsima alternatiivseid lahendusi ning 
soovitama põhjendatud ja mittediskrimineerivaid käsitlusviise. Eelkõige peavad varasemad 
registreerijad tagama, et potentsiaalsetelt registreerijatelt nõutaks kulude jagamist üksnes 
teabe osas, mille nad peavad registreerimisnõuete täitmiseks esitama. 

Üldjuhul suurendab see registreerimismenetluse tõhusust, vähendades raha- ja ajakulu ning 
parandades koostatava toimiku kvaliteeti. 

Andmete jagamise vaidlustes osalevatel ettevõtetel tuleks arvestada, et poolte suhtes, kes 
rikuvad kohustust teha andmete jagamises kokkuleppimiseks kõik võimalik, võivad nende 
asukohaliikmesriigi järelevalveasutused rakendada sanktsioone. 
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6. Ühine esitamine  

Iga potentsiaalne registreerija on isiklikult kohustatud registreerima kõik ained, mille osas tal 
on registreerimiskohustus. Kui sama ainet toodab või impordib mitu ettevõtet, peavad 
registreerijad osa teavet esitama koos niinimetatud ühise esitamise raames, mille korraldab 
nende määratud juhtregistreerija. Juhtregistreerija tegutseb kokkuleppel teiste selleks 
nõusoleku andnud registreerijatega. Iga aine puhul on lubatud vaid üks ühiselt esitamine 
(põhimõttel „üks aine=üks registreering”). 

Iga registreerija peab siiski individuaalselt esitama oma identifitseerimisandmed, tootmise ja 
kasutusalade teabe ning mõningatel juhtudel ka kokkupuuteteabe. Konkreetse ettevõtte teabe 
saab esitada alles pärast seda, kui juhtregistreerija poolne ühine esitamine on toimunud. 

Ühise esitamise nõue kehtib nii faasiainetele kui ka mittefaasiainetele ning sõltumata sellest, 
kas aine on eelregistreerinud kõik registreerijad, osa neist või mitte ükski. Ka varasem 
registreerija, kes algselt oli aine ainus registreerija ning esitas seetõttu individuaalse 
registreeringu, peab samale ainele mitme registreerija tekkimisel osalema ühises esitamises. 

Ühise esitamise kohustus on hädavajalik registreerimismenetluse tõhususe suurendamiseks, et 
vähendada registreerijate kulusid ning vältida tarbetuid loomkatseid. 

6.1 Ühiselt esitamise kohustusega teave ning vabatahtlikkuse alusel 
ühiselt esitatav teave 

Registreerijad peavad ühiselt esitama andmed aine olemuslike omaduste (uuringud ja 
katsetamisettepanekud, kui neid on) ning klassifitseerimise ja märgistuse kohta. Selle teabe 
peab teiste registreerijate nimel esitama juhtregistreerija. Praktilise aspektina on oluline 
arvestada, et juhtregistreerija peab ühise toimiku esitama enne, kui teised registreerijad 
esitavad registreerimistoimiku individuaalsed osad. 

Registreerijad võivad otsustada juhttoimikus ühiselt esitada ka aine ohutu kasutamise juhendi, 
mis peab vastama ohutuskaardil (juhul kui see on nõutav) ja kemikaaliohutuse aruandes 
esitatud teabele. Kemikaaliohutuse aruandes dokumenteeritakse kemikaaliohutuse hindamise 
tulemused, juhul kui hindamine on nõutav. Registreerijad peaksid kaaluma koostöövõimalust 
eelkõige riskihinnangu ja kokkupuutestsenaariumide väljatöötamisel, mis moodustavad 
kemikaaliohutuse aruande olulise osa. See peaks aitama menetluse läbi viia väiksemate 
kuludega ning tagada kemikaaliohutuse ühtlase hindamise. 

