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EESSÕNA 

Siinne juhend kuulub juhenddokumentide sarja, mille eesmärk on aidata sidusrühmadel täita 
REACH-määrusega kehtestatud kohustusi. Need dokumendid sisaldavad üksikasjalikke 
suuniseid mitmesuguste oluliste REACHi menetluste ning teatud teaduslike ja/või tehniliste 
meetodite kohta, mida tööstus või ametiasutused peavad REACHi raames kasutama.  

Juhendi esimene versioon koostati ja arutati läbi REACH-rakendusprojektide raames 
Euroopa Komisjoni teenistuste juhtimisel ning kaasatud olid kõik sidusrühmad: liikmesriigid, 
tööstus ja valitsusvälised organisatsioonid. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ajakohastab 
käesolevat ja muid juhenddokumente juhendite konsultatsioonimenetluse raames. Juhendid 
on kättesaadavad ECHA veebilehel. Samal veebilehel avaldatakse ka täiendavad juhendid 
pärast nende kinnitamist või ajakohastamist. 

Käesolev dokument käsitleb REACH-määrust ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/20061. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb 

kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa 
Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 
ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ) parandus (ELT L 396, 30.12.2006); muudetud nõukogu 15. 
novembri 2007 määrusega (EÜ) nr 1354/2007, millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH), komisjoni 8. oktoobri 2008 määrusega (EÜ) nr 987/2008 IV ja V lisa kohta; 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008 määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude 
klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta; komisjoni 16. veebruari 2009 määrus (EÜ) nr 134/2009 
XI lisa kohta ja komisjoni 22. juuni 2009 määrus (EÜ) nr 552/2009 XVII lisa kohta. 

http://echa.europa.eu/doc/ECHADocuments/ConsultationProcedureOnGuidance.pdf�
http://guidance.echa.europa.eu/�
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LÜHENDID 

CAS Chemical Abstract Service 

CMR Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline 

EMP Euroopa Majanduspiirkond 

EINECS Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu 

ELV Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk 

GC-MS Gaaskromatograafia – mass-spektromeetria 

PBT Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline 

REACH Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine 

RoHS Direktiiv ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta 

SDS Ohutuskaart 

SIEF Ainet käsitlev teabevahetusfoorum 

SVHC Väga ohtlik aine 

vPvB Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 

WEEE Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed 
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1. ÜLDINE SISSEJUHATUS 

Käesolev juhend on seotud mitme teise REACH-määruse juhendiga. Teistes juhendites 
sisalduvat siinses dokumendis üldiselt ei korrata, välja arvatud äärmise vajaduse korral. 
Seetõttu sisaldab juhend mitmeid viited muudele juhenditele ja vahenditele, mis on ECHA 
veebilehel. 

1.1. Mida juhendis käsitletakse ja kellele see on mõeldud? 
Juhendis selgitatakse ja näitlikustatakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) 
sätteid, mida kohaldatakse toodetes2 sisalduvatele ainetele. Juhend on mõeldud 

 isikutele, kes vastutavad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) toodete tootmise, 
importimise ja/või tarnimisega tegelevates ettevõtetes REACH-määrusele vastavuse eest, 
eelkõige ostu-, tootmis- ja müügijuhtidele; 

 selliste EMP-väliste ettevõtete ainuesindajatele3, mis toodavad ja ekspordivad tooteid 
EMPsse; 

 tööstusühenduste ja muude sidusrühma organisatsioonide ekspertidele, kes teavitavad 
ettevõtteid toodetes sisalduvate ainete REACH-määruse kohastest nõuetest. 

Juhend aitab ettevõtetel eelkõige otsustada, kas nad peavad täitma toodetes sisalduvate 
ainete suhtes registreerimise, teavitamise ja/või teabe edastamise nõudeid (kohustused on 
kirjeldatud tabelis 1). See võib olla asjakohane tooteid tootvate, importivate ja/või tarnivate 
ettevõtete korral, kes, nagu tööstusettevõtted üldiselt, peavad kindlaks tegema oma REACH-
määruse kohased kohustused.  

Juhendi kontekstis on ettevõte toote valmistaja4, kui ta toodab tooteid EMPs, olenemata 
toote tootmise viisist ja turuleviimise kohast. Toote importija5 on iga EMPs paiknev ettevõte, 
kes impordib tooteid EMP-välistest riikidest. Toodete valmistajad ja importijad (samuti teised 
tarneahelas tegutsejad, nt jaemüüjad) on samuti toote tarnijad6, kui nad viivad tooteid turule 
EMPs. Seega ei sõltu toote tarnija roll sellest, kas ta toodab tooteid ise või ostab neid (EMP-
siseselt või -väliselt). 

NB! Ettevõtetel võivad olla peale eespool nimetatute ka muud rollid ning seega on neil 
lisaks käesolevas juhendis kirjeldatutele täiendavad kohustused (vt ka punkt 1.3). 
Näiteks kui toote valmistaja ostab ainet EMP-siseselt, et kasutada seda oma toodete 
tootmisprotsessis, peab ta täitma ka allkasutajale esitatavad nõuded. Kui aga ained 
ostetakse EMP-väliselt, on toote valmistajal ainete importija roll koos sellega kaasnevate 
kohustustega, nt aine registreerimine. Seetõttu soovitatakse ettevõtetel teha kindlaks oma 
kohustused, kasutades ECHA veebilehel olevat Navigaatorit. Navigaator aitab 
tööstusettevõttel teha kindlaks oma REACH-määrusest tulenevad kohustused ning leida 
asjakohased juhised nende kohustuste täitmiseks.  

                                                 
2 Toode: ese, millele antakse tootmise käigus teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema 

funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis (artikkel 3 lõige 3). 
3 Toodete EMP-välised tootjad võivad määrata ainuesindajad, et täita kõiki toodete EMP importija REACH-

määruse kohaseid kohustusi. Ainuesindaja rolli ja kohustusi selgitatakse üksikasjalikult Registreerimisjuhendi 
peatükis 1.5.3.4. 

4 Toote valmistaja: füüsiline või juriidiline isik, kes toote ühenduse piires valmistab või kokku paneb (artikli 3 lõige 
4). 

5 Importija: ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab impordi eest (artikli 3 lõige 11); import: 
sissevedu ühenduse tolliterritooriumile (artikli 3 lõige 10). 

6 Toote tarnija: toote valmistaja või importija, levitaja või muu tarneahelas tegutseja, kes toote turule viib (artikli3 
lõige 33), sh jaemüüjad (artikli 3 lõige 14). 

http://guidance.echa.europa.eu/�
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_en.htm�
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Tabel 1: Käesolevas juhendis kirjeldatavad kohustused  

Kohustus: Toodetes sisalduvate 
ainete registreerimine 

Toodetes sisalduvatest 
ainetest teavitamine 

Toodetes sisalduvate 
ainete kohta teabe 

edastamine 

REACH-määruse 
õiguslik alus Artikli 7 lõige 1 Artikli 7 lõige 2 Artikkel 33 

asjaomased 
tegutsejad 

toodete valmistajad ja 
importijad 

toodete valmistajad ja 
importijad toodete tarnijad 

asjaomased ained ained, mille eraldumine 
tootest on ette nähtud  

autoriseerimisele 
kuuluvate väga ohtlike 
ainete (SVHC) 
kandidaatainete loetellu 
kantud ained 

autoriseerimisele 
kuuluvate väga ohtlike 
ainete (SVHC) 
kandidaatainete loetellu 
kantud ained 

künniskogus 1 tonn aastas 1 tonn aastas - 

kontsentratsioon toote 
künniskoguses - 0,1 massi-% 0,1 massi-% 

kohustusest vabastamise võimalus: 

aine on selle 
kasutusala jaoks juba 
registreeritud 

jah jah ei 

kokkupuudet saab 
välistada ei jah ei 
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1.2. Juhendi ülesehitus 
Käesoleva dokumendi ülesehitus põhineb järgmistel küsimustel ning igas peatükis antakse 
juhiseid konkreetsele küsimusele vastamiseks. 

1. Kas mul on seda juhendit vaja? (vt peatükk 1) 

2. Kas mul on toode? (vt peatükk 2) 

3. Kas ainete eraldumine minu tootest on ette nähtud ja mis on selle tagajärjed (s.t minu 
kohustused)? (vt peatükk 3) 

4. Kas minu toote koostis toob kaasa teatud kohustusi? (vt peatükk 4) 

5. Kuidas saan täiendavat teavet minu tootes sisalduvate ainete kohta? (vt peatükk 5) 

6. Kas saan kasutada toodetes sisalduvatele ainetele kehtivaid vabastusi? 
(vt peatükk 6) 

Allolev vooskeem annab ülevaate põhilistest sammudest, kuidas teha kindlaks kohustused 
seoses toodetes sisalduvate ainetega, ning suunab juhendi lugeja vastavate peatükkide 
juurde. 
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Kontrollige, kas toodetav, 
imporditav ja/või turule 

viidav ese on toode 
(2. peatükk)

Jah

ebapiisav
teave

Üks või mitu kohustust
seoses toodetes sisalduvate 

ainetega

Kontrollige, kas kohalduvad
- registreerimisnõuded (3. peatükk),
- teavitamisnõuded ja/või
- teabe edastamise nõuded (4. peatükk).

Ei

Toodetes sisalduvate 
ainetega ei kaasne 

kohustusi

Hankige toodetes 
sisalduvate ainete kohta 
lisateavet (5. peatükk)

Kontrollige, kas kohustustele
kohalduvad vabastused

(6. peatükk)

Ese

Jah

Ei

Ei

vabastused kohalduvad
vaid mõnele tuvastatud nõudele

Jah

vabastused kohalduvad
kõigile tuvastatud nõuetele

 
 

Joonis 1: Toodetes sisalduvate ainetega seotud kohustuste kindlakstegemise 
üldine protsess vastavalt artiklitele 7 ja 33 
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1.3. Muudes juhendites käsitletavad teemad 
Autoriseerimis- ja piirangunõuded ei puuduta mitte üksnes ettevõtteid, kes kasutavad aineid 
toodete tootmiseks, vaid allkasutajaid üldiselt. Seetõttu antakse nende menetluste kohta 
muudes juhendites põhjalikke juhiseid, nagu allpool on kirjeldatud. 

Ained, mis on imporditud toodete (lahutamatuks) osaks, ei saa kuuluda autoriseerimisele. 
See tähendab, et toodete importimiseks EMPsse ei saa nõuda autoriseerimist. 
Kui toote EMP valmistaja viib aine ainena või segu7 koostises toote koostisesse, siis võib tal 
olla kohustus aine selle kasutusala autoriseerimiseks (kui aine on kantud REACH-määruse 
XIV lisasse). Kui selline aine saadakse EMP turult, peab tarnija esitama selle teabe 
ohutuskaardi 16. jaos või teabe abil vastavalt artiklile 32. Kui toote valmistaja impordib 
selliseid aineid ise, peab ta taotlema nende autoriseerimist, et jätkata kasutamist oma 
kasutusaladel. Vastavalt REACH-määruse artikli 3 lõikele 24 loetakse toote tootmine 
kasutusalaks. Autoriseerimismenetluse ja autoriseeritud ainete kasutusaladest teavitamise 
üksikasju on kirjeldatud allkasutajate juhendi 12. peatükis ja autoriseerimistaotluse juhendis. 

Peale selle võidakse ainete sisaldust toodetes piirata või keelata piiramismenetlusega. 
Seetõttu peavad toodete valmistajad ja importijad järgima muudetud REACH-määruse XVII 
lisas kirjeldatud tingimusi8. Piirangutele vastavuse üksikasjad on allkasutajate juhendi 13. 
peatükis. NB! Ohtlike ainete toodetes kasutamise piiranguid käsitlevad muid õigusakte 
kohaldatakse endiselt REACH-määrusest eraldi, näiteks üldise tooteohutuse direktiiv 
2001/95/EMÜ ja tootespetsiifilised õigusaktid, nagu direktiiv 2002/95/EÜ teatavate ohtlike 
ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS), direktiiv 
88/378/EMÜ mänguasjade kohta või direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 
(ELV) kohta. Peale REACH-määruse kehtivate asjaomaste õigusaktide loetelu on juhendi 6. 
lisas. 

                                                 
7 Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008 määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete 

ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) jõustumisest asendati 
mõiste „valmistis“ REACHi artikli 3 lõike 2 tähenduses mõistega „segu“. Seega on sõnal „segu“ käesolevas 
juhenddokumendis sama tähendus kui sõnal „valmistis“ teistes (vanemates) juhendites. 

8 NB! REACH-määrust võidakse õigusaktidega muuta ning õigusteksti lugemisel tuleb arvesse võtta kõiki vastu 
võetud muudatusakte. REACH-määruse muudatusaktid on ECHA veebilehel.  

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_et.htm�
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_en.htm�
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2. OTSUSTAMINE, MIS ON REACH-MÄÄRUSE KOHASELT 
TOODE 

Nõuete kehtivuse kindlakstegemisel tuleks esmalt kontrollida, kas toodetavad, imporditavad 
ja/või turuleviidavad esemed9 on REACH-määruse tähenduses tooted. 

Toote all mõistetakse üldjuhul ühest või mitmest ainest või segust koosnevat eset, millele 
antakse teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus. Seda võidakse toota looduslikest 
materjalidest, nagu puit või vill, või tehismaterjalidest, nagu polüvinüülkloriid (PVC). See võib 
olla väga lihtne, näiteks puidust tool, kuid võib olla ka väga keeruline, näiteks sülearvuti, mis 
koosneb paljudest osadest. Enamik kodumajapidamises ja tööstuses üldiselt kasutatavaid 
esemeid on tooted, nt mööbel, rõivad, sõidukid, raamatud, mänguasjad, köögiseadmed ja 
elektroonikaseadmed. Hooneid ei loeta toodeteks, kui need on püsivalt maapinna küljes10. 

REACH-määruse artikli 3 lõike 3 tähenduses on toode „ese, millele antakse tootmise käigus 
teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema funktsiooni suuremal määral kui 
tema keemiline koostis“. Selleks et teha kindlaks, kas ese vastab REACH-määruse 
tootemääratlusele, tuleb hinnata eseme funktsiooni ja omadusi. 

NB! Esemete staatuse määratlemine REACH-määruse kohaselt ei mõjuta õigusakte, mis ei 
põhine toote REACH-määruse määratlusel. 

2.1. Eseme funktsioon  
Mõistet „funktsioon“ tuleb toote määratluses tõlgendada pigem kui tööpõhimõtet, mis 
määrab eseme kasutusala, mitte kui tehnilise keerukuse astet, mis määrab tulemuse 
kvaliteedi. Selles mõttes võib olla abiks vaadata eseme kasutamise tulemust ja pöörata 
vähem tähelepanu tulemuse kvaliteedile. Näiteks printerikasseti tööpõhimõte seisneb tindi 
viimises paberile. Eseme „printerikassett“ tehniline täiustamine võib parandada funktsiooni ja 
tulemuse kvaliteeti, kuid see ei muuda funktsiooni. 

2.2. Eseme kuju, pinnaviimistlus ja kujundus 
Eseme kuju, pinnaviimistlus ja kujundus moodustavad eseme füüsilise välimuse ja seda võib 
pidada muuks kui eseme keemilisteks omadusteks. Kuju tähendab eseme ruumilist vormi, 
mida iseloomustavad kolm mõõdet: sügavus, laius ja kõrgus. Pinnaviimistlus tähendab 
eseme pinna ehk välimise kihi omadusi. Kujundus tähendab „kujunduselementide“ paigutust 
teatud eesmärgi saavutamiseks parimal viisil. Näiteks riide kujunduse määrajateks on 
niidikiudude keerdumus, niitide lõimumine kangas ja tekstiili pinna töötlus. 

Eseme kuju, pinnaviimistlust ja kujundust ei tohi segi ajada füüsikaliste omadustega, mis 
tulenevad nende materjalide keemilistest omadustest, millest ese on valmistatud. 
Sellised materjaliomadused on näiteks lõhustuvus, tihedus, töödeldavus, elektrijuhtivus, 
kõvadus, magnetilisus, sulamispunkt jne. 

                                                 
9 Mõiste „ese“ võib põhimõtteliselt tähendada mis tahes tarneahelasse kuuluvat toodet. 
10 Hooned ei ole REACHi tähenduses tooted, kui nad on püsivalt maapinna küljes. Sama kehtib teistele (suurtele) 

konstruktsioonidele, nagu sillad, samuti väiksematele konstruktsioonidele, nagu aiakiiged jne, kui need on 
püsivalt maapinna küljes. 
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Näide 1: Jugapuhastusmaterjal   

 
 Abrasiivpuhastusmaterjali puru peab töötlemisvahendina kasutamiseks (nt klaasi 

graveerimiseks ja kivi söövitamiseks) olema kõva ja teravate servadega. 
Jugapuhastusmaterjalide, nt korundi või terase kõvadus ja lõhestuvus sõltuvad nende 
materjalide keemilistest omadustest ning neid ei tohiks segi ajada eseme kuju, 
pinnaviimistluse ja kujundusega. 

