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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/9 

av 5. januar 2016 

om felles framlegging av data og datadeling i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Med henblikk på registrering av stoffer inneholder avdeling II og III i forordning (EF) nr. 1907/2006 bestemmelser som 

krever at produsenter og importører deler data og i fellesskap framlegger opplysninger for Byrået. 

2) Myndighetenes erfaring med fristene for registrering av innfasingsstoffer i henhold til artikkel 23 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 i 2010 og 2013, i tillegg til opplysninger mottatt direkte fra de berørte parter og gjennom seminaret om 

REACH-registrering som fant sted i Brussel 10.–11. desember 2013, viser at bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 om deling av data og felles framlegging ikke har blitt utnyttet fullt ut, og at gjennomføringen av dem ikke 

oppfyller forventningene. Dette har særlig rammet små og mellomstore bedrifter. 

3) For at systemet for datadeling som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006 skal fungere effektivt, er det 

nødvendig å fremme god styringspraksis og sikre at avtaler som gjelder deling av slike data, fungerer effektivt. Det bør 

derfor fastsettes regler for effektiv gjennomføring av nevnte forordning med hensyn til datadeling. 

4) Kostnader knyttet til deling og felles framlegging av opplysninger i samsvar med artikkel 11 nr. 1, artikkel 19 nr. 1, 

artikkel 27 nr. 3 og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør fastsettes på en rettferdig og åpen måte som 

sikrer likebehandling. 

5) Det bør klargjøres at i samsvar med artikkel 27 nr. 3 og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør både 

administrative kostnader og kostnader knyttet til opplysningskrav deles bare dersom kostnadene er relevante for 

opplysningene som en part er forpliktet til å framlegge for registrering i henhold til nevnte forordning. Kostnader knyttet 

til opplysningskrav omfatter alle kostnader som er nødvendige for å utføre en eksisterende undersøkelse, eller som 

kreves for å utføre en ny undersøkelse, uavhengig av om det gjelder utarbeiding av nødvendige spesifikasjoner, 

kontraktsinngåelse med et laboratorium eller overvåking av hvordan undersøkelsen utføres. Kostnader knyttet til 

etterlevelse av et REACH-opplysningskrav som ikke gjelder undersøkelser på grunnlag av forsøk, bør også omfattes. 

6) For å sikre at data deles på en åpen og effektiv måte bør alle avtaler som gjelder datadeling i henhold til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 være slik utformet at alle relevante kostnader er klart beskrevet og kan identifiseres. Dersom parter i 

avtaler om datadeling som allerede eksisterer på datoen for ikrafttredelsen av denne forordning er tilfredse med 

avtalenes virkemåte, bør det imidlertid være mulig å gjøre unntak fra forpliktelsen til å spesifisere kostnader, forutsatt at 

alle parter samtykker.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 40. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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7) For sikre at kostnadene ved datadeling er berettigede og hensiktsmessig fordelt mellom partene i en avtale om 

datadeling, bør partene hvert år registrere påløpte kostnader og mottatt kompensasjon. I samsvar med artikkel 27 nr. 3 

og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør parter i eksisterende avtaler om datadeling bestrebe seg på å 

dokumentere påløpte kostnader før ikrafttredelsen av denne forordning. 

8) For å sikre samsvar med artikkel 25 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og sikre at det finnes dokumentasjon for 

kostnadene ved undersøkelser som kan bli gjenstand for en avtale om datadeling, bør de årlige registreringene 

oppbevares i minst 12 år etter at en undersøkelse i forbindelse med en registrering i henhold til nevnte forordning er 

framlagt. 

9) En avtale om datadeling bør inneholde en modell for deling av alle relevante kostnader. Enhver modell for 

kostnadsdeling bør omfatte en refusjonsordning som muliggjør eventuelle justeringer av andelen av kostnader som hver 

registrant skal betale når andre registranter slutter seg til avtalen på et senere tidspunkt. 

10) For å unngå unødvendige administrative byrder for partene i avtaler om datadeling som allerede eksisterer på datoen for 

ikrafttredelsen av denne forordning, bør partene kunne gjøre unntak fra forpliktelsen til å inkludere en refusjonsordning, 

forutsatt at alle parter i avtalen samtykker. Ved slike avtaler bør potensielle registranter som har til hensikt å slutte seg 

til den eksisterende avtalen, kunne anmode om at det inkluderes en refusjonsordning. 

11) Av hensyn til rettssikkerheten bør det presiseres at i samsvar med artikkel 50 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 kan 

kostnadene knyttet til en beslutning om vurdering av et stoff, få anvendelse på registranter som allerede har avsluttet sin 

virksomhet i henhold til artikkel 50 nr. 2 og 3 i nevnte forordning. 

12) Prinsippet om «ett stoff, én registrering», som ligger til grunn for anvendelsen av avdeling II og III i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, bør styrkes ved å understreke Byråets rolle når det gjelder å sikre at all framlegging av opplysninger for 

ett stoff omfattes av samme registrering i henhold til nevnte forordning. 