6.2 Loobumisvõimalus 

Ehkki REACH-määrus nõuab teatavate andmete ühist esitamist, võib registreerijatel teatud 
erijuhtudel siiski olla põhjust andmete ühisest esitamisest täielikult või osaliselt loobuda. 
REACH-määruses on sätestatud kolm põhjendatavat loobumisjuhtumit: 

a) teabe ühise esitamisega kaasneksid registreerijale ebaproportsionaalselt suured kulud. 
Selline olukord võib tekkida näiteks juhul, kui registreerijal on aine kohta kogu teave juba 
olemas või aineteabe vahetuse foorumis kinnitatud kulujagamismudel on eriliselt 
ebasoodne; 

b) teatavate andmete ühine esitamine tooks kaasa tundliku äriteabe avalikustamise ning 
seeläbi majandusliku kahju. Selline olukord võib tekkida näiteks juhul, kui teabe jagamine 
tooks kaasa tootmisviiside või müügiplaanide avalikustamise; 
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c) isik ei nõustu juhtregistreerija valitud teabega, mida ta peab asjakohasuse või kvaliteedi 

seisukohalt sobimatuks. 

Loobumine peab igal juhul olema seotud konkreetsete ühiselt esitatavate teabeelementidega, 
millest igaühe kohta tuleb esitada põhjendus. Registreerija peab sellest olenemata osalema 
ühises esitamises ning tal säilivad andmete jagamise kohustused. Loobumise korral ei saa 
registreerija kasutada ühises esitamises osalejatele ette nähtud registreerimistasu soodustust 
ning lisaks määrab ECHA tema toimikule hindamise (vastavuskontrolli) prioriteedi. 

4. joonis: Andmete ühise esitamise menetlus 

 

Liikme toimik

A – ettevõtte teave
C – vabatahtlik teave

Juhtregistreerija 
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B – kohustuslik ühine tea
olemuslike omaduste ko

+ klassifikatsioon ja 
märgistus

C – vabatahtlik teave

ve 
hta 

Loobumine – liikme toimik

A – ettevõtte teave
B – loobumisteave koos 

põhjendusega (art 11 lg 3): 
tundlik äriteave; 

ebaproportsionaalsed kulud; 
või valikuga mittenõustumine

C – vabatahtlik teave

Ei

Ühiselt esitatava 
toimiku koostamine

Loobumis-
kriteeriumid?

Ühine esitamine – „üks aine, üks registreering”

Faasi- JA mittefaasiained

Samal ainel mitu 
registreerijat
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7. Täiendav juhendmaterjal 

Käesolev lühijuhend peaks andma ülevaate ja lühidalt selgitama REACH-määruse III jaotise 
kohaseid andmete jagamise põhimõtteid ning seonduvaid kohustusi. Lugejatel, kel on vaja 
täita teabele esitatavaid nõudeid, soovitame siiski kaaluda ka andmete jagamise juhendiga 
tutvumist. See on kättesaadav aadressil 
echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing. 

Andmete jagamise juhend sisaldab käesolevas dokumendis esitatud mõistete ja menetluste 
üksikasjalikumaid näiteid ja selgitusi. Kasulikku lisateavet on ka eelkõige järgmistes 
dokumentides ja veebilehtedel: 

- registreerimisjuhend (eelkõige aine staatust käsitlev peatükk 2.3, ühist esitamist 
käsitlev peatükk 3.3 ning eelregistreerimist käsitlev peatükk 4.2) aadressil 
echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing; 

- ECHA veebilehe andmeteabe vahetuse foorumite lehekülg (eelkõige link „Andmete 
jagamise ja selle vaidluste teabedokumendile” ja muudele kasulikele käsiraamatutele) 
aadressil echa.europa.eu/et/regulations/reach/substance-registration/substance-
information-exchange-fora;jsessionid=6A3A572FB58C1B9E1DFAC58BA7D50BD4.live2; 

- ECHA andmete jagamise veebileht (koos linkidega vaidluste algatamise vormidele) 
aadressil echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-
sharing; 

- ECHA veebiteenus REACH 2013 (aadressil echa.europa.eu/et/web/guest/reach-2013), 
mis sisaldab 2013. aasta registreerimistähtaja järgimist toetavat põhiteavet. 

http://echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing
http://echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing
http://echa.europa.eu/et/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora;jsessionid=6A3A572FB58C1B9E1DFAC58BA7D50BD4.live2
http://echa.europa.eu/et/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora;jsessionid=6A3A572FB58C1B9E1DFAC58BA7D50BD4.live2
http://echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing
http://echa.europa.eu/et/web/guest/regulations/reach/substance-registration/data-sharing
http://echa.europa.eu/et/web/guest/reach-2013
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