 

Peale selle tuleb märkida, et REACH-määruse artikli 3 lõike 3 kohaselt on toode ese, millele 
antakse tootmise käigus teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema 
funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis. See tähendab, et kuju, 
pinnaviimistlus ja kujundus tuleb teadlikult määrata ja anda tootmisetapi käigus. Selles 
mõttes võib toote tootmisetapina vaadelda ka keeruka toote (nt sülearvuti) komponentidest 
(mis võivad olla ise tooted) kokkupanekut. 

Seevastu esemete kogum, mis kogutakse tarnimiseks lihtsalt kokku, ei ole eraldi 
tootmisetapp, mille käigus antakse kogumile või komplektile kindel kuju, pinnaviimistlus või 
kujundus. See kehtib sõltumatult sellest, kas esemeid 

 kasutatakse eraldi (nt kööginõude komplekti kuuluvad kastrulid ja pannid), 

 kasutatakse koos (nt kaasaskantav elektritööriist, mis koosneb tööriistast, akust ja 
laadurist) või 

 monteeritakse üheks esemeks (näiteks pakendatud mööblidetailid).   

Seetõttu ei saa esemete kogumit vaadelda ühe tootena, vaid mitme toote, aine ja/või 
seguna. 

2.3. Pakkematerjal 
Ained, segud ja tooted võivad olla pakendis, näiteks papp-pakendis, plastümbrises või 
plekkkarbis. Pakend ei kuulu pakendatava aine, segu ega toote juurde ning seetõttu 
käsitletakse seda REACH-määruse tähenduses eraldi tootena. Pakendi või pakendatud 
ainete, segude või toodete valmistajad, importijad ja tarnijad peavad täitma samasuguseid 
nõudeid pakendi suhtes kui mis tahes teise toote suhtes. Erineva funktsiooniga pakendeid 
tuleb käsitleda eraldi (nt kui toode on pakitud vahetult plastpakendisse ja siis veel 
kartongkastidesse, tuleb plasti ja kartongkasti käsitleda eraldi toodetena). 
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2.4. Kas ese on toode või mitte 
Allolev töövoog annab juhiseid selle kohta, kuidas otsustada, kas ese on toode või mitte. 

Ese

1. samm:
tehke kindlaks eseme 

funktsioon

Ese koosneb ainest või segust
ja tootest

Vaadake 4. sammu 
suunavaid küsimusi

3. samm:
kas ese sisaldab ainet/segu, 

mida saab esemest eraldada?
Jah Ei

Vaadake 6. sammu 
suunavaid küsimusi

Ese on toode
Ese on

aine või segu

Valdavalt jah

Valdavalt jah Valdavalt jah Valdavalt ei

2. samm:
kas kuju/pinnaviim istlus/

kujundus on funktsiooni jaoks 
olulisem  kui keemiline 

koostis? 

Jah Ei

Pole võimalik üheselt öelda, kas jah või ei 

Vaadake 5. sammu 
suunavaid küsimusi

Valdavalt ei

Valdavalt ei

 

Joonis 2: Otsustamine, kas ese on toode või mitte 

 

1. samm: määratlege eseme funktsioon vastavalt jaotisele 2.1. 

2. samm: paljudel juhtudel on REACH-määruse tootemääratluse kasutamine lihtne. Otsuse 
selle kohta, kas ese on toode või mitte, saab teha vahetult toote funktsiooni saavutamiseks 
füüsikaliste ja keemiliste omaduste tähtsuse võrdlemise teel. Kui jõuate üheselt järeldusele, 
et eseme kuju, pinnaviimistlus ja kujundus on selle funktsiooni jaoks olulisem kui 
eseme keemiline koostis, on tegemist tootega. Kui eseme kuju, pinnaviimistlus või 
kujundus on keemilise koostisega võrdselt või vähem tähtis, on tegemist aine või 
seguga. 
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Näide 2: Rasvakriit    

 
 Rasvakriit koosneb parafiinvahast ja pigmentidest ning seda kasutatakse paberil 

värvimiseks ja joonistamiseks. Et rasvakriidi kuju/pinnaviimistlus/kujundus on selle 
funktsiooni jaoks (pigmendi viimiseks paberile) vähem olulised kui kriidi keemiline koostis, 
tuleb rasvakriiti käsitleda seguna. 

 

Kui ei ole võimalik üheselt otsustada, kas ese vastab REACH-määruse 
tootemääratlusele või mitte, on vaja põhjalikumat hindamist; selleks toimige nii, nagu 
on kirjeldatud 3. sammus. 

3. samm: määrake kindlaks, kas ese, mis võib olla väga lihtsa või äärmiselt keerulise 
konstruktsiooniga, sisaldab ainet või segu, mida saab esemest füüsiliselt eraldada (nt 
valamise või pigistamise teel). Kõnealune aine või segu, mis võib olla tahke, vedel või 
gaasiline, võib olla eseme sees (nt termomeetris olev vedelik või pihustis olev aerosool) või 
pinnal (nt märg puhastuslapp). 

Kui ese vastab kirjeldatule, tehke läbi 4. samm, vastasel korral tehke 6. samm. 

4. samm: otsustamaks, kas eseme keemiline sisu on selle lahutamatu koostisosa (ja 
järelikult on ese tervikuna REACH-määruse tähenduses toode) või on see aine/segu, mille 
jaoks eseme muu osa toimib mahuti või kandematerjalina, vastake järgmistele suunavatele 
küsimustele: 

Küsimus 4a: Kui aine/segu esemest eemaldada või eraldada ja kasutada sellest eraldi, kas 
aine/segu suudaks siis põhimõtteliselt (kuigi see ei pruugi olla nii mugav või 
keerukalt lahendatud) täita oma funktsiooni, mis on määratletud 1. sammus?  

Küsimus 4b: Kas ese on peamiselt (st 1. sammus määratletud funktsiooni kohaselt) mahuti 
või kandematerjal, millest eraldub või antakse juhitaval viisil edasi ainet/segu 
või selle reaktsioonisaadusi?  

Küsimus 4c: Kas aine/segu tarbitakse (st kasutatakse ära nt selle keemilise või füüsikalise 
muutuse tõttu) või eemaldatakse (st aine eraldub esemest) eseme kasutusfaasi 
ajal, mille tagajärjel muutub ese kasutuskõlbmatuks ja selle kasutusiga lõpeb? 

Kui vastus nendele küsimustele on pigem „jah“ kui „ei“ (s.t kaks jaatavat vastust 
kolmest), on ese toote (millel on mahuti või kandematerjali funktsioon) ja aine/segu 
kombinatsioon. 

Tuleb märkida, et sellise eseme importija või tarnija loetakse ka aine/segu importijaks või 
tarnijaks. Seetõttu võib tal olla ka muid kohustusi kui käesolevas juhendis kirjeldatud toodete 
importijatel ja tarnijatel. See tähendab, et mahutis või kandematerjalil olevaid aineid võib olla 
vaja registreerida või varustada ohutuskaardiga. Toote ja aine/segu kombinatsiooni 
importijad ja tarnijad peavad seega eraldi kontrollima, kas neile kohalduvad tootega 
seotud kohustused ja aine/seguga seotud kohustused. 3. ja 4. peatükis kirjeldatakse, 
kuidas teha kindlaks tootega seotud kohustusi; aine/seguga (mis asub toote pinnal või selle 
sees) seotud kohustuste kindlakstegemiseks soovitatakse kasutada Navigaatorit. 

Näide 3: Printerikassett   

 
 Vastused ülalesitatud suunavatele küsimustele: 4a) kui tooner/tint kassetist eemaldada, siis 

oleks seda ikkagi võimalik paberile kanda, kuigi sellega kaasneks kvaliteedi ja mugavuse 
vähenemine; 4b) kasseti funktsioon on hoida toonerit/tinti printeri sees ning juhtida 
väljastamise kiirust ja viisi; 4c) kassett kõrvaldatakse ilma tooneri/tindita, mis tarvitatakse 
kasseti kasutusea jooksul. Vastused neile küsimustele võimaldavad järeldada, et 
printerikassett on toote (mis toimib mahutina) ja aine/segu kombinatsioon. 

 

http://guidance.echa.europa.eu/navigator_en.htm�
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5. samm: kui vastate 4. sammus toodud suunavatele küsimustele valdavalt ei, peaksite 
kasutama järgmisi küsimusi selleks, et kontrollida üle, kas eset kui tervikut tuleks tõepoolest 
käsitada tootena, mitte toote (mis toimib mahuti või kandematerjalina) ja aine/segu 
kombinatsioonina.  

Küsimus 5a: Kui aine/segu esemest eemaldada või eraldada, kas ese kaotaks siis võime 
täita oma ettenähtud otstarvet? 

Küsimus 5b: Kas eseme põhiotstarve seisneb milleski muus kui aine/segu või selle 
reaktsioonisaaduste edasiandmises? 

Küsimus 5c: Kas ese tavaliselt visatakse kasutusea lõppemisel, s.t kõrvaldamisel, minema 
koos aine/seguga? 

Kui vastused neile küsimustele on enamikus jaatavad, siis määravad tõenäoliselt 
eseme funktsiooni pigem füüsikalised omadused, nagu kuju, pinnaviimistlus ja 
kujundus, kui keemiline koostis. Sellisel juhul käsitatakse eset lahutamatu aine/seguga 
tootena (s.t aine/segu moodustab toote lahutamatu osa). Ained (ainena või segus), mis 
moodustavad toote lahutamatu osa, tuleb registreerida üksnes punktis 3.2 kirjeldatud 
tingimustel. 

Näide 4: Termomeeter 

 
 Vastused ülalesitatud küsimustele: 5a) tühi termomeeter ei suudaks näidata temperatuuri; 

seetõttu poleks ese enam kasutuskõlblik; 5b) termomeetri põhifunktsioon on näidata 
temperatuuri, mitte aine või segu edasiandmine; 
5c) termomeeter kõrvaldatakse tavaliselt koos selle keemilise sisuga. 
Nendele küsimustele vastates jõutakse järeldusele, et termomeeter on toode ja selle sees 
olev vedelik on selle lahutamatu osa.  

 

1. lisas on täiendavad näited mahutites või kandematerjalidel olevate ainete/segude 
piiripealsete juhtumite kohta. 

6. samm: vastavalt 3. sammus läbiviidud hindamisele ei sisalda ese ainet või segu, mille 
saab füüsiliselt eraldada. Teatud juhtudel võib olla ikkagi raske otsustada, kas ese vastab 
REACH-määruse tootemääratlusele või mitte. Levinud näited on toorained ja pooltooted, 
mida töödeldakse valmistoodeteks, kuid olla võib ka teisi näiteid. Juhtudel, kus otsuse 
tegemine on keeruline, võite kasutada järgmisi suunavaid küsimusi, et paremini otsustada, 
kas ese on toode või mitte. Küsimused peaksid olema üksnes abiks, et võrrelda keemilise 
koostise ja kuju/pinnaviimistluse/kujunduse tähtsust eseme funktsiooni seisukohast ning 
peaksid seega lihtsustama tootemääratluse kasutamist. 

Küsimus 6a: Kas esemel on teisi funktsioone peale selle, et seda edasi töödeldakse?  
Kui esemel on valdavalt muud funktsioonid (nt lõppkasutusfunktsioonid), võib 
see tõendada, et ese on REACH-määruse määratluse kohaselt toode. 

Küsimus 6b: Kas müüja viib eseme turule ja/või kas tarbija on eseme omandamisest 
huvitatud peamiselt selle kuju/pinnaviimistluse/kujunduse (mitte niivõrd selle 
keemilise koostise) tõttu?  
Kui ese on viidud turule või omandatud peamiselt selle 
kuju/pinnaviimistluse/kujunduse pärast, näitab see, et ese on toode.  

Küsimus 6c: Kas eset kergtöödeldakse edasise töötluse käigus, s.t ilma kuju olulise 
muutmiseta?  
„Kergtöötlus“, nagu puurimine, lihvimine või katmine, võib parandada või muuta 
eseme kuju, pinnaviimistlust või kujundust selle funktsiooni täitmiseks vajalikul 
viisil ning seda kasutatakse esemete puhul, mis on juba tooted. Seega kui 
kasutatakse üksnes „kergtöötlemist“, on ese toode.  
Kuju oluliste muutusteni, s.t eseme sügavuse, laiuse ja kõrguse muutusteni viiv 
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töötlemine ei ole „kergtöötlemine“. Selline töötlemine võib olla näiteks esmane 
kuju andmine (nt valu või paagutamine) või vormimine (nt ekstrusioon, 
sepistamine ja valtsimine). Kui ese säilitab edasise töötlemise käigus vähemalt 
ühe oma iseloomuliku mõõtme (sügavus, laius ja/või kõrgus), võib seda lugeda 
„kergtöötlemiseks“. 

Küsimus 6d: Kas eseme keemiline koostis jääb edasisel töötlemisel samaks?   
Keemilise koostise muutumine järgmistes töötlusetappides võib viidata sellele, 
et ese on segu. Mõned töötlusviisid võivad kaasa tuua tooteks oleva eseme 
üldise keemilise koostise muutumise, kuid mitte tooteks oleva eseme oleku 
muutuse. Sellisteks näideteks on pinnale trükkimine, värvi pealekandmine, katte 
pealekandmine, värvimine jne. 

Mitte kõiki küsimusi ei saa esitada kõigi esemete kohta, samuti võivad olla vastused neile iga 
juhtumi korral erineva kaalukusega. Otsustamisel, kas ese on või ei ole toode, tuleb arvesse 
võtta vastuseid mitmele ja mitte vaid ühele asjakohasele suunavale küsimusele. Kui 
vastused küsimustele on valdavalt jaatavad, on ese toode. Valdavalt eitavad vastused 
näitavad, et ese on aine või segu. 2. lisas näidatakse, kuidas suunavaid küsimusi esitada ja 
näiteid on neljast tööstussektorist. 
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2.5. Dokumentatsioon 

REACH-määruse artikli 36 lõike 111 kohaselt peavad allkasutajad (toodete valmistajad on 
REACH-määruse tähenduses ka allkasutajad, kui nad kasutavad oma toodete tootmises 
ainet või segu) tagama kättesaadavana kogu teabe, mida nad vajavad REACH-määrusest 
tulenevate kohustuste täitmiseks. Isegi kui tuvastatakse, et neile ei kohaldata REACH-
määruse kohustusi, peavad need ettevõtted kaaluma oma vastavuskontrollide tulemuste 
dokumenteerimist. See hõlmab otsustusprotsessi dokumenteerimist, kas teatud tooted on 
tooted, ained või segud, ning kontrollimist, kas neile kohalduvad konkreetsed nõuded. Sellist 
dokumenteerimist soovitatakse toodete valmistajatele ja importijatele üldiselt, sest see 
aitab tõendada nii klientidele kui ka (järelevalve-)asutustele toodete REACH-määrusele 
vastavust. 

Tööstusühenduste ja muude organisatsioonide välja töötatud kontrollnimekirjad ja muud 
standardvahendid võivad aidata ettevõtetel dokumenteerida REACH-määrusele vastavuse 
kontrollimist. 

                                                 
11  „Kõik tootjad, importijad, allkasutajad ja levitajad koguvad kokku kogu teabe, mida nad vajavad oma 

käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks, ja tagavad selle kättesaadavuse vähemalt kümne 
aasta jooksul pärast aine või segu viimast tootmist, importimist, tarnimist või kasutamist nende poolt [...]“ 
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3. AINED, MILLE ERALDUMINE TOODETEST ON ETTE 
NÄHTUD  

3.1. Ainete ettenähtud eraldumine toodetest 
Ained ja segud võivad toodetest eralduda erinevates oludes. Ent ainete eraldumist 
(olenemata sellest, kas aine eraldub ainena või segu osana) loetakse ettenähtud 
eraldumiseks üksnes kindlatel juhtudel. 

Ainete eraldumine toodetest on ette nähtud, kui see täidab lisafunktsiooni (mida tuleb 
eristada põhifunktsioonist vastavalt punktile 2.1), mis on teadlikult planeeritud ja mida ei 
saavutataks ilma aine eraldumiseta. Lõhnastatud toodetest peavad näiteks eralduma 
lõhnaained, et toode lõhnaks. Seetõttu ei loeta üldiselt ettenähtud eraldumiseks seda, kui 
ained eralduvad toodete vananemise, kulumise või toote funktsioneerimise vältimatu 
kõrvalmõjuna, sest eraldumine kui selline ei taga iseenesest funktsiooni. 

Kui aine eraldumine esemest täidab eseme põhifunktsiooni (määratletud vastavalt punktile 
2.1), ei loeta eraldumist REACH-määruse tähenduses „ettenähtud eraldumiseks“. Sellisel 
juhul loetaks ese tavaliselt toote (mille funktsioon on olla mahuti või kandematerjal) ja 
aine/segu kombinatsiooniks, mitte tooteks, millest on aine/segu eraldumine ette nähtud. 

Lisaks peab aine ettenähtud eraldumine tootest toimuma (normaalsetes või mõistlikult 
prognoositavates) kasutustingimustes. See tähendab, et aine eraldumine peab toimuma 
toote kasutusea ajal. Seega ei loeta aine eraldumist toote elutsükli tootmise või kõrvaldamise 
etapis  ettenähtud eraldumiseks. 