13) Dersom det ikke kreves forsøk på virveldyr i forbindelse med en parts registrering i henhold til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, bør det presiseres at parten ikke er forpliktet til å dele data med andre registranter av samme stoff, og kan 

velge å framlegge opplysningene nevnt i artikkel 10 bokstav a) separat i samsvar med artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 19 

nr. 2 i forordningen. 

14) For å sikre sammenheng med prinsippet om «ett stoff, én registrering» bør Byrået sikre at en separat framlegging av 

opplysningene nevnt i artikkel 10 bokstav a), begrunnet ut fra artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, fortsatt inngår i den eksisterende registreringen for stoffet. 

15) For å fremme utvikling og bruk av alternative metoder for vurdering av farene ved stoffer og minimere dyreforsøk, 

oppfordrer denne forordning til deling av relevante undersøkelser (med og uten bruk av dyr) som er foretatt på et stoff 

som har en strukturell likhet med stoffet som registreres (gruppering eller sammenligning). 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes særlige oppgaver og forpliktelser for parter i avtaler som krever deling av opplysninger og til-

knyttede kostnader i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.  
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Artikkel 2 

Åpenhet 

1.  Dersom flere registranter av samme stoff eller deltakere i et forum for utveksling av opplysninger om stoffer (SIEF) er 

forpliktet til å dele opplysninger i samsvar med sine oppgaver i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, skal de bestrebe seg 

på å oppnå en avtale om deling av opplysningene. Avtalen om datadeling, som involverer bare personer eller enheter som 

omfattes av nevnte forordning, skal være tydelig og forståelig for alle parter, og skal omfatte følgende: 

a)  en spesifisering av dataene som skal deles, herunder kostnaden for hvert dataelement, en beskrivelse som viser hvilke 

opplysningskrav i forordning (EF) nr. 1907/2006 hver kostnad svarer til, og en begrunnelse for hvordan dataene som skal 

deles, oppfyller opplysningskravet, 

b)  en spesifisering av og begrunnelse for alle kostnader ved opprettelse og forvaltning av avtalen om datadeling og felles 

framlegging av opplysninger mellom registranter av samme stoff i henhold til kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006 

(heretter kalt «administrative kostnader») som gjelder avtalen om datadeling, 

c)  en modell for kostnadsdeling, som skal omfatte en refusjonsordning. 

2.  Dersom det allerede finnes en avtale om datadeling på datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, kan avtalepartene 

ved enstemmighet gjøre unntak fra sine forpliktelser til å spesifisere dataene som beskrevet i nr. 1 bokstav a) og b). 

Dersom en potensiell registrant av et stoff for hvilket det allerede foreligger en avtale om datadeling som er inngått av tidligere 

registranter, anmoder om at en undersøkelse eller en serie undersøkelser blir delt i samsvar med artikkel 27 og 30 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, skal registranten ikke være bundet av et eksisterende unntak, med mindre vedkommende gir skriftlig 

samtykke til denne til de tidligere registrantene, og skal ha rett til å anmode om spesifisering som beskrevet i nr. 1 bokstav a)  

og b). 

Ved en slik anmodning skal de tidligere registrantene: 

a)  spesifisere alle relevante kostnader som er påløpt etter datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, i samsvar med nr. 1 

bokstav a) og b), 

b)  framlegge dokumentasjon for kostnadene ved enhver undersøkelse som er fullført før datoen for ikrafttredelsen av denne 

forordning, og som det er anmodet om i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

c)  bestrebe seg på å spesifisere alle andre relevante kostnader, herunder administrative kostnader og undersøkelseskostnader 

som ikke omfattes av bokstav b), som er påløpt før datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, 

Spesifiseringen av kostnader skal framlegges for den potensielle registranten uten unødig opphold. 

3.  Dersom registranter av det samme stoffet har delt opplysninger og framlagt disse i fellesskap i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1907/2006, skal de årlig dokumentere ytterligere kostnader som er påløpt i forbindelse med anvendelsen av avtalen om 

datadeling. 

Den årlige dokumentasjonen skal inneholde avsnittene angitt i nr. 1, og skal, med henblikk på anvendelse av refusjonsord-

ningen, inneholde en oversikt over all mottatt kompensasjon fra nye registranter. 

I mangel av detaljert dokumentasjon av påløpte kostnader eller mottatt kompensasjon før ikrafttredelsen av denne forordning, 

skal partene i en avtale bestrebe seg på å samle inn dokumentasjon eller gjøre et best mulig overslag over slike kostnader og slik 

kompensasjon for hvert år siden avtalen ble inngått. 

Slik årlig dokumentasjon skal oppbevares av registrantene i minst 12 år etter den siste framleggingen av en undersøkelse, og 

dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig vederlagsfritt på anmodning fra enhver part i den aktuelle avtalen om datadeling innen 

rimelig tid samtidig som det tas fullt hensyn til gjeldende frister for registrering.  
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Artikkel 3 

Ett stoff, én registrering 

1.  Uten at artikkel 11 nr. 3 og artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 berøres skal Byrået sikre at alle registranter 

av samme stoff inngår i samme registrering i henhold til forordningen. 