Peale selle peavad kasutustingimused, mille ajal ettenähtud eraldumine toimub, olema 
„normaalsed või mõistlikult prognoositavad“. Normaalsed kasutustingimused on 
tingimused, mis on seotud toote põhifunktsiooniga. Sageli dokumenteeritakse need kasutaja 
käsiraamatuna või kasutusjuhenditena. Tööstuslike või kutsealaste kasutajate kasutatavad 
toodete normaalsed kasutustingimused võivad oluliselt erineda tingimustest, mis on 
„normaalsed“ tarbijate jaoks, eelkõige normaalse kasutuse sageduse ja kestuse, aga ka 
temperatuuri, ventilatsioonikiiruse või veega kokkupuute tingimuste osas. Kui toote kasutaja 
kasutab toodet tingimustes või viisil, mida toote tarnija on selge sõnaga ja kirjalikult, nt 
juhendis või toote märgistusel, soovitanud vältida, ei ole see selgelt käsitatav „normaalse 
kasutustingimusena“ 12 . Mõistlikult prognoositavad kasutustingimused tähendavad 
kasutustingimusi, mille esinemine on tõenäoline toote funktsiooni ja välimuse tõttu (isegi kui 
need ei ole normaalsed kasutustingimused). Näiteks väike laps ei tea toote funktsiooni, kuid 
kasutab seda muul otstarbel, millega ta toodet seostab, näiteks hammustab või lakub toodet. 
Kokkuvõtteks ei loeta eraldumist, mis ei toimu normaalsetes või mõistlikult prognoositavates 
kasutustingimustes, ettenähtud eraldumiseks. 

                                                 
12 Teatud kasutustingimusi välistatakse näiteks tekstiilmaterjalide hoolduse märgistega „mitte pesta kõrgemal 

temperatuuril kui 30 °C” ja hoiatused, nagu „hoida lastele kättesaamatus kohas” või „mitte hoida kõrgel 
temperatuuril”. 
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Näide 5: Ainete ettenähtud eraldumine toodetest 
 
 
 Ihupiimaga sukkpükste põhifunktsioon on rõivaesemeks olemine. Põhifunktsioon ei ole 

kindlasti ihupiimaga seotud. Ihupiima funktsioon (nahahooldus) on vaid lisafunktsioon, mida 
ei saavutataks, kui ihupiima ei eralduks. Seega tuleb ihupiimaga sukkpükse käsitleda 
tootena, millest ainete eraldumine on ette nähtud. 

 

Alljärgnevad juhtumid näitlikustavad, millal aine eraldumist tootest ei loeta ettenähtud 
eraldumiseks: 

 Eraldumine toimub pooltoote töötlemise ajal, s.t enne viimistletud tootena turustamist.  

Näide: riidele lisatakse selle töödeldavuse parandamiseks metti13, kusjuures mett eraldub 
uuesti riide märgtöötluse ajal. 

 Eraldumine toimub toote kasutamise või hooldamise ajal, kuid eraldunud aine ei aita 
kaasa toote ühelegi funktsioonile.  

Näide: rõivaste pesemine tarbija poolt, mille puhul mõne pesutsükli vältel eralduvad 
mitmesugused töötlemisprotsesside jääkkemikaalid (värv, pehmendaja, tärklis jne). 

 Ainete eraldumine on toote funktsioneerimise vältimatu kõrvalmõju, kuid eraldumine ei 
aita kaasa toote funktsioneerimisele.  

Näited: materjalide kulumine suurel hõõrdumisel, nt hõõrdkatted, rehvid; liikuvate osade 
vahel hõõrdumise vähendamiseks kasutatava määrdeaine lekkimine. 

 Igat liiki keemiliste reaktsioonide käigus moodustuvate ainete eraldumine.  

Näide: koopiamasinatest eralduv osoon või põlemissaaduste eraldumine põlevatest 
toodetest.  

 Eraldumine õnnetusjuhtumi korral. 

Näide: ainete eraldumine maha kukkuvast ja purunevast termomeetrist.  

 Toote pikaajalisest, äärmiselt intensiivsest kasutamisest põhjustatud eraldumine. 

Näide: eraldumine tööriistast, mida tarbija kasutab, hoolimata kasutusjuhendis toodud 
käitusaja soovitustest. 

                                                 
13 Mett on kemikaal, mis kantakse riidele kiudude tugevuse ja abrasioonikindluse parandamiseks ning karvasuse 

vähendamiseks. Pärast kudumist metitakse riie lahti (pestakse). 
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3.2. Nõuete kontrollimine ainete korral, mille eraldumine toodetest 
on ette nähtud 

Toodetes sisalduvate ainete registreerimine on nõutav, kui kõik REACH-määruse artikli 7 
lõikes 1 esitatud tingimused on täidetud: 

 Aine on ette nähtud eralduma normaalsetes või mõistlikult prognoositavates 
kasutustingimustes 14  (selle saab kindlaks teha punktis 3.1 kirjeldatud kriteeriumide 
kohaldamisel). 

 Kõigis ettenähtud eraldumisega toodetes sisalduva aine üldkogus (s.t sealhulgas kogused, 
mille eraldumine ei ole ette nähtud), mida toodab või impordib üks tegutseja, ületab 1 
tonni aastas15. 

Seega selleks, et tuvastada võimalik kohustus registreerida toodetes sisalduv aine, tuleb 
kontrollida, kas künniskogus 1 tonn aastas on ületatud. Selleks ei pea tegeliku aine 
identifitseerimisandmed ja kogus olema alati teada, sest künniskogust 1 tonn aastas saab 
algul võrrelda: 

1. kõigi selliste toodetud ja/või imporditud toodete üldkogusega, millest ainete eraldumine on 
ette nähtud ja 

2. kõigi neis toodetes sisalduvate ja eraldumiseks ettenähtud ainete ja segude üldkogusega. 

Kui üks neist kogustest on võrdne või jääb alla 1 tonni aastas, on ka nendes toodetes 
sisalduvate ja eraldumiseks ettenähtud ainete maht kindlasti alla 1 tonni aastas. Nendes 
toodetes sisalduvate ainete registreerimine ei ole ilmselgelt vajalik. Kui aga nende 
kontrollimiste põhjal ei saa registreerimisvajadust välistada, tuleb tuvastada eraldumiseks 
ettenähtud üksikud ained ja (välja arvatud juhul, kui teile kohaldatakse registreerimisel 
erandit; vt ptk 6) ka nende vastav kogus. 

Toodetes sisalduva ja eraldumiseks ettenähtud aine koguse saab arvutada alltoodud 
võrrandite abil: 

tootesainetootedaine

segusainetootessegutootedtoodeaine

KontsMahtMaht

KontsKontsArvKaalMaht

max

maxmax




 

Mahtaine: toodetes sisalduva ja eraldumiseks ettenähtud aine maht [t/a]. 

Kaaltoode: ühe toote kaal [t/toode]. 

Arvtooted: aastas toodetud ja/või imporditud toodete arv [tooted/a]. 

Kontsmax segu tootes: tootes eraldumiseks ette nähtud segu maksimaalne massi-%; väärtus 0 
ja 1 vahel (50% = 0,5, 25% = 0,25, 20% = 0,2 jne). 

Kontsmax aine segus: aine maksimaalne massi-% eraldumiseks ette nähtud segus; väärtus 0 ja 
1 vahel (50% = 0,5, 25% = 0,25, 20% = 0,2 jne). 

Mahttooted: aastas toodetud ja/või imporditud toodete maht [t/a]. 

Kontsmax aine tootes: tootes eraldumiseks ette nähtud aine maksimaalne massi-%; väärtus 0 ja 
1 vahel (50% = 0,5, 25% = 0,25, 20% = 0,2 jne). 

 

                                                 
14 Mõlemad tingimused peavad olema täidetud, s.t ettenähtud eraldumine ja normaalsed või mõistlikult 

prognoositavad kasutustingimused. 
15 Vähemalt kolmel järjestikusel aastal imporditud või toodetud toodetes sisalduva faasiaine korral tuleb aastased 

kogused arvutada selle aine keskmise mahu järgi kolmel eelneval kalendriaastal. Juhised aine aastase koguse 
arvutamise kohta ning näited leiate Registreerimisjuhendi punktist 1.6.2.3. 
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Näide 6: Eraldumiseks ettenähtud aine koguse arvutamine  

 
 T-särk sisaldab lõhnaainet, mille eraldumine on ette nähtud. 

 

 Eeldus: lõhnaaine moodustab 5 massi-% T-särgist, mida toodetakse koguses 100 t/a. 
Lõhnaainet ei ole sama valmistaja muude toodete koostises. 
 

 a
t

a
t

tootesainetootedaine KontsMahtMaht 505.0100max   
 

 Järeldus: 1 t/a künniskogus on ületatud; T-särgi valmistaja peab lõhnaaine registreerima. 
 

Toodetes sisalduva eraldumiseks ette nähtud aine koguse arvutamisel tuleb arvesse võtta 
järgmisi punkte: 

 Olulised ei ole mitte ainult eraldumiseks ette nähtud kogused, vaid arvesse tuleb võtta ka 
üldkogust toodetes. Seega kui aine on ka tootemaatriksi osa, tuleb ka neid koguseid 
arvesse võtta. 

 Arvesse tuleb võtta üksnes seda aine kogust, mis on olemas valmistootes, s.t toodetesse 
lisatavat ja hilisemate töötlemisetappide käigus (nt aurustumisel ja pesemisel) kaduvat 
kogust ei tule arvesse võtta.  

 Kui sama aine eraldumine on ette nähtud ühe valmistaja või importija erinevatest 
toodetest, tuleb kõnealuse aine mahud kõigis toodetes kokku liita16: 

Vastavalt artikli 7 lõikele 5 võib ECHA otsustada, et toote valmistaja või importija peab 
esitama registreerimistaotluse tootes sisalduva aine jaoks (välja arvatud juhul, kui juba 
registreeritud artikli 7 lõike 1 kohaselt), kui aine kogus ületab ühe tonni aastas ja kui on 
kahtlusi, et ainet võib toodetest eralduda ning see võib olla ohtlik inimtervisele või 
keskkonnale. See võib kehtida ka siis, kui aine eraldumine toodetest ei ole ette nähtud. 

3.3. Toodetes sisalduvate ainete registreerimine 
Toodetes sisalduva aine kohta, mis tuleb registreerida, peab toodete valmistaja/importija 
esitama ECHA-le registreerimistoimiku. Registreerimistoimikule esitatavad nõuded on 
üldjoontes samad mis ainete tootjate ja importijate toimikutele esitatavad nõuded. Kui 
registreerimistoimiku osana siiski nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist (maht > 10 
t/a) ning aine on klassifitseeritud ohtlikuks või püsivaks, bioakumuleeruvaks, toksiliseks või 
väga püsivaks, väga bioakumuleeruvaks aineks, peab toote valmistaja/importija kokkupuute 
hindamisel ja riski iseloomustamisel käsitlema ainult toodete kasutusiga ja kõrvaldamist. 
Muus osas kohaldatakse toodetes sisalduvatele ainetele samasugust faasiainete ja 
mittefaasiainete eristamist, samu registreerimistähtaegu ning samu andmete jagamise 
nõudeid kui ainetele eraldi ainena või segudes sisalduvatele ainetele. Üksikasjalikud juhised 
registreerimise ja andmete jagamise kohta on registreerimisjuhendis ja andmete jagamise 
juhendis. 

                                                 
16 Näide: Ettevõte X impordib kolme toodet (A, B ja C), millest igaüks sisaldab 60 tonni ainet. Tootes A pole aine 

eraldumine ette nähtud, tootes B eraldub 60 tonnist 40 tonni normaalsetes kasutustingimustes ning tootes C 
eraldub normaalsetes tingimustes 60 tonnist 10 tonni. Seega peab ettevõte X registreerima toodetes B ja C 
sisalduva aine kogumahu, s.t 120 tonni, mis jääb vahemikku 100–1000 t/a.  

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_et.htm�
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm�
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm�
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4. NÕUDED VÄGA OHTLIKE AINETE (SVHC) KOHTA 

REACHi järgi vastutab toodete valmistaja, importija ja tarnija oma toodete ohutuse eest. See 
kehtib eriti juhul, kui tooted sisaldavad aineid, millel võib olla inimtervisele või keskkonnale 
väga tõsine mõju. Selleks et tagada REACH-määruses ette nähtud kõrgetasemeline kaitse 
toodetes sisalduvate ainete kasutamisel, tuleb selliste ainete olemasolu toodetes avaldada 
ning tarneahelat teavitada, sest see on asjakohaste riskijuhtimismeetmete 
kindlaksmääramise ja rakendamise eeldus. 

4.1. Autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetelu 
Ained, mis vastavad ühele või mitmele REACH-määruse artiklis 57 sätestatud tingimusele, 
võib määratleda väga ohtlikeks aineteks (SVHC) ning lisada „autoriseerimisele kuuluvate 
kandidaatainete loetellu“. Väga ohtlikud ained (SVHC) on: 

 ained, mis vastavad 1. või 2. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivtoksiliseks (CMR) klassifitseerimise kriteeriumidele; 

 püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised (PBT) ained või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad (vPvB) ained; 

 ained, mille sarnase ohtlikkuse kohta on olemas tõendid, näiteks endokriinseid häireid 
põhjustavad ained. 

Kandidaatainete loetelu on kättesaadav ECHA veebilehel. See on koostatud vastavalt 
REACH-määruse artiklis 59 sätestatud menetlusele. Kui kandidaatainete loetelus olev aine 
sisaldub toodetes, võib see tuua selliseid tooteid tootvatele, importivatele või tarnivatele 
ettevõtetele kaasa teatud kohustused. Neid kohustusi käsitletakse täiendavalt järgmistes 
osades. 

NB! Kandidaatainete loetelu ajakohastatakse regulaarselt, kui määratletakse veel väga 
ohtlikke aineid (SVHC). ECHA veebilehel on avaldatud kavandatavate toimikute register. Üks 
selle registri eesmärke on võimaldada huvitatud pooltel saada teada ainetest, mis võidakse 
määratleda väga ohtlike ainetena (SVHC), enne kui need lisatakse kandidaatainete loetellu. 
See annab võimaluse teha õigeaegselt ettevalmistusi võimalike kohustuste täitmiseks, juhul 
kui aine lisatakse lõpuks kandidaatainete loetellu. Seetõttu soovitatakse toodete valmistajatel, 
importijatel ja tarnijatel regulaarselt kontrollida ECHA veebilehelt kavandatavate toimikute 
registrit. 

Kui kavandatavate toimikute registri kontrollimise käigus saavutatavat ajavaru peetakse 
ebapiisavaks, võivad ettevõtted ennetavalt määratleda oma tarneahelas kasutatavad ained, 
mis võidakse lisada kandidaatainete loetellu. Ained, mis vastavad vähemalt ühele eespool 
nimetatud väga ohtliku aine (SVHC) kriteeriumile, võib määratleda näiteks järgmiste 
teabeallikate põhjal: 

 CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa tabelites 3.1 ja 3.2 sisalduvate ohtlike ainete 
ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse nimekirjad, mis on Euroopa Komisjoni 
veebilehel 

 Rahvusvahelise Vähiuuringute Keskuse (IARC) monograafiate andmebaas 

 PBT-ainete teabesüsteem Euroopa keemiliste ainete infosüsteemis (ESIS) 

 komisjoni talituste töödokument SEK(2007)1635 endokriinseid häireid põhjustavaid aineid 
käsitleva ühenduse strateegia rakendamise kohta 

 OSPAR-komisjoni prioriteetseid meetmeid nõudvate kemikaalide loend 

 Rahvusvahelise kemikaalisekretariaadi (ChemSec) SIN-loendi andmebaas  

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_et.asp�
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_et.asp�
http://echa.europa.eu/chem_data/reg_intentions_et.asp�
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm�
http://monographs.iarc.fr/�
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/�
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/documents/sec_2007_1635_en.pdf�
http://www.ospar.org/�
http://www.chemsec.org/list/sin-database�
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 Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) ametiühingute prioriteetsusloend 

Oluline on märkida, et selles peatükis kirjeldatavad juriidilised kohustused kehtivad üksnes 
ainetele, mis kuuluvad kandidaatainete loetellu. Muud eespool loetletud teabeallikad on vaid 
selleks, et aidata ettevõtetel (vajaduse korral) määratleda ained, mis võidakse 
kandidaatainete loetellu lisada. 

4.2. Teavitamine vastavalt artikli 7 lõikele 2 
Toodetes sisalduvatest ainetest teavitamist nõutakse toodete valmistajatelt ja importijatelt 
juhul, kui aine vastab kõigile artikli 7 lõike 2 tingimustele: 

 aine on autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetelus; 

 ainet esineb toodetes, mida toodetakse ja/või imporditakse, suuremas kontsentratsioonis 
kui 0,1 massi-%; 

 aine üldkogus kõigis toodetavates ja/või imporditavates toodetes, mis sisaldavad ainet üle 
0,1 massi-%, ületab 1 tonni aastas tegutseja kohta. 

Aine kontsentratsiooni künnis 0,1 massi-% kehtib toodetud või imporditud toote kohta. 
Praktikas võivad ettevõtted siiski juba koguda teavet mitte üksnes terve toote, vaid ka selle 
osade kohta. Ettevõtted võivad vabatahtlikkuse alusel koostada selle põhjal oma teavituse 
ECHA-le. 

Toodetes sisalduvatest ainetest teavitamise kohustus kehtib ka pakendimaterjalidele, mida 
võidakse toota või importida eraldi, imporditavate kaupade pakendina. Pakendit tuleb 
vaadelda selle sees olevast esemest eraldi. 

Teavitamisnõue ei kehti ainetele, mis sisalduvad toodetes, mis on toodetud või imporditud 
enne aine kandmist autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetellu17. Teatud juhtudel 
kohaldatakse ka teavitamiskohustusest vabastust (vt ptk 6). 

Teavitus toodetes sisalduvate ainete kohta tuleb teha hiljemalt 6 kuud pärast ainete lisamist 
autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetellu; selline 
kohustus kehtib alates 1. juunist 2011. See tähendab, et ainete kohta, mis on kantud 
kandidaatainete loetellu enne 1. detsembrit 2010, tuleb teavitus esitada hiljemalt 1. juunil 
2011. Ainete kohta, mis on kantud kandidaatainete loetellu 1. detsembril 2010 või pärast 
seda, tuleb teavitus esitada hiljemalt 6 kuud pärast nende kandmist loetellu. 

Artikli 7 lõike 2 kohaselt edastatav teavitus peab sisaldama järgmist teavet: 

 toote valmistajat või importijat identifitseerivad andmed ja kontaktandmed; 

 aine registreerimisnumber, kui see on kättesaadav; 

 väga ohtliku aine (SVHC) identifitseerimisandmed (teave on kättesaadav kandidaatainete 
loetelus ja tugidokumentides); 

 aine klassifikatsioon (teave on kättesaadav kandidaatainete loetelus ja 
tugidokumentides); 

 too(de)te koostisesse kuuluva aine kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 
3.5 ja too(de)te kasutusalade lühikirjeldus; 

 tootes sisalduva aine kogusevahemik, s.t 1–10 tonni, 10–100 tonni, 100–1000 tonni või 
≥1000 tonni. 

                                                 
17  Selle põhjuseks on asjaolu, et teavitamiskohustus ei ole seotud mitte ainult väga ohtliku aine 

(SVHC) 

esinemisega toodetes üle teatud kontsentratsiooni ja teatud mahus, vaid ka toodete importija või valmistaja 
rolliga. Seega ei ole valmistajal/importijal teavitamiskohustust, kui ta kohustuse kehtima hakates ei tegutse 
enam toote importija või valmistajana. 

http://www.etuc.org/a/6023�
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_et.asp�
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Täpsem teave, kuidas teavituses neid andmeid kajastada, on andmete esitamise juhendi 
osas, kus selgitatakse toodetes sisalduvatest ainetest teavitamist, vt ECHA veebilehte.  

4.3. Kohustused vastavalt artiklile 33 
Artikli 33 eesmärk on tagada, et tarneahelas edastatakse allapoole piisavalt teavet toodete 
ohutu kasutamise kohta. 

Tarnija, kes tarnib selliseid tooteid, mis sisaldavad autoriseerimisele kuuluvate 
kandidaatainete loetellu kuuluvat väga ohtlikku ainet (SVHC) kontsentratsioonis üle 0,1 
massi-%, peab esitama toodete saajatele aine kohta talle kättesaadava asjakohase 
ohutusteabe (artikli 33 lõige 1). Kui kandidaatainete loetelusse kuuluvat ainet sisaldava toote 
ohutuks kasutamiseks ei ole vaja eriteavet, tuleb saajatele edastada vähemalt kõnealuse 
aine nimetus. Teave tuleb esitada saajatele automaatselt, s.t niipea kui aine on lisatud 
autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetellu. NB! Mõiste „saaja“ osutab tööstuslikele 
ja kutsealastele kasutajatele ja edasimüüjatele, mitte tarbijatele. 

Tarbija nõudmisel peab toodete tarnija esitama kättesaadava asjakohase ohutusteabe väga 
ohtlike ainete (SVHC) kohta ka tarbijale (artikli 33 lõige 2). Kui toote ohutuks kasutamiseks ei 
ole vaja eriteavet, tuleb tarbijale edastada vähemalt kõnealuse aine nimetus. Tarbijale tuleb 
esitada teave 45 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamisest ning teha seda tasuta. 
Samuti tuleb märkida, et näiteks tooteid tarniv jaemüüja ei täida seda kohustust, kui ta teatab 
tarbijale üksnes oma tarnija või toodete valmistaja nime. 

Mis puudutab üldise teavitamise kohustust toodetes sisalduvate ainete kohta (s.t suhtlust 
saajate ja tarbijatega), tuleb tähele panna järgmist: 

 sellise kohustuse suhtes ei kehti koguse piirmäär (s.t kohustus on ka siis, kui kogus on 
alla 1 tonni aastas); 

 pakendit tuleb alati käsitada pakendi sisust eraldiseisva tootena. Seetõttu kehtib toodetes 
sisalduvate ainete kohta teabe esitamise kohustus ka pakkematerjalile; 

 aine kontsentratsiooni künnis 0,1 massi-% kehtib tarnitud toodete kohta. Praktikas võivad 
ettevõtted siiski juba koguda teavet mitte üksnes kogu toote, vaid ka selle osade kohta. 
Ettevõtted võivad vabatahtlikkuse alusel kasutada seda lähenemisviisi artikli 33 kohasel 
teavitamisel; 

 kohustus kehtib ka toodetele, mis on toodetud või imporditud enne aine kandmist 
kandidaatide loetellu ning mida tarnitakse pärast aine loetellu kandmist. Seega on toote 
tarnimise kuupäev oluline; 

 teavitatav aine nimetus on autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetelus olev 
nimetus. 

4.3.1. Teabe esitamine vastavalt artiklile 33 
Selleks et toote tarnija saaks kindlaks teha, mis teavet peab vastavalt artiklile 33 esitama, 
tuleb arvesse võtta järgmist: 

 mis on toote elutsükli etapid kuni lõpliku kõrvaldamiseni allkasutamisel (transport, 
ladustamine, kasutusalad); 

 millised on võimalikud kokkupuuteviisid nende elutsükli etappide ajal; 

 millist ohtu kujutab väga ohtlik aine (SVHC) inimtervisele ja keskkonnale; 

 mis liiki kokkupuute ohjamise / isikukaitse meetmed on igas elutsükli etapis tõenäoliselt 
sobivad, et toote käitlemine oleks ohutu. 
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Need kaalutlused on nõutavad, et identifitseerida tootes sisalduvatest väga ohtlikest ainetest 
(SVHC) tulenevaid riske ning kindlaks määrata, mis teavet anda kasutajale lisaks väga 
ohtliku aine (SVHC) nimetusele, et ta saaks riske ohjata. Seega sõltub kohustuslik lisateave 
sellest, mida kasutaja peab toote ohutuks kasutamiseks teadma, mitte aga sellest, kui 
kättesaadav on ohutusteave. Ei ole õige eeldada, et toote ohutuks kasutamiseks piisab aine 
nimetuse edastamisest. 

Iga toote teave võib erineda teabe liigi ja üksikasjalikkuse poolest sõltuvalt sellest, kes on 
teabe saaja. Näiteks kutsealasele kasutajale ei ole üldjuhul vaja teatada, et toodet tuleb 
hoida lastele kättesaamatus kohas, kuid tarbijale on see asjakohane teave. 

Ka teabe esitamise vormi asjakohasus võib erineda sõltuvalt teabe sisust ja teabe saajast. 
Standardvastuskirjad võivad olla sobiv vahend tarbijate teavitamisel, kuid kutsealast kasutajat 
on parem teavitada eraldi kasutusjuhendite abil. 

REACH ei täpsusta artikli 33 kohase teabe esitamise vormi; võimalikud vormid võivad olla 
näiteks: 

 olemasolevate dokumentide muutmine, nt kasutusjuhend ja pakend 

 märgistusel olev teave 

 link veebilehele, kus on ajakohastatud teave 

 standardteabevormid, mille on välja töötanud tööstussektori ühingud. 

Igal juhul tuleb valida selline vorm, mis tagab teabe lihtsa kättesaadavuse toote saajale või 
tarbijale, võttes alati arvesse konkreetset kasutusolukorda. 

4.4. Kandidaatainete loetellu kuuluva väga ohtliku aine (SVHC) 
kontsentratsiooni kindlaksmääramine eri osadega toodetes 

Kandidaatainete loetelus olev väga ohtlik aine (SVHC) võib sisalduda sama toote eri osades 
erineva kontsentratsiooniga, nt sülearvuti korpuses ühes kontsentratsioonis ja trafos teises 
kontsentratsioonis . Artikli 7 lõike 2 ja artikli 33 kohaste kohustuste kohaldamiseks peab väga 
ohtliku aine (SVHC) kontsentratsioon ületama 0,1 massi-% kogu tootes, nagu on sätestatud 2. 
peatükis. Selle tingimuse kontrollimiseks tuleb esmalt teada iga osa kohta, kas see sisaldab 
väga ohtlikku ainet (SVHC) üle 0,1 massi-% või mitte (kui see ei ole veel teada, saab selle 
kindlaks teha 5. peatükis kirjeldatud viisil). 

Olukordade näitlikustamiseks, mis võivad tekkida 0,1% künnisväärtuse kontrollimisel, on 
kasutatud sülearvutit, mis koosneb eri osadest, nt trafo, emaplaat, mälu, protsessor, korpus 
jne: 

Kui ükski osa ei sisalda kandidaatainete loetellu kuuluvat väga ohtlikku ainet (SVHC) 
üle 0,1 massi-%, siis ei sisalda ka sülearvuti tervikuna ainet üle 0,1 massi-%. 

Kui üks või mitu osa sisaldab kandidaatainete loetellu kuuluvat väga ohtlikku ainet 
(SVHC) üle 0,1 massi-%, peab sülearvuti valmistaja/importija: 

1. tegema kindlaks väga ohtliku aine (SVHC) kontsentratsiooni igas osas ning iga väga 
ohtlikku ainet (SVHC) (nii kontsentratsiooniga üle 0,1 massi-% kui ka alla selle) sisaldava 
osa massi, 

2. arvutama igas n osas sisalduva väga ohtliku aine (SVHC) massi järgmiselt: 

   01.0%  osasSVHCosaosasSVHC Kontsmm  

3. arvutama väga ohtliku aine (SVHC) keskmise kontsentratsiooni sülearvutis, kasutades 
allolevat valemit, ning kontrollima, kas see on üle 0,1 massi-%. 
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Samuti peab sülearvuti valmistaja, kui ta lisab väga ohtlikku ainet (SVHC) sülearvuti 
ühele või mitmele osale ise, toimima samamoodi selleks, et kontrollida 0,1%-lise 
künnisväärtuse ületamist turuleviidavas sülearvutis. 

Näide 7: Tootes sisalduva väga ohtliku aine (SVHC) keskmise kontsentratsiooni 
arvutamine    

 
 Tool koosneb puit- ja plastosast. Tool kaalub 2,001 kg. Tooli puitosa sisaldab 10 mg väga 

ohtlikku ainet (SVHC). Puitosa kaal on 2 kg. Tooli plastosa sisaldab 1 mg sama ainet ja 
kaalub 1 g. 

 Väga ohtlikku aine (SVHC) kontsentratsioon toolis arvutatakse ülaltoodud valemi abil. 

   %0005.0100
2001

1011010
%

33







g

gg
Konts tooteskoguSVHC  

 Järeldus: Väga ohtliku aine (SVHC) keskmine kontsentratsioon toolis ei ületa 0,1 massi-%. 
Artikli 7 lõike 2 ja artikli 33 kohased kohustused ei kohaldu. 

 

4.5. Kandidaatainete loetellu kuuluva väga ohtliku aine (SVHC) 
üldkoguse kindlaksmääramine erinevates toodetes 

Kandidaatainete loetelus oleva väga ohtliku aine (SVHC) kontsentratsioon võib olla 
mitmesugustes toodetavates ja/või imporditavates tooteliikides, nt kottides ja rihmades 
suurem kui 0,1 massi-%. Selleks et teha kindlaks, kas teavitamine on nõutav, tuleb määrata 
aine üldkogus kõigis kõnealustes tooteliikides ja liita need kokku. 

Väga ohtliku aine (SVHC) üldkogus aastas iga toodetud ja/või imporditud tooteliigi kohta, 
milles selle aine kontsentratsioon on > 0,1 massi-%, arvutatakse järgmise valemi abil: 

         atootedntoodegmKontsatMaht tootedtoodetooteskoguSVHCstooteliigiühesSVHC /10/10%/ 62    

Väga ohtliku aine (SVHC) üldkogus kõigis toodetavates ja/või imporditavates toodetes, mis 
sisaldavad ainet üle 0,1 massi-%, saadakse iga tooteliigi kohta arvutatud koguste 
kokkuliitmise teel: 

       atMahtatMahtatMahtatMaht nstooteliigiSVHCBstooteliigiSVHCAstooteliigiSVHCdestooteliikikõigisSVHC //// ... 
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Näide 8: Erinevates toodetes sisalduva väga ohtliku aine (SVHC) üldkoguse 
arvutamine    

 
 Ettevõte impordib aastas EMP turule 20 000 paari kingi, 50 000 rihma ja 40 000 kotti. 

Kingapaar sisaldab 0,05 massi-% kandidaatainete loetellu kuuluvat väga ohtlikku ainet 
(SVHC), rihm sisaldab 0,75 massi-% ja kott sisaldab 2 massi-% sedasama ainet. Toodete 
kaalud on: kingapaar 0,7 kg, rihm 700 g ja kott 1 kg.  

 Väga ohtliku aine (SVHC) kontsentratsioon rihmades ja kottides on üle 0,1 massi-%. 

 Väga ohtliku aine (SVHC) üldkogus aastas iga toodetud ja/või imporditud tooteliigi kohta, 
milles väga ohtliku aine (SVHC) kontsentratsioon on > 0,1 massi-%, arvutatakse ülaltoodud 
valemi abil. 

 
   
    atatootedtoodegMaht

atatootedtoodegMaht

kottidesSVHC

rihmadesSVHC

/8.0/4000010/1000102

/26.0/5000010/7001075.0

62

62








 

 Väga ohtliku aine (SVHC) üldkogus kõigis toodetavates ja/või imporditavates toodetes, mis 
sisaldavad ainet üle 0,1 massi-% saadakse iga tooteliigi kohta arvutatud väärtuste 
kokkuliitmise teel: 

 atatatMaht destooteliikikõigisSVHC /06.1/8.0/26.0   

 Järeldus: Kõigis toodetavates ja/või imporditavates toodetes, mis sisaldavad ainet üle 0,1 
massi-%, on väga ohtliku aine (SVHC) üldkogus üle ühe tonni aastas. Ettevõte peab 
teavitama kottides ja rihmades sisalduvast väga ohtlikust ainest (SVHC). Lisaks peab 
ettevõte esitama vastavalt REACH-määruse artiklile 33 nii rihmu kui ka kotte käsitleva 
teabe. 
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5. TEABE HANKIMINE TOODETES SISALDUVATE AINETE 
KOHTA 

Ettevõtted, kes toodavad, impordivad või viivad turule tooteid, ei oma alati vajalikku teavet, et 
teha kindlaks, kas toodetes sisalduvatele ainetele kohalduvad REACH-määruse nõuded. 
Selliste toodete valmistajad ja importijad, millest ainete eraldumine on ette nähtud, peavad 
teadma kõigi ainete identifitseerimisandmeid, mille eraldumine toodetest on ette nähtud, ning 
ka vastavat kontsentratsiooni toodetes. Peale selle peavad üldiselt toodete valmistajad ja 
importijad, samuti toodete levitajad teadma, kas ja millises kontsentratsioonis sisaldavad 
nende tooted autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetelus olevaid aineid. 

Sellise teabe saamise edukus sõltub ettevõttes paljuski sellest, kas on olemas 
kvaliteedijuhtimissüsteem. Kvaliteedijuhtimissüsteemid võivad hõlmata ettevõttesiseselt 
tehtavaid katseid toodetega, tarnija auditeid ja kolmandate poolte sertifikaate. Tavaliselt 
rakendatakse neid meetmeid rutiinselt eesmärgiga parandada protsesse ja tooteid ning 
suurendada ka klientide rahulolu. Kui sellised rutiinsed toimingud on ette nähtud, kulub 
toodetes sisalduvate ainete kohta nõutava teabe saamiseks vähem vaeva, sõltumata sellest, 
kas teave saadakse tarneahelas toimuva teabevahetuse või keemiliste analüüside teel. 