2.  Dersom Byrået tillater en potensiell registrant av et stoff som allerede er registrert, å vise til opplysninger som det 

anmodes om i samsvar med artikkel 27 nr. 6 og artikkel 30 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal Byrået sikre at enhver 

etterfølgende framlegging av opplysninger fra den potensielle registranten inngår i den eksisterende felles framleggingen for 

stoffet. 

3.  Dersom en potensiell registrant har overholdt sine forpliktelser i henhold til artikkel 26 eller 29 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 og har forvisset seg om at han ikke er forpliktet til å dele undersøkelser om virveldyr med henblikk på 

registreringen, kan han beslutte å påberope seg artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 19 nr. 2 for å framlegge separat alle eller deler av 

de relevante opplysningene i forordningens artikkel 10 bokstav a). 

I slike tilfeller skal den potensielle registranten meddele sin beslutning til alle tidligere registranter av stoffet. Registranten skal 

også underrette Byrået, som skal sikre at den separate framleggingen foretatt i samsvar med artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 19  

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 fortsatt inngår i den eksisterende registreringen for stoffet i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 4 

Rettferdighet og likebehandling 

1.  I henhold til artikkel 27 nr. 3 og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal enhver registrant av et stoff 

pålegges bare å dele kostnadene for de opplysninger som han er forpliktet til å framlegge for Byrået for å overholde sine 

registreringskrav i henhold til forordningen. Dette vilkåret gjelder også for administrative kostnader. 

2.  Modellen for kostnadsdeling nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) får anvendelse på alle registranter av stoffet, herunder 

eventuelle framtidige registranter som slutter seg til avtalen om datadeling på et senere tidspunkt. 

Modellen for kostnadsdeling skal for alle registranter av et bestemt stoff inneholde bestemmelser om deling av enhver kostnad 

ved en eventuell beslutning om en stoffvurdering. 

Følgende faktorer skal også tas i betraktning ved fastsettelse av en bestemt modell for kostnadsdeling: anslaget over antall 

potensielle registranter for det aktuelle stoffet og muligheten for ytterligere opplysningskrav for stoffet i framtiden, bortsett fra 

krav som følger av en potensiell beslutning om vurdering av et stoff. 

Dersom en modell for kostnadsdeling omfatter muligheten for å dekke kostnadene ved ytterligere opplysningskrav i framtiden 

for nevnte stoff, bortsett fra opplysningskrav som følger av en potensiell beslutning om vurdering av et stoff, skal denne 

muligheten begrunnes og være angitt separat fra andre kostnader i avtalen om datadeling. 

Innsamling av opplysninger for å fastsette om stoffer er identiske bør, ikke være omfattet av kostnadsdeling mellom tidligere 

registranter og potensielle registranter. 

3.  I henhold til artikkel 27 og 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal hver deltaker, dersom deltakerne i en avtale om 

datalagring ikke blir enige om en modell for kostnadsdeling, betale en lik andel av kostnadene for sin deltaking. Refusjon av en 

del av disse kostnadene skal likevel skje som om det er oppnådd enighet om en refusjonsordning, med forbehold for nr. 4 første 

ledd. 

4.  Refusjonsordningen nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) skal inngå i hver modell for kostnadsdeling, og skal omfatte en 

metode for forholdsmessig omfordeling til hver deltaker av deres andel av de betalte kostnadene dersom en potensiell registrant 

slutter seg til avtalen i framtiden. 
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Refusjonsordningen skal også ta hensyn til følgende faktorer: muligheten for ytterligere registreringskrav i framtiden for nevnte 

stoff, unntatt krav som følger av en potensiell beslutning om vurdering av et stoff, og den økonomiske lønnsomheten ved visse 

refusjoner dersom refusjonskostnadene er høyere enn beløpet som skal refunderes. 

5.  Dersom det allerede finnes en avtale om datadeling på datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, kan avtalepartene 

ved enstemmighet gjøre unntak fra sine forpliktelser til å inkludere en refusjonsordning i sin modell for kostnadsdeling. 

En potensiell registrant som har til hensikt å delta i en eksisterende avtale om datadeling, skal ikke være bundet av et 

eksisterende unntak med mindre han gir sitt skriftlige samtykke til det til tidligere registranter, og skal ha rett til å få en 

refusjonsordning inkludert i modellen for kostnadsdeling i samsvar med denne forordning. 

6.  Enhver registrant som har avsluttet sin virksomhet i henhold til artikkel 50 nr. 2 eller 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

kan fortsatt være forpliktet til å dele kostnader som følger av en beslutning om vurdering av stoffer i samsvar med artikkel 50 

nr. 4 i nevnte forordning. 

Artikkel 5 

Tvisteløsning 

1.  Ved løsning av en tvist om datadeling i henhold til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 30 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

skal Byrået ta hensyn til partenes overholdelse av forpliktelsene fastsatt i artikkel 2–4 i denne forordning. 

2.  Anvendelsen av denne forordning er ikke til hinder for at Unionens konkurranseregelverk anvendes fullt ut. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