5.1. Teave tarneahela kaudu 
Toodetes sisalduvate ainete identifitseerimine ja nende koguste kindlaksmääramine on 
paljudel juhtudel võimalik üksnes siis, kui vastav teave on tarneahelas tegutsejate poolt 
kättesaadavaks tehtud. Teabevahetus tarneahelas on seetõttu kõige olulisem viis vajaliku 
teabe kogumiseks ja REACH-määrusest tulenevate kohustuste kindlakstegemiseks. Selle 
põhjuseks on asjaolu, et keemiline analüüs, mille abil on küll võimalik toodetes sisalduvaid 
aineid identifitseerida ja kvantifitseerida, on aeganõudev ja kulukas ning selle teostamine on 
keeruline. Seetõttu on REACH-määruse rakendamise hõlbustamiseks erasektoril tähtis 
ülesanne kehtestada tarneahelas toimuvale teabevahetusele standardid. 

5.1.1. EMP tarnijatelt pärit standarditud teave 
Toodetes sisalduvate ainete identifitseerimiseks ja nendega seotud nõuete täitmiseks vajaliku 
teabe saab tihti tuletada standarditud teabest, mis saadakse EMP tarnijatelt. Näiteks ainete 
ja segude tarnijad peavad esitama oma klientidele ohutuskaardid või kui ohutuskaart ei ole 
vajalik, kättesaadava ja asjakohase ohutusteabe ning õigusaktidest tulenevate nõuete 
üksikasjad (autoriseerimisvajadus, kehtestatud piirangud) vastavalt artiklile 32. See kohustus 
kohaldub ka siis, kui ainet või segu tarnitakse mahutis või kandematerjalil. 

Juhul kui ohutuskaarti nõudev aine on registreeritud koguses 10 t/a või rohkem, edastab selle 
aine tarnija aine (ainena või segus) saajatele ohutuskaardi lisana asjakohased 
kokkupuutestsenaariumid. Kokkupuutestsenaariumides kirjeldatakse, kuidas ainet elutsükli 
vältel kasutatakse, ning soovitatakse, kuidas inimeste ja keskkonnaga kokkupuudet ohjata. 
Need kokkupuutestsenaariumid hõlmavad aine viimist toote koostisesse ning sellest 
tulenevaid aine elutsükli etappe, sealhulgas toote kasutusiga ja jäätmeetappi. Seetõttu võib 
kokkupuutestsenaariumis sisalduv teave olla otstarbekas eelkõige toodete valmistajatele, kui 
nad koostavad klientidele artikli 33 kohaselt nõutavat teavet. 

Erinevalt ainete ja segude tarnijatest ei pea toodete tarnijad alati esitama oma klientidele 
standarditud teavet. Vaid siis, kui tarnitavad tooted sisaldavad autoriseerimisele kuuluvate 
väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelus olevat ainet kontsentratsioonis üle 0,1 
massi-%, peavad nad esitama kättesaadava ja asjakohase ohutusteabe vastavalt artiklile 33, 
sh vähemalt aine nimetuse. 
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5.1.2. Teabe nõudmine tarneahelast ülaltpoolt 
Kui saadud teave ei ole REACH-määrusele vastavuse kontrollimiseks piisav, võivad toodete 
valmistajad, importijad ja tarnijad kaaluda vajaliku teabe saamist omaalgatuslike päringute 
esitamisega tarneahelas. Teabe nõudmisel tarneahelas tegutsejatelt tuleks arvesse võtta 
järgmisi punkte: 

 Tarnijatele on mõttekas öelda, miks on teavet vaja, sest eriti EMP-välised tarnijad ei 
pruugi põhjust teada. Selleks on ECHA veebilehel mitmeid publikatsioone, milles 
selgitatakse REACH-määruse tausta ja mõjusid. Mõned nendest dokumentidest on 
kättesaadavad erinevates keeltes, mis aitab ületada keelebarjääri. 

 Selleks et vältida päringute esitamist keerukates tarneahelates mitmete levitajate kaudu, 
võiksid toodete valmistajad, formuleerijad ja ainete tootjaid olla vahetult identifitseeritud 
ning nende poole võiks nõutava teabe saamiseks olla võimalik otse pöörduda. 

 Paljudel juhtudel ei ole toodetes sisalduvatele ainetele kohalduvate nõuete 
kindlakstegemiseks toodete ja segude täpne koostis vajalik. Välja jättes või piirates 
toodetes nende ainete sisaldus, mis on kantud autoriseerimisele kuuluvate 
kandidaatainete loetellu, saab kindlustada eelkõige selle, et toodetes sisalduvatele 
ainetele ei kohaldu teavitamis- ega teabe edastamiskohustused. Tarnijad võivad näiteks 
väljastada sertifikaate, mis tagavad, et nende toodete tootmisel ei kasutata teatud aineid 
või et nende ainete kontsentratsioon toodetes jääb allapoole teatud piiri. Teine võimalus 
on lisada vastavad kriteeriumid tarnelepingutesse ning välja jätta või piirata teatud ainete 
sisaldus tarnitavates toodetes. 

 Tarneahelas esitatavad päringud peaksid soovitatavalt olema kindla suunitlusega ning 
nende eesmärk peaks olema teatud ainete (nt autoriseerimisele kuuluvate 
kandidaatainete loetelus olevad ained) sisalduse välja jätmine või piiramine, mitte aga 
toodete ja segude täpse koostise küsimine, mis on sageli konfidentsiaalne teave. 

 Ained, mille eraldumine toodetest on ette nähtud, eralduvad tavaliselt segu osana, 
kusjuures segu kontsentratsioon toodetes on sagedamini teada kui segu moodustavate 
nende üksikainete kontsentratsioon, mille eraldumine on ette nähtud. Kui on teada sellise 
segu, mille eraldumine on ette nähtud, maksimaalne sisaldus toodetes saab arvutada 
punktis 5.1.2.1 kirjeldatud viisil segu ainete kontsentratsiooni kriitilised tasemed, mille 
ületamisel võib olla nõutav toodetes sisalduvate ainete registreerimine. Tarneahelas 
ülespoole esitatavad teabenõuded peaksid sellisel juhul keskenduma ainetele, mille 
kontsentratsioon ületab arvutusliku kriitilise taseme. 

Mõned tööstussektorid on välja töötanud teabesüsteemid ja vahendid, mida saab 
tarneahelas tõhusalt kasutada toodetes sisalduvate ainete kohta teabe saamiseks ja 
edastamiseks. Võib esineda siiski juhtumeid, mille puhul teabevahetus tarneahelas ei anna 
tulemusi. Sellistel juhtudel võib kasutada toodetes sisalduvate ainete kohta teabe saamiseks 
muid viise, näiteks valdkonnateadmiste, avalikkusele kättesaadavate teabeallikate (vt 4. lisa) 
ja keemiliste analüüside järelduste (vt 5. lisa) kombinatsiooni. 

5.1.2.1. Ainete kriitiline kontsentratsioonitase segus, mille 
eraldumine on ette nähtud 

Registreerimist nõudva kontsentratsiooni piiri aine jaoks, mis on segus, mille eraldumine 
tootest on ette nähtud, saab arvutada alloleva võrrandi abil. Selleks peab olema teada tootes 
sisalduva segu maksimaalne kontsentratsioon ning toodete tootmise ja impordi kogumaht. 
Arvutus põhineb eeldusel, et aine sisaldub toodetes üksnes sellise segu osana, mille 
eraldumine on ette nähtud. 

tootessegutooted

a
t

segusaine KontsMaht
Konts

max
max

1
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Kontsmax aine segus: aine maksimaalne massi-% segus, mille eraldumine on ette nähtud, ilma 
et tekiks aine registreerimiskohustus;  
väärtus 0 ja 1 vahel (50% = 0,5, 25% = 0,25, 20% = 0,2 jne).  

Mahttooted: toodetud ja imporditud toodete maht [t/a]. 

Kontsmax segu tootes: tootes eraldumiseks ette nähtud segu maksimaalne massi-%; väärtus 0 
ja 1 vahel (50% = 0,5, 25% = 0,25, 20% = 0,2 jne). 

Näide 9: Ainete kriitiline kontsentratsioonitase segus, mille eraldumine on ette 
nähtud  

 
 Lõhnav mänguasi sisaldab lõhnaainete segu, mille eraldumine kasutamise ajal on ette 

nähtud. 
 
Eeldus: mänguasi sisaldab kuni 15% lõhnaaineid. Ettevõte impordib selliseid mänguasju 
igal aastal 30 tonni. Importija ei impordi ega tooda muid tooteid. 

 

22.0
15.030
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t
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Järeldus: see tähendab, et lõhnasegus kuni 22 massi-% kontsentratsiooniga sisalduvate 
ainete registreerimine ei ole vajalik. Et see ei pruugi olla nii kõigi lõhnasegus sisalduvate 
ainete puhul, tuleb otsida lisateavet. 

Mänguasjade importija võib seetõttu küsida tarnijalt, kas mõne lõhnasegus sisalduva aine 
puhul on 22%-line kontsentratsioon ületatud. 

 

5.1.2.2. Tarnijatelt saadud teabe hindamine 
Tarneahelast ülaltpoolt teabe küsimisel esitavad tarnijad oma toodete kohta tihti 
vastavusdeklaratsioonid. Deklaratsioonide sisu tuleb hoolikalt hinnata, et tagada nende 
sobivus REACHile vastavuse tagamiseks. Selleks tuleks kaaluda järgmisi tegureid: 

 Mida deklareeritakse? Kas see on vastavuskontrolli jaoks piisav? 

 Kas deklaratsioon on selgelt seotud tarnija ja tarnitud toodetega? 

 Kes koostab deklaratsiooni ja kas allakirjutanul on volitused tarniva ettevõtte nimel allkirja 
andmiseks? 

 Kas deklaratsiooni kehtivuses on põhjust kahelda? 
Kui jah, tuleks paluda juurdepääsu dokumentidele, mis on olnud deklaratsiooni aluseks. 

Samamoodi ei ole soovitatav usaldada pimesi tarnijate esitatud teaduslike katsearuannete 
piisavust. Sellist aruannet tuleks põhjalikult analüüsida, et tagada selle sobivus vastavuse 
tõendamiseks. Vastavuskontrolli dokumenteerimisel teaduslike katsearuannete põhjal tuleks 
arvesse võtta järgmisi punkte. 

 Teaduslik katsearuanne peab sisaldama järgmisi elemente: 

- Analüüsimisel osalenud labori nimi ja aadress 

- Proovi saamise kuupäev ja katse tegemise kuupäev 

- Aruande kordumatu tunnuskood (nagu nt seerianumber) ja väljaandmiskuupäev 

- Proovi ja katsealuste aine(te) selged identifitseerimisandmed ja kirjeldus 

- Proovi ettevalmistamiseks kasutatud meetodid ja analüütilised meetodid, sh viited 
kasutatud standarditele ja mis tahes kõrvalekallete kohta  
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- Katsemeetodi tuvastuspiir (LOD) ja kvantifitseerimispiir (LOQ) 

- Katse tulemused (koos mõõtühikuga), sh katsetulemuste määramatus 

- Aruandele heakskiidu andnud isiku nimi ja allkiri 

 Tuleks kontrollida, kas katse käigus saadud aine kontsentratsioon on tõepoolest alla 
vastava piiri (nt alla 0,1%-lise künniskoguse või segus, mille eraldumine on ette nähtud, 
sisalduvate ainete kriitilise kontsentratsiooni piirmäära). 

 Toorained ja toote töötlemine võivad aja jooksul muutuda, tuues kaasa tarnitavate 
tootepartiide muutumise. Seetõttu tuleb tagada, et aruandes dokumenteeritud katse on 
läbi viidud asjakohase tooteliigiga (s.t sama tüüpi tootega, mida tarnitakse). 

 Katses kasutatavate meetodite osas peab olema teatav selgus. Kui meetodite esitlus ei 
ole selge, tuleks küsida tarnijalt selgitust, et vältida segadusi ja võimalikku mittevastavust. 

5.2. Toodetes sisalduvate ainete keemiline analüüs 
Toodete koostises olevaid aineid saab identifitseerida ja nende kontsentratsioone 
kvantifitseerida analüütiliste meetodite abil. Kui muud viisid teabe kogumiseks nurjuvad või 
muutuvad liiga keeruliseks, tuleks hankida teavet toodete koostise kohta keemilise analüüsi 
läbiviimise teel. See kehtib eelkõige juhul, kui toode koosneb homogeensest materjalist, kuid 
ka keerukate, väikeste toodete puhul võib purustamine ja katsetamine olla teostatav 
lähenemine. 

Teatud toodete (nt mänguasjad, jalatsid) puhul on lausa levinud tootmises kasutatavate 
materjalide või valmistoodete keemiliste analüüside tegemine. Selliseid analüüse, mida 
tehakse rutiinselt muudele õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks, või toote 
kvaliteedikontrolle võib samuti kasutada REACH-määrusele vastavuse kontrollimiseks 
vajaliku teabe saamiseks. 

Kuigi keemiliste analüüside tegemine võib olla mõnes olukorras abiks, tuleks märkida, et 
nende tulemused võivad olla ebamäärased ja katsed võivad olla väga kulukad, mistõttu neid 
ei soovitata kasutada teabe saamise esmase vahendina. 

5.2.1. Keemiliste analüüside probleemid 
Toodetes sisalduvate ainete keemilise analüüsi probleemid on seotud järgmiste küsimustega 
ning keemiliste analüüside tegemisel tuleb nendega arvestada: 

 Tooted võivad olla väga keerulised ning koosneda mitmetest osadest ja materjalidest. 
Seetõttu on keeruline luua analüüsi tegemiseks jaoks proov, mis esindaks kogu toodet. 

 Tootemaatriksisse kuuluvad ained tuleb sealt vajadusel sellest ekstraheerida18.  

- See võib tuua kaasa keemilisi reaktsioone, mille käigus võivad „tekkida“ ained, mida 
toote koostises ei ole.  

- Ekstraktsioon ei pruugi olla täielik, seega ei pruugi ainete kogu sisaldus maatriksis olla 
kättesaadav. 

 Erinevate proovis sisalduvate ainete olemasolu sõeluuringuks ja identifitseerimiseks on 
kättesaadavad mitmesugused analüütilised meetodid.  

- Mõõtmistega enamasti identifitseeritakse proovis sisalduvad keemilised koostisained, 
kuid mitte ilmtingimata „need ained“, mida toote tootmiseks algselt kasutati. NB! Ained 

                                                 
18 Kui ainete eraldumine toodetest on ette nähtud, siis saab neid põhimõtteliselt toodetest eraldada ilma 

ekstraheerimiseta või erimeetodeid kasutamata, seega peaks tavaliselt olema võimalik vastavate proovide 
võtmine keemilise analüüsi jaoks. 



Toodetes sisalduvatele ainetele esitatavad nõuded                Versioon 2 – aprill 2011   

27 

võivad koosneda mitmest koostisainest (lisateave: aine identifitseerimise juhend).  

- Mõned meetodid võivad näidata pigem teatud elementide (nt halogeenid), mitte ainete 
olemasolu.  

- Kui koostises on palju erinevaid aineid, võib kõigi ainete identifitseerimiseks olla vaja 
teha mitu analüüsi ning kui ei ole selge, milliseid aineid otsitakse, on sobiva meetodi 
leidmine eriti keeruline. 

- Ainete kvantifitseerimiseks on vaja teha täiendavaid mõõtmisi.  

5.2.2. Toodetes sisalduvate ainete keemiliste analüüside 
planeerimine 

Keemilisi analüüse tuleb hoolikalt planeerida, võttes arvesse, mis teavet saab milliste 
meetoditega. Analüüsi tegemiseks tuleb koostöös kogenud laboritega töötada välja strateegia, 
mis põhineb kättesaadavatel meetoditel. Katsetamise strateegia ja tulemuste tõlgendamise 
korral tuleb võtta arvesse kogu muud kättesaadavat teavet analüüsitava toote kohta, mida 
saab nt tööstussektori organisatsioonidelt, uurimisasutustelt ja keemilise analüüsi 
akrediteeritud laboritelt. Puuduvad vormilised nõuded selle kohta, milliseid meetodeid ja 
laboreid kasutada, meetodite ja laborite sobivuse üle peab otsustama iga ettevõte ise. 
Võimaluse korral tuleks siiski kasutada olemasolevaid standardmeetodeid ja sobivaid 
akrediteeritud laboreid. Toodetes sisalduvatest ainetest proovide võtmise ja analüüsimise 
standardmeetodite näited on toodud 5. lisas.  

Keemilise analüüsi kavandamisel soovitatakse rakendada järgmisi etappe: 

 Konsulteerige ekspertide või valdkonna teabeallikatega, et kitsendada otsitavate ainete 
ringi (nt paljude toodete puhul saab välistada gaasiliste ainete sisalduse). 

 Töötage välja strateegia astmeliseks katsetamiseks, nt laialdased sõeluuringud, kitsamad 
sõeluuringud ja identifitseerimine nt poolkvantitatiivsete meetoditega. 

 Tehke kindlaks, milliseid toote osi analüüsida: tootes sisalduvad vedelikud, gaasid või 
pulbrid, tootemaatriksist ekstraheeritud ained, tooteosad, mis tõenäoliselt sisaldavad 
teatud väga ohtlikku ainet (SVHC) jne. 

 Tehke ainete identifitseerimiseks keemiline analüüs. 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.htm�
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6. VABASTUSED TOODETES SISALDUVATELE AINETELE 
ESITATAVATEST NÕUETEST 

Teatud juhtudel ei kohaldata registreerimis- ja teavitamiskohustusi tootes sisalduvatele 
ainetele, mis on identifitseeritud 3. ja 4. peatükis kirjeldatud viisil. Selles peatükis selgitatakse, 
mida peate kontrollima, et selgitada, kas teie suhtes kehtib toodetes sisalduvate ainete 
registreerimis- ja teavitamiskohustusest vabastus. Toodetes sisalduvate ainete kohta teabe 
edastamise kohustus vastavalt artiklile 33 jääb aga alles. 

6.1. Ainete üldine vabastamine registreerimis- ja 
teavitamiskohustusest 

Paljud ained on registreerimisest ja teavitamisest üldiselt vabastatud (s.t kas ainena, segude 
või toodete koostises), sest nende ainete kohta on teada piisavalt teavet või registreerimine 
ning teavitamine ei ole lihtsalt asjakohane või vajalik (artikli 2 lõike 7 punktid a ja b). REACH-
määruse IV ja V lisas määratletakse, millised ained siia alla kuuluvad. ECHA veebilehel oleva 
Navigaatori abil tuleb kontrollida, kas IV või V lisa sissekandest tulenevalt kehtib mõni 
vabastus, mistõttu ei ole vaja täita artiklis 7 sätestatud registreerimis- või teavitamiskohustust. 

6.2. Taaskasutusse võetud ainete registreerimis- ja 
teavitamiskohustusest vabastamine 

REACH-määruses vabastatakse EMPs taaskasutusse võetud ained registreerimis- ja 
teavitamiskohustusest, kui on täidetud teatud tingimused (artikli 2 lõike 7 punkt d). 
Taaskasutusse võetud ainetest valmistatud toodete valmistajad võivad seega põhimõtteliselt 
seda vabastust rakendada. REACH-määruses sätestatud tingimused, mida tuleb 
vabastamise rakendamiseks täita, on kirjeldatud registreerimisjuhendi (Registreerimisjuhend) 
punktis 1.6.4.5. 

6.3. Kokkupuutepõhine vabastamine teavitamisest 
Teavitamist ei nõuta, kui toote valmistaja või importija saab välistada inimeste või 
keskkonnaga kokkupuute normaalsetel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel19, 
sealhulgas kõrvaldamisel (artikli 7 lõige 3). 

Kokkupuude tootes sisalduva ainega on võimalik ka siis, kui tootest ei eraldu ainet, vaid aine 
on lihtsalt toote pinnal. Seetõttu peab toote valmistaja/importija, kes soovib näidata 
„kokkupuute välistamist“, tagama, et kandidaatainete loetellu kuuluv väga ohtlik aine 
(SVHC) ei satu kokkupuutesse inimeste ega keskkonnaga, sõltumata aine ohtlikest 
omadustest. NB! Arvesse tuleb võtta kõik kokkupuuteviisid aine kõigil elutsükli etappidel 
(toote kasutusiga ja jäätmeetapp). 

ECHA-le ei pea esitama dokumente, mis tõendavad teavitamiskohustusest vabastamist. 
Siiski tuleks vabastamise kohta koostada põhjendus, milles tõendatakse kokkupuute 
välistamist, et seda saaks nõudmisel esitada järelevalveasutustele. Põhjendus võib sisaldada 
üht või mitut järgmist punkti:  

 tõendid selle kohta, et tootest ei toimu ainete emissiooni, ka mitte kõrvaldamise käigus; 

 kui aine sisaldub tootes tehniliste vahendite abil: põhjendus selle kohta, miks toode 
tõenäoliselt eelkõige jäätmeetapi käigus ei avane või ei purune, mille tulemusel eralduks 

                                                 
19  Mõisteid "normaalsed kasutustingimused" ja "mõistlikult prognoositavad kasutustingimused" on 
selgitatud punktis 3.1. 

http://guidance.echa.europa.eu/navigator_et.htm�
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_et.htm�


Toodetes sisalduvatele ainetele esitatavad nõuded                Versioon 2 – aprill 2011   

29 

aine; 

 kui aine sisaldub toote maatriksis: tootemaatriksi püsivuse ning toote elutsükli eri etappide 
käigus aine ja maatriksi vaheliste sidemete kirjeldus; 

 tõend selle kohta, et aine jääb tootes täiesti liikumatuks ega migreeru tootest välja (nt aine 
olemuslike füüsikalis-keemiliste omaduste või toote erikatte tõttu); 

 tõend selle kohta, et tootest eralduvad ainekogused kogutakse kokku tehniliste vahendite 
abil või hävitatakse kohe (nt jäätmete termotöötluse ajal). 

Need väited võivad põhineda mõõtmistel (nt leostus- ja migratsioonikatsed), modelleerimisel, 
kirjandusel või muudel teabeallikatel. Põhjendus peab lisaks sisaldama: 

 aine nimetust; 

 toote kirjeldust koos normaalsete ja mõistlikult prognoositavate kasutustingimuste ja 
kõrvaldusmeetoditega; 

 teavet aine kontsentratsiooni kohta tootes või selle osades, sh tootemaatriksis sisalduvad 
ainekogused ja integreerimata (jääk)kogused. 

NB! „Kokkupuute välistamise“ tõendamine võib osutuda keerukamaks ja kulukamaks 
kui ainest teavitamine. Kokkupuute hindamise mõnesid olulisemaid aspekte on kirjeldatud 
punktis 6.3.1, täiendavaid juhiseid selle kohta, kuidas tõendada, et kokkupuudet ei toimu, 
leiate Teabele esitatavate nõuete [nõutava teabe] ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi 
peatükkidest R14–R18. 

6.3.1. Eraldumispotentsiaal 
Tootes sisalduva aine eraldumispotentsiaal sõltub järgmisest: 

 aine füüsikalis-keemilised omadused, nagu aururõhk, lahustuvus vees, püsivus 
kokkupuutel õhu ja veega jne; 

 toote maatriksi struktuur ja keemilised omadused, sealhulgas füüsikalised ja keemilised 
näitajad ning viis, kuidas aine selle koostisesse on seotud (keemiliste sidemetega või 
mitte); 

 Toote kasutus- ja kõrvaldustingimused, näiteks: 

- kasutuskoht (kasutamine sise- või välistingimustes, kodudes, töökohtades jne);  

- füüsikalised tingimused kasutuskohas (temperatuur, ventilatsioon jne); 

- toodete hõlmamine üldisesse jäätmete kogumise süsteemi; 

- kõrvaldamise tehnoloogia. 

Mõned keemilised ained on väga tugevasti materjaliga seotud, nt nagu kroom roostevabas 
terases, mistõttu kroomi emissioonipotentsiaal on väga väike. Teised ained on maatriksisse 
nõrgalt seotud, nt pehmendavad lisaained PVCs. Selliseid aineid nagu ftalaate eraldub toote 
pinnalt pidevalt. Alternatiivina võivad ained eralduda ka toodete tavalise kulumise 
(abrasiooni) käigus. Sellisel juhul eralduvad ained toote maatriksiga koos, nt lisaained 
autorehvides või autopõhja välispinnakatted. 

6.4. Kasutusala jaoks juba registreeritud ainete vabastamine 
registreerimis- ja teavitamiskohustusest  

Vastavalt artikli 7 lõikele 6 ei ole toodetes sisalduva aine registreerimine ega teavitamine 
nõutav, kui aine on selle kasutusala (s.t protsess, mille käigus lisatakse aine toodetesse) 
jaoks juba registreeritud. See puudutab aine mis tahes registreerimist selleks kasutusalaks 
samas tarneahelas või mis tahes teises tarneahelas. 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_et.htm�
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Samadel alustel vabastatakse toodete valmistaja või importija aine teavitamiskohustusest, kui 
ta on aine selle kasutusala jaoks juba registreerinud. Teisisõnu, kui konkreetsel juhul on toote 
valmistajal või importijal oma toodetes sisalduva sama aine registreerimis- ja 
teavitamiskohustus, saaks ta selle aine teavitamiskohustusest vabastuse, niipea kui ta on 
aine selleks kasutusalaks registreerinud.  

Aine on konkreetse kasutusala jaoks juba registreeritud, kui täidetud on kaks tingimust: 

 kõnealune aine on sama mis juba registreeritud aine; 

 kõnealune kasutusala on sama mis selle aine registreerimisel kirjeldatud üks 
kasutusaladest. 

Selleks et tagada kõnealuse aine samasus juba registreeritud ainega, ei pruugi mõlema aine 
nimetuste ning EINECS- või CAS-numbrite võrdlemisest alati piisata. Ainete samasuse üle 
otsustamisel tuleks kasutada aine identifitseerimise juhendi 5. peatükis ainete samasuse 
kontrollimiseks kirjeldatud kriteeriume. 

Toodetes sisalduva aine potentsiaalne registreerija või ainest teavitaja peaks kontrollima ka 
seda, kas tema toodetes sisalduva aine kasutusala on sama mis selle aine registreerimisel 
kirjeldatud üks kasutusaladest. Selleks tuleb kirjeldada tootes sisalduva aine funktsiooni 
(näiteks pigment, leegiaeglusti), protsessi, mille käigus lisatakse ainet toodetesse, ning millist 
liiki toodetesse. See kasutusala kirjeldus peab olema kooskõlas kasutusala 
kirjeldussüsteemiga, mida kirjeldatakse Teabele esitatavate nõuete [nõutava teabe] ja 
kemikaaliohutuse hindamise juhendi peatükis R12. Kasutusala kirjeldussüsteem koosneb 
viiest elemendist, millega määratletakse tööstusvaldkond, segu tüüp, keskkonda eraldumine 
ning aine kasutusala protsess ja tootekategooria. Kirjeldussüsteemis täpsustatakse, kas aine 
eraldumine tootest on ette nähtud või mitte. NB! Kasutusala kirjeldussüsteemi üldstruktuuri 
tõttu ei piisa otsustamiseks kahe kasutusala samasuse üle, millel põhineb artikli 7 lõikes 6 
sätestatud vabastus, kui kirjeldada ainet üksnes kasutusala kirjeldussüsteemi elementide 
alusel. Seetõttu tuleb kõnealust kasutusala kirjeldada üksikasjalikumalt, mitte lihtsalt 
kasutada kasutusala kirjeldussüsteemi elemente. Järelduse tegemiseks selle kohta, kas 
aine on „selle kasutusala jaoks“ registreeritud, peab potentsiaalne registreerija või teavitaja 
võrdlema oma kasutusala kirjeldust sellega, mis on aine kohta juba registreeritud. Tehtud 
järeldused ja nendeni viinud kaalutlused tuleks korralikult dokumenteerida, et neid saaks 
nõudmisel esitada REACH-määrusele vastavuse tõendamiseks ametiasutustele. 

Aineid registreeritakse üleminekuskeemi kestel aastani 2018. Seega ei pruugi aine olla veel 
registreeritud ajaks, mil toote valmistaja või importija kontrollib, kas tema kasutusala on juba 
registreeritud. 

6.4.1. Teabeallikad selle kohta, kas aine on juba kasutusala jaoks 
registreeritud 

Toodete valmistajatele ja importijatele, kes soovivad kohaldada artikli 7 lõike 6 sätteid, 
tuletatakse meelde, et selle kohta, kas nende toodetes sisalduv aine on oma kasutusala 
jaoks registreeritud, tuleb otsida aktiivselt teavet juba enne selle kindlakstegemist, kas nad 
peavad aine registreerima või sellest teavitama või mitte. Ei piisa, kui seda eeldatakse, ilma, 
et järelevalveasutuste kontrollimise jaoks ei oleks koostatud vastav dokumentatsioon. Selle 
kindlakstegemiseks, kas aine on kindla kasutusala jaoks juba registreeritud või mitte, võib 
kasutada erinevat tüüpi teabeallikaid. 

Ohutuskaardid (SDS) sisaldavad teavet aine või segu kasutusalade kohta tarnijale 
teadaolevas ulatuses. Kui võimalikke kasutusalasid on palju, loetletakse vaid kõige 
olulisemad või levinumad. Kui ohutuskaart sisaldab lisaks ka registreerimisnumbrit, võib 
sõltuvalt kasutusala kirjelduste üksikasjalikkusest olla võimalik järeldada, et selle aine või 
segu kindel kasutusala on juba registreeritud. Kahtluse korral tuleks küsida kinnitust mõlema 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.htm�
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_et.htm�
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kasutusala samasuse (s.t toodetes sisalduva aine kasutusala ja üks registreeritud 
kasutusaladest) kohta tegelikult registreerijalt tarneahelas ülaltpoolt. 

Juhul kui ohutuskaarti nõudev aine on registreeritud koguses 10 t/a või rohkem, edastab selle 
aine tarnija aine (ainena või segus) saajatele ohutuskaardi lisana asjakohased 
kokkupuutestsenaariumid. Kui see on aine saajate puhul asjakohane, võivad 
kokkupuutestsenaariumid hõlmata ka kasutusalasid, mille käigus aine on toodetesse lisatud. 
Seetõttu saavad toodete valmistajad kasutada kokkupuutestsenaariumites sisalduvat teavet 
selle kindlakstegemiseks, kas nende kasutusala on tarneahelas ülalpool juba registreeritud. 

Aine (ainena või seguna) tarnija võib esitada oma ettevõtte veebilehel nende kasutusalade 
üksikasjad, milleks aine on registreeritud. Sõltuvalt kättesaadavast teabest võib olla võimalik 
kontrollida, kas aine on kõnealuse kasutusala jaoks registreeritud. 

Kui soovite kindlaks teha, milliste kasutusalade jaoks aine on registreeritud, peate enamikul 
juhtudest küsima seda teistelt oma tarneahelas ülalpool tegutsejatelt. Alternatiivina võite 
identifitseerida selle aine tootja või importija mis tahes tarneahelas ja küsida temalt, milliste 
kasutusalade jaoks ta on aine registreerinud või kas ta on selle registreerinud aine kindla 
kasutusala jaoks. Teabevahetust tarneahelas saab algatada eri viisidel: 

 Hea võimalus nende aine tootjate ja importijate kindlakstegemiseks, kes võivad olla aine 
kindla kasutusala jaoks registreerinud, on algatada vastav päring seda ainet käsitlevas 
teabevahetusfoorumis (SIEF), eeldusel, et olete aine eelregistreerinud ja saanud SIEFi 
liikmeks. 

 Samuti võite pöörduda erialaliitude poole, kellel võib olla teavet kindla aine 
registreerimisoleku ja aine registreeritud kasutusalade kohta. 

 Toodete valmistajal kui allkasutajal on õigus teha oma tarnijale teatavaks kasutusala, 
mille käigus lisatakse aine (ainena või segus) toodetesse, ja nõuda, et see kasutusala 
saaks kindlaksmääratud kasutusalaks20. Tarnijal on talle teatavaks tehtud kasutusalale 
võimalik mitut moodi reageerida (täiendav teave on esitatud Allkasutajate juhendi 8. 
peatükis). Toote valmistaja võib tarnijaga algatatud läbirääkimiste käigus saada siiski 
kinnituse selle kohta, et aine on tema kasutusala jaoks registreeritud või registreeritakse 
selleks.  

 

ECHA aine teabe levitamise andmebaas, mis on kättesaadav ECHA veebilehel: 
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx, sisaldab teavet ettevõtete 
registreerimistoimikutes esitatud registreeritud ainete kohta. Andmebaas sisaldab 
mitmesugust teavet ainete kohta, mida ettevõtted toodavad või impordivad, ning võib 
sisaldada teavet aine kasutusalade kohta, välja arvatud juhul, kui ettevõtted on taotlenud 
selle teabe konfidentsiaalsust, sh aine kasutamist toodetes. Et siin kättesaadav kasutusala 
kirjeldus hõlmab üksnes kasutusala kirjeldussüsteemi elemente, ei piisa teabest tavaliselt 
selleks, et teha järeldusi kahe kasutusala samasuse kohta ulatuses, mis on vajalik artikli 7 
lõike 6 kohaldamisest vabastamiseks. 

 

 

                                                 
20 NB! See võimalus ei kehti toodete importijatele, sest nemad ei ole allkasutajad. 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_et.htm?time=1304232691�
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx�
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1. LISA: mahutites või kandematerjalidel olevate 
ainete/segude piirjuhtumid 
Juhendi punktis 2.3 kirjeldatakse töövoogu ja selgitatakse, kuidas eristada 

a) tooteid, mille lahutamatu osa on aine/segu, ja 

b) toote (mille funktsioon on olla mahuti või kandematerjal) ja aine/segu kombinatsioone.  

Järgmised näited, mille järeldused on kokkuvõtvalt esitatud allolevas tabelis, illustreerivad 
juhendi põhiosas esitatud töövoo ja suunavate küsimuste kasutamist ning vastavate 
järelduste tegemist. NB! Selles lisas kirjeldatud piirjuhtumite hulk ei ole ammendav. Näited 
peaksid aitama teha otsuseid sarnaste piirjuhtumite korral, nt kirjutusvahendid (analoogselt 
printerikassetiga) tuleks lugeda toote (kui mahuti) ja aine/segu kombinatsiooniks. 

Tabel 2: 1. lisas kirjeldatud piirjuhtumite kokkuvõte  

Järeldus 

Ese toode, mille lahutamatu osa 
on aine/segu 

toote (mille funktsioon on olla 
mahuti või kandematerjal) ja 
aine/segu kombinatsioon 

printerikassett  x 

pihustuspurk 
koos värviga  x 

ilutulestikurakett  x 

vedelikuga 
termomeeter x  

trükilint  x 

niiske 
puhastuslapp  x 

suusamäärdega 
teip  x 

kleeplint vaipade 
kinnitamiseks x  

patarei x  

kuivatusainekott  x 

detektortoru x  

küünal  x 
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Tabel 3: Mahutites olevate ainete/segude piirjuhtumid (järg tabelis 4) 

Ese Pihustuspurk 
koos värviga Printerikassett Ilutulestikurakett Vedelikuga 

termomeeter 

Funktsioon 
Värvi kandmine 
pinnale 

Tooneri/tindi 
kandmine 
paberile   

Plahvatamine, 
valgusefekti 
loomine 

Temperatuuri 
mõõtmine ja 
näitamine 

Küsimus 4a: Kui 
aine/segu esemest 
eemaldada või 
eraldada ja kasutada 
sellest eraldi, kas 
aine/segu suudaks siis 
põhimõtteliselt (kuigi 
see ei pruugi olla nii 
mugav või keerukalt 
lahendatud) täita oma 
funktsiooni?  

JAH, värvida 
oleks võimalik ka 
siis, kui värv 
oleks 
pihustuspurgist 
eraldatud. 

JAH, tooner/tint 
täidaks oma 
funktsiooni ka 
siis, kui see 
eemaldatakse 
esemest ja 
paigaldatakse 
muud liiki 
trükkimis- või 
kirjutusseadmes
se. 

JAH, kemikaalid 
võivad plahvatada 
ja valgusefekte 
anda ka siis, kui 
need 
eemaldatakse 
esemest 

EI, kui vedelik 
eemaldada, võib 
see küll 
temperatuuri 
muutumisel 
paisuda ja 
kokku tõmbuda, 
kuid ei mõõdaks 
ega näitaks 
ümbritsevat 
temperatuuri. 

Küsimus 4b: Kas ese 
on peamiselt (st 
funktsiooni kohaselt) 
mahuti või 
kandematerjal, millest 
eraldub või antakse 
juhitaval viisil edasi 
ainet/segu või selle 
reaktsioonisaadusi? 

JAH, 
pihustuspurgi 
põhieesmärgiks 
on segu 
väljastamine 
juhitaval viisil 
(see juhib 
eraldumise 
kiirust ja viisi). 

JAH, kasseti 
põhieesmärk on 
tooneri/tindi 
väljastamine 
juhitaval viisil 
(tagab sobivuse 
printeriga ja 
juhib 
eraldumist). 

JAH, funktsioon 
seisneb ainete või 
nende 
reaktsioonisaadus
te viimises õhuku, 
seega nende 
väljastamine. 

EI, objekti 
funktsiooniks ei 
ole aine või 
segu 
väljastamine. 

Küsimus 4c: Kas 
aine/segu tarbitakse 
(st kasutatakse ära nt 
selle keemilise või 
füüsikalise muutuse 
tõttu) või 
eemaldatakse (st aine 
eraldub esemest) 
eseme kasutusfaasi 
ajal, mille tagajärjel 
muutub ese 
kasutuskõlbmatuks ja 
selle kasutusiga 
lõpeb? 

JAH, 
pihustuspurk 
kõrvaldatakse 
tavaliselt värvist 
eraldi. 

JAH, tooner/tint 
tavaliselt 
tarvitatakse 
kasutamise 
vältel ära ning 
kassett 
kõrvaldatakse 
eraldi. 

JAH, lõhkeained 
reageerivad ning 
eraldatakse 
mahutist 
kasutamise vältel. 
Kõik mahutid või 
mahuti 
järelejäänud osad 
kõrvaldatakse 
eraldi. 

EI, vedelik ja 
mahuti 
kõrvaldatakse 
koos. 

Järeldus 
toote ja 
aine/segu 
kombinatsioon 

toote ja 
aine/segu 
kombinatsioon 

toote ja aine/segu 
kombinatsioon 

vt tabelit 5 
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Tabel 4: Mahutites olevate ainete/segude piirjuhtumid (tabeli 3 järg) 

Ese Patarei Kuivatusainekott Detektortoru21 
 

Funktsioon 
Elektrivoolu andmine Õhuniiskuse imamine Õhus leiduvate ainete 

kontsentratsiooni 
mõõtmine 

Küsimus 4a: Kui aine/segu 
esemest eemaldada või 
eraldada ja kasutada sellest 
eraldi, kas aine/segu 
suudaks siis põhimõtteliselt 
(kuigi see ei pruugi olla nii 
mugav või keerukalt 
lahendatud) täita oma 
funktsiooni?  

EI, elektrolüüt ja 
elektroodi 
aktiivmaterjalid 
iseenesest ei suuda 
tekitada elektrivoolu 
väljaspool patareid. Ka 
mahutites, millel 
puudub patarei 
spetsiifiline kujundus, ei 
anna need energiat. 
Patarei „mahutiosa“, 
milles ei ole 
elektrolüüti, ei ole 
samuti võimeline oma 
funktsiooni täitma. 
Samas patarei 
korpuses saab siiski 
kasutada erinevat tüüpi 
elektrolüüte. 

JAH, kuivatusaine 
imaks ikkagi niiskust.  

EI, mõõdetud 
kontsentratsiooni 
lugemiseks on vajalik 
detektortorule trükitud 
skaala.  

Küsimus 4b: Kas ese on 
peamiselt (st funktsiooni 
kohaselt) mahuti või 
kandematerjal, millest 
eraldub või antakse juhitaval 
viisil edasi ainet/segu või 
selle reaktsioonisaadusi? 

EI, elektrolüüt ja 
elektroodi 
aktiivmaterjalid ei 
eraldu patareist, seega 
ei täida mahuti 
nende ”edasiandmise” 
funktsiooni ning patarei 
ei juhi nende 
eraldumist.  

EI, kuivatusainet ei 
eraldu kotist.  

EI, selle eseme 
eesmärk pole mitte 
aine edasiandmine, 
vaid keemilise 
reaktsiooni toimumine 
eseme sees.  

Küsimus 4c: Kas aine/segu 
tarbitakse (st kasutatakse ära 
nt selle keemilise või 
füüsikalise muutuse tõttu) või 
eemaldatakse (st aine 
eraldub esemest) eseme 
kasutusfaasi ajal, mille 
tagajärjel muutub ese 
kasutuskõlbmatuks ja selle 
kasutusiga lõpeb? 

JAH, elektrolüüti 
kasutatakse valdavalt 
eseme kasutusfaasi 
ajal, sest patarei ei 
anna pärast oma 
kasutusea lõppu enam 
elektrit. 

JAH, kuivatusaine 
aktiivsus väheneb aja 
jooksul; eseme 
kasutusea lõpus ei ima 
kuivatusaine enam 
niiskust. 

JAH, eseme 
kasutusea lõpus, s.t 
pärast seda, kui aine 
on läbinud 
värvireaktsiooni, on 
aine otsas, s.t selle 
kasulikud omadused 
on ammendunud.  

Järeldus  vt tabel 5 toote ja aine/segu 
kombinatsioon 

vt tabel 5 

                                                 
21 Detektortoru on klaastoru, mis sisaldab keemilisi reagente, mis muudavad värvi õhuproovi liikumisel läbi toru. 

Tekkinud jälje pikkus, mida mõõdetakse torul oleva skaala järgi, näitab õhuproovis sisalduva kindla keemilise 
aine kontsentratsiooni. Detektortorudele kehtestatud nõudeid reguleerib Euroopa standard EN 1231. 
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Tabel 5: Mahutites olevate ainete/segude piirjuhtumite täiendavad suunavad küsimused 

Ese Vedelikuga 
termomeeter Patarei Detektortoru 

Küsimus 5a: kui 
aine/segu esemest 
eemaldada või 
eraldada, kas ese 
kaotaks siis võime 
täita oma ettenähtud 
otstarvet? 

JAH, ese ei toimi ilma 
vedelikuta. 

JAH, segud peavad 
elektrivoolu andmiseks 
olema mahutis (igaüks 
koos vajalike 
elektroodidega eraldi 
sektsioonis). 

JAH, ilma torus oleva 
keemilise reaktiivita ei 
saa kontsentratsiooni 
mõõtmisi teostada. 

Küsimus 5b: kas 
eseme põhiotstarve 
seisneb milleski 
muus kui aine/segu 
või selle 
reaktsioonisaaduste 
edasiandmises? 

JAH, aine/segu 
edasiandmine ei ole 
eseme põhifunktsioon. 
Termomeeter sisaldab 
vedelikku ning tagab 
kuju selle paisumise 
reguleerimiseks, mis 
on vajalik mõõtmiseks 
ja õige temperatuuri 
näitamiseks. Otstarve 
ei seisne vedeliku 
edasiandmises. 

JAH, põhiotstarve on 
anda elektrivoolu. 

JAH, detektortorus olev 
aine/segu reageerib toru 
sees ning pole mõeldud 
torust väljastamiseks. 

Küsimus 5c: kas 
ese tavaliselt 
visatakse kasutusea 
lõppemisel, s.t 
kõrvaldamisel, 
minema koos 
aine/seguga? 

JAH, vedelik ja mahuti 
kõrvaldatakse koos. 

JAH, kõrvaldamisel 
sisaldab patarei endiselt 
segu. 

JAH, detektortoru 
sisaldab kõrvaldamisel 
endiselt keemilist 
reaktiivi. 

Järeldus 
toode, mille 
lahutamatu osa on 
aine/segu 

toode, mille lahutamatu 
osa on aine/segu 

toode, mille lahutamatu 
osa on aine/segu 
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Tabel 6: Kandematerjalidel olevate ainete/segude piirjuhtumid  

Ese Trükilint Niiske 
puhastuslapp Küünal 

Funktsioon 
Tindi kandmine 
paberile  

Mustuse 
eemaldamine 
pindadelt  

Leegi tekitamine 

Küsimus 4a: Kui 
aine/segu esemest 
eemaldada või eraldada 
ja kasutada sellest eraldi, 
kas aine/segu suudaks 
siis põhimõtteliselt (kuigi 
see ei pruugi olla nii 
mugav või keerukalt 
lahendatud) täita oma 
funktsiooni?  

JAH, tinti saaks ka 
eraldi paberile kanda. 

JAH, puhastusefekti 
saaks üldiselt 
saavutada ka segu 
iseseisval 
kasutamisel, kuigi 
see poleks nii mugav.

EI, segu ei tekitaks 
ilma tahita leeki. 

Küsimus 4b: Kas ese on 
peamiselt (st funktsiooni 
kohaselt) mahuti või 
kandematerjal, millest 
eraldub või antakse 
juhitaval viisil edasi 
ainet/segu või selle 
reaktsioonisaadusi? 

JAH, põhifunktsioon 
seisneb tindi 
kandmises paberile. 

EI, eseme 
põhifunktsioon on 
eemaldada pindadelt 
mustust. 

JAH, taht annab 
segu juhitud viisil 
edasi leegini. 

Küsimus 4c: Kas 
aine/segu tarbitakse (st 
kasutatakse ära nt selle 
keemilise või füüsikalise 
muutuse tõttu) või 
eemaldatakse (st aine 
eraldub esemest) eseme 
kasutusfaasi ajal, mille 
tagajärjel muutub ese 
kasutuskõlbmatuks ja 
selle kasutusiga lõpeb? 

JAH, kui lint 
kõrvaldatakse, on 
suurem osa tindist 
ära tarvitatud. 

JAH, suurem osa 
puhastusvahenditest 

tarvitatakse 22  ära 
ning lapp visatakse 
minema eraldi. 
 

JAH, segu põleb 
küünla kasutusfaasis 
ära. 

Järeldus toote ja aine/segu 
kombinatsioon 

toote ja aine/segu 
kombinatsioon 

toote ja aine/segu 
kombinatsioon 

                                                 
22 See väide loetakse õigeks, kuigi tegelikkuses võib oluline osa puhastusvahendist kasutamata jääda, kuna selle 

funktsiooniks on eraldumine, kuni see on praktiline.  
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Tabel 7: Suunavate küsimuste kasutamine rõhutundlike kleeplintide23 puhul 

 

Ese 

Suusamäärde teip
 
(näide kleeplintide kohta, mis 
annavad aine/segu edasi pinnale, 
kusjuures kandematerjal toimib 
üksnes kattepaberina ning 
lihtsustab pealekandmist; liimikiht 
võib kasutamise ajal kuju muuta) 

Kleeplint vaipade 
kinnitamiseks 

(näide kleeplintide kohta, mis ei 
anna ainet/segu pinnale edasi 
ning koosnevad liimikih(t)i(de)st 
ja aluskihist või sisemisest 
tugevdist) 

Funktsioon Määrde kandmine suusa pinnale Hoida kahte substraati koos 

Küsimus 4a: Kui aine/segu 
esemest eemaldada või eraldada ja 
kasutada sellest eraldi, kas 
aine/segu suudaks siis 
põhimõtteliselt (kuigi see ei pruugi 
olla nii mugav või keerukalt 
lahendatud) täita oma funktsiooni?  

JAH, liimikiht on võimeline täitma 
oma ettenähtud eesmärki (mis ei 
seisne ilmtingimata kleepimises!), 
kuid vähem mugavalt. 

EI, teibi funktsiooni määrab 
aluslindi või tugevdi ja liimi 
vastastoime. 

Küsimus 4b: Kas ese on peamiselt 
(st funktsiooni kohaselt) mahuti või 
kandematerjal, millest eraldub või 
antakse juhitaval viisil edasi 
ainet/segu või selle 
reaktsioonisaadusi? 

JAH, teibi funktsiooniks on aine 
või segu edasiandmine 
kontrollitaval viisil.  

EI, teibi funktsioon ei ole lihtsalt 
liimikihi eraldumise või 
edasiandmise juhtimine. 

Küsimus 4c: Kas aine/segu 
tarbitakse (st kasutatakse ära nt 
selle keemilise või füüsikalise 
muutuse tõttu) või eemaldatakse (st 
aine eraldub esemest) eseme 
kasutusfaasi ajal, mille tagajärjel 
muutub ese kasutuskõlbmatuks ja 
selle kasutusiga lõpeb? 

JAH, liimikiht ja kandematerjal 
kõrvaldatakse eraldi vastava 
kasutusea lõppemisel.  

EI, liimi ei tarbita ega eemaldata 
kleeplindi kasutusfaasi ajal. 

Järeldus  toote ja aine/segu kombinatsioon vt tabel 8 
 

                                                 
23 Tabelis kasutatavad mõisteid määratletakse vastavalt standardile EN 12481: 

Aluslint: elastne materjal nagu näiteks kangas, kile või paber, mis võib olla kaetud rõhutundliku kleepainega. 
Tugevdi: materjal, mis tugevdab aluslinti ja/või kleepainet. 
Kattepaber: eemaldatav materjal, mis kaitseb kleepuvat pinda või pindu. 
Substraat: pind või materjal, millele teip kantakse. 
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Tabel 8: Täiendavate suunavate küsimuste kasutamine rõhutundlike kleeplintide puhul 

Ese Kleeplint vaipade kinnitamiseks 

Küsimus 5a: kui aine/segu 
esemest eemaldada või 
eraldada, kas ese kaotaks siis 
võime täita oma ettenähtud 
otstarvet? 

JAH, liimikiht ei ole ilma aluslindita või tugevdita võimeline täitma 
teibi kavandatud otstarvet.  

Küsimus 5b: kas eseme 
põhiotstarve seisneb milleski 
muus kui aine/segu või selle 
reaktsioonisaaduste 
edasiandmises? 

JAH, teibi funktsioon on kinnituda substraadile ja anda 
täiendavaid omadusi aluslindi või tugevdi abil. 

Küsimus 5c: kas ese tavaliselt 
visatakse kasutusea lõppemisel, 
s.t kõrvaldamisel, minema koos 
aine/seguga? 

JAH, liim jääb kasutusea lõppemisel teibile. 

Järeldus toode, mille lahutamatu osa on aine/segu 
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2. LISA: näited piiri kindlaksmääramise kohta looduslike või 
sünteetiliste materjalide töötlemisel valmistoodeteks 
Põhijuhendi punktis 2.3 on selgitused ja suunavad küsimused, mis aitavad hinnata esemete 
keemilise koostise ning nende kuju/pinnaviimistluse/kujunduse tähtsust esemete funktsiooni 
suhtes. Suunavaid küsimusi 6a–6d saab kasutada selleks, et määrata kindlaks 
üleminekupunkt, millal toormaterjal muutub töötlemise käigus ainest/segust tooteks. 
Käesolevas lisas illustreeritakse toote määratluse rakendamist erinevate  toormaterjali 
tüüpide puhul. Näited illustreerivad, kuidas vastata suunavatele küsimustele 6a–6d ja kuidas 
need aitavad otsustada, kas ese on toode.  

Tuleb märkida, et aine/segu ja toote vaheline piir võib väga sarnaste materjalitüüpide puhul 
olla erinev (nt ei pruugi kõigi kiuliikide jaoks olla ühtset lahendust). Seega tuleks vältida 
järelduste tegemist sama tüüpi toormaterjali staatuse kohta erinevates sektorites, kuna see 
võib täita erinevaid funktsioone. Seega tuleb otsustada iga juhtumi korral eraldi, kas 
toormaterjal on toode või ei ole. Tööstussektorid võivad siiski töötada välja käesoleva juhendi 
jaotise 2.3 ja käesoleva lisa alusel lisajuhendi. 

Allpool antakse juhiseid otsustamiseks, kus ja kuidas määrata piiri toormaterjalide 
rafineerimise ja erinevate valmistoodete tootmise protsessis nelja sektori korral: metallid, 
tekstiilmaterjalid (koos laustekstiilitööstusega), paber ja plast. Näidetega tahetakse 
illustreerida otsuse tegemise protsessi ning tuleb rõhutada, et kahtluse korral tuleb alati läbi 
viia põhjalik vaatlus kooskõlas suunavate küsimustega. Seejuures tuleb järgnevate näidete 
kasutamisel olla ettevaatlik, võttes arvesse tekstis toodud erandeid.    
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1) Alumiiniumi töötlemine kui metalli töötlemise näide 
Alumiiniumi töötlemise näide esitab üleminekupunkti boksiidi töötlemisel alumiiniumist 
valmistoodeteks. Tuleb märkida, et muude metallide (nt raua/terase) töötlemise puhul võivad 
üleminekupunktid olla erinevad. Järgnev joonis näitab erinevaid töötlemisetappe ja vastavat 
tooraine staatust.   

Alumiiniumoksiid 
AI2O3

Alumiinium

Alumiiniumisulam

Alumiiniumtooted
Metallimaak

(boksiit)

aine

aine 
(metall)

ekstraheerimine

elektrolüüs 

Legeerelementide lisamine

Lihvimine, 
puurimine, pinna 
töötlemine…

Looduslik 
toormaterjal

Ekstrusiooni
valuplokid

Valtsimine ja edasine 
töötlemine

Detailideks valamine

Valmis 
alumiiniumtoode

Valtsimise 
valuplokid

Valuplokkideks 
valamine

Ekstrusioon

Valmis 
alumiiniumtoode

Lehtmaterjal 
(rullmaterjal)

Valmis 
alumiiniumtoode

segud

Alumiiniumisulamist 
valudetail

Ekstrusioon-
profiil

Lõikamine, 
vormimine, 
pindamine

tooted

Lõikamine, 
vormimine, 
pindamine

 

Joonis 3: Üleminek boksiidist alumiiniumist valmistooteni  

Segust 24 tooteks üleminekupunkt on valtsimise valuplokkide ja lehtmaterjali, ekstrusiooni 
valuplokkide ja ekstrusioonprofiilide ning alumiiniumisulami ja sulamist valudetailide vahel. 
Põhijuhendi suunavate küsimuste 6a–6d abil otsustamine võiks toimuda järgmiselt: 

                                                 
24 endine nimetus „valmistis“, nagu on näha joonisel.  
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Tabel 9: Suunavate küsimuste kasutamine alumiiniumi töötlemise eri etappides (1. osa)  

Ese 
Valtsimise ja 
ekstrusiooni 
valuplokid 

Rullmaterjal/ekstrusioonpr
ofiil 

Valmistoode, nt 
pinnakattega 
lehtmaterjal/valmis
toode 

Küsimus 6a: Kas esemel 
on teisi funktsioone peale 
selle, et seda edasi 
töödeldakse? 

EI, kindla funktsiooni 
saavutamiseks on vaja 
edasist töötlemist, 
nagu lõikamist või 
lehtstantsimist. 

JAH, alumiiniumi 
ekstrusioonprofiile saab tihti 
kasutada otse 
ehitustöödeks. 
NB! Teised metallisulami 
rullmaterjalid võivad nõuda 
olulist edasist töötlemist 
ning neil pole võrreldavat 
lõppkasutust. 

JAH, pinnatud 
lehtmaterjali saab 
kasutada sõidukite 
konstruktsioonis. 
Modifitseeritud 
ekstrusioonprofiile 
saab kasutada 
mitmeks otstarbeks, 
nagu torudena või 
pärast anodeerimist 
ukse- ja 
aknaraamidena. 

Küsimus 6b: Kas müüja 
viib eseme turule ja/või 
kas tarbija on eseme 
omandamisest huvitatud 
peamiselt selle 
kuju/pinnaviimistluse/kuju
nduse (mitte niivõrd selle 
keemilise koostise) tõttu? 

EI, valtsimise 
valuplokkide 
müüja/ostja 
pakub/omandab teatud 
keemilist koostist. 
Valuploki kuju määrab 
järgmise töötlemisetapi 
(valtsimise) iseloomu, 
kuid seda ei peeta 
keemilisest koostisest 
olulisemaks. 

Ebaselge. JAH, materjali kuju, 
pinnaviimistlus ja 
kujundus on ostja 
jaoks tavaliselt 
olulisemad kui 
keemiline koostis.  

Küsimus 6c: Kas eset 
töödeldakse edasise 
töötluse käigus „kergelt“, 
s.t ilma kuju olulise 
muutmiseta? 

EI, enne 
valtsimist/ekstrusiooni 
ei ole valuplokkidel 
kindlat kuju. Pärast 
valtsimist/ekstrusiooni 
on nad 
märkimisväärselt 
suuremad ning nad on 
täiesti teistsuguse, 
protsessis tahtlikult 
tekitatud kujuga. 

JAH, rullmaterjali töötlemine 
lehtmaterjaliks ja 
ekstrudeeritud profiilidest 
ukse- ja aknaraamide 
valmistamine hõlmab „kerge 
töötlemise“ etappe (nt 
lõikamine, pindamine). 
Materjalid on enne ja pärast 
protsessi enam-vähem 
sama kujuga. 

Ei töödelda edasi. 

Küsimus 6d: Kas eseme 
keemiline koostis jääb 
edasisel töötlemisel 
samaks? 

EI, materjali keemilist 
koostist võidakse 
edasise töötlemise 
käigus muuta (nt 
pinnakatte 
pealekandmisel). 

EI, lehtmaterjali keemilist 
koostist võidakse edasise 
töötlemise käigus muuta (nt 
pinnakatte pealekandmisel). 

Ei töödelda edasi. 

Järeldus aine/segu toode toode 

Rullmaterjali ja profiiliga sarnased metallidest ja sulamitest pooltooted, mida kasutatakse 
toormaterjalidena, on kangid, toorikud (nt lõigatud, masinaga töödeldud, pressitud jne), 
rullmaterjalid (pinnatud ja pindamata), ekstrusioonprofiilid, kiled ja kiud, foolium ja lindid, 
sepised, plaat, torud (valatud, õmbluseta ja keevitatud), torude ühendusdetailid, paagutatud 
pool- ja valmistooted, leht- ja ribamaterjal (pinnatud ja pindamata), lehtstantsitud tooted, 
valtstraat ja traat (pinnatud ja pindamata). 

Allpool on kirjeldatud alumiiniumvaluplokkide joonisel 3 kujutatud kaht töötlusviisi seoses 
segu ja toote eristamisega. 
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Alumiiniumisulam - valtsimise valuplokid - rullmaterjal 

Valtsimise valuplokkidel tavaliselt puudub lõppkasutusfunktsioon, mis näitab, et need on 
tavaliselt segud. See, kas rullmaterjalidel on lõppfunktsioon, on mitmeti mõistetav ning sõltub 
juhtumist. Igal juhul on kindla funktsiooni saamiseks vajalik lõikamine või lehtstantsimine. 
Kuna seda käsitletakse üldiselt kerge töötlusena, näitab see küsimus, et rullmaterjal on toode.  

Valuploki üleminekul rullmaterjaliks/profiiliks hakkab ostja/müüja tundma üldiselt 
kuju/pinnaviimistluse ja kujunduse vastu suuremat huvi kui keemilise koostise vastu. Kuigi 
koostis on oluliseks materjali kvaliteedi määrajaks, huvitab ostjat peamiselt esemete kuju. 
Valtsimise valuploki puhul peetakse kuju oluliseks (määrab järgmise töötlemisetapi), kuid 
tavaliselt ei peeta seda keemilisest koostisest olulisemaks. See näitab, et valuplokk on segu, 
kuid rullmaterjal on tavaliselt toode.  

Kui valtsimise valuplokid määravad ainult selle, kuidas toormaterjal järgmisena töödeldakse, 
siis rullmaterjali kujust tulenevalt saab neist valmistada ainult lehtmaterjali. Valtsimine 
muudab valuplokkide kuju mitmel viisil. Rullmaterjali lõikamine/lehtstantsimine ja edasine 
töötlemine ainult modifitseerib põhikuju ning seda võib pidada kergeks töötluseks. „Kerge 
töötluse“ alla kuuluvad selles sektoris näiteks lõikamine, puurimine, augulõikamine, pinna 
töötlemine, pindamine jne, ning selle alla ei kuulu protsessid, nagu sulatamine, ekstrusioon, 
paagutamine jne, mille puhul kuju kaotatakse või muudetakse olulisel määral. See näitab, et 
toormaterjali staatus muutub lehtmaterjaliks/rullmaterjaliks valtsimise protsessis.  

Materjali keemiline põhikoostis (alumiiniumisulam) ei muutu kogu töötlemise vältel, kuigi 
pindamisel või pinna töötlemisel (nt anodeerimine) või määrimisel/õlitamisel jne võidakse 
lisada aineid/segusid. Käesoleva näite puhul ei ole see küsimus heaks osutajaks, kuna see ei 
näita selgelt toormaterjali staatust. 

Alumiiniumisulam - ekstrusiooni valuplokid - ekstrusioonprofiilid 

Juba esimene küsimus näitab üheselt mõistetavalt, et kuna ekstrusiooni valuplokkidel puudub 
lõppkasutusfunktsioon, on need segud, kusjuures ekstrusioonprofiilid, mida saab otseselt 
teatud funktsiooni täitmiseks kasutada, on selgelt tooted.  

Valuploki üleminekul profiiliks hakkab ostja/müüja tundma kuju/pinnaviimistluse ja kujunduse 
vastu suuremat huvi kui keemilise koostise vastu. Ekstrusiooni valuplokkide kuju ei ole 
ekstrusioonprofiili suhtes oluline ning seega on valuplokkide ostja huvitatud ainult materjali 
keemilisest koostisest. See näitab selgelt, et valuplokid on segud. 

Ekstrusiooniprotsess muudab mitmel viisil oluliselt valuplokkide kuju, kuid 
ekstrusioonprofiilide töötlemise etappides ainult modifitseeritakse seda põhikuju. See näitab, 
et materjali üleminekupunkt peaks olema ekstrusioonprotsessi järel. 

Materjali keemiline põhikoostis (alumiiniumisulam) ei muutu kogu töötlemise vältel, kuigi 
pindamisel või pinna töötlemisel (nt anodeerimine) või määrimisel/õlitamisel jne võidakse 
lisada aineid/segusid. Ka selle juhtumi puhul ei aita see küsimus üleminekupunkti kindlaks 
teha. 
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Tabel 10: Suunavate küsimuste kasutamine alumiiniumi töötlemise eri etappides (2. osa)  

Ese Sulamist valuplokk 
ümbersulatamiseks Sulamist valudetail Valmis 

alumiiniumtoode 

Küsimus 6a: Kas esemel on 
teisi funktsioone peale selle, et 
seda edasi töödeldakse? 

EI. JAH.  JAH, alumiiniumist 
valmistooteid 
kasutatakse sõidukite 
konstruktsioonis, 
koduseadmetes ja 
pärast anodeerimist 
ehitustarindites.  

Küsimus 6b: Kas müüja viib 
eseme turule ja/või kas tarbija 
on eseme omandamisest 
huvitatud peamiselt selle 
kuju/pinnaviimistluse/kujunduse 
(mitte niivõrd selle keemilise 
koostise) tõttu? 

EI, ümbersulatatavate 
sulamist valuplokkide 
müüja/ostja 
pakub/omandab pigem 
teatud keemilist koostist 
kui teatud kuju. 
Valuploki kuju ei ole 
järgmiste 
töötlemisetappide 
(sulatamine ja 
valamine) olemuse 
määrajaks. 

JAH, sulamist 
valudetaili (valandi) 
ostja on huvitatud 
juba põhikuju ja 
kujunduse 
omandamisest.  
Keemiline koostis on 
(tavaliselt) vähem 
oluline kui kuju, 
pinnaviimistlus või 
kujundus.  

JAH, materjali kuju, 
pinnaviimistlus ja 
kujundus on ostja 
jaoks tavaliselt 
olulisemad kui 
keemiline koostis.  

Küsimus 6c: Kas eset 
töödeldakse edasise töötluse 
käigus „kergelt“, s.t ilma kuju 
olulise muutmiseta? 

EI, kuna 
ümbersulatatavate 
sulamist valuplokkide 
kuju 
sulatamisprotsessis 
täielikult muutub, 
puudub neil kindel kuju. 
Pärast valamist 
saadakse täiesti erinev 
kuju, mis selles 
protsessis tahtlikult 
luuakse. 

JAH, sulamist 
valudetailide 
(valandite) töötlemine 
valmistooteks hõlmab 
nt lihvimist, puurimist, 
pinna töötlemist. 
Materjalid on enne ja 
pärast protsessi 
enam-vähem sama 
kujuga. 

Ei töödelda edasi. 

Küsimus 6d: Kas eseme 
keemiline koostis jääb edasisel 
töötlemisel samaks? 

EI, sulamist valuploki 
keemiline koostis ei 
muutu ümbersulatamise 
ajal, kuid hiljem võib 
sulamist valudetaili 
(valandi) keemiline 
koostis edasise 
töötlemise (nt 
anodeerimise) käigus 
muutuda. 

EI, sulamist 
valudetaili (valandi) 
keemiline koostis 
võib edasise 
töötlemise (nt 
anodeerimise) käigus 
muutuda. 

Ei töödelda edasi. 

Järeldus aine/segu toode toode 

Alumiiniumisulamist valudetailidega sarnased toormaterjali tüübid on: valandid (nt 
tsentrifugaalvalu, survevalu, täppisvalu, liivavormvalu jne), pidevvaluvormid (nt kangid, 
valtstoorikud, bluumid, ümarvalandid, plaatvalandid). Materjali staatuse üle lõpliku otsuse 
tegemisel tuleb tavaliselt lähtuda konkreetsest juhtumist. 
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2) Tekstiilide ja laustekstiilide töötlemine  
NB! Seda näidet ei saa vahetult kasutada kõigi (tehis-) kiuliikide korral; näiteks on 
tehismineraalkiudude ja sünteetiliste polümeeride vahel suured erinevused. Joonisel 
näidatakse mitmesuguseid tekstiili- ja laustekstiilitööstuses kasutatavaid töötlemisetappe ja -
meetodeid. Sõltumata toormaterjali tüübist (sünteetiline või looduslik materjal) käsitletakse 
töötlemisjärgu „tehistekstiil ja lauskiud“ materjale tootena. Seega iga edasist töötlemist 
käsitletakse toodete töötlemisena. 

Aine (vabastatud)

Looduslikud 
allikad

Regenereeritud ja
regenereerimata
looduslikud
polümeerid, nt tselluloos

Tehiskiud

Monomeerid

Sünteetilised
polümeerid Polümeer

(vabastatud)

Ketramine/venitamine

Takk Monokiud

Lausmaterjalide vormimine ja 
sidestamine sulatismenetlusel

Filamentkiud

 

Joonis 4: Üleminek toormaterjalist tekstiili- või laustekstiilitooteks  
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Tabel 11: Suunavate küsimuste kasutamine tekstiili/laustekstiili töötlemise eri etappides   

Ese Sünteetiline 
polümeer Tehiskiud Veoköis 

Küsimus 6a: Kas esemel on 
teisi funktsioone peale selle, et 
seda edasi töödeldakse? 

EI. JAH, tehiskiude saab 
kasutada näiteks patjade 
täitematerjalina või 
hambaniidina.  

JAH, veoköis 
täidab mitmeid 
funktsioone. 

Küsimus 6b: Kas müüja viib 
eseme turule ja/või kas tarbija 
on eseme omandamisest 
huvitatud peamiselt selle 
kuju/pinnaviimistluse/kujunduse 
(mitte niivõrd selle keemilise 
koostise) tõttu? 

EI, polümeeride puhul 
ollakse huvitatud 
nende keemilisest 
olemusest ja mitte 
kujust. 

JAH, tehiskiu omandamisel 
peetakse tavaliselt 
olulisemaks materjali kuju, 
pinnaviimistlust ja kujundust. 

JAH, veoköie 
ostja jaoks on 
selle kuju 
olulisem kui 
keemiline 
koostis.  

Küsimus 6c: Kas eset 
töödeldakse edasise töötluse 
käigus „kergelt“, s.t ilma kuju 
olulise muutmiseta? 

EI, polümeeril ei ole 
veel kindlat kuju. 
Ketramise või 
venitamise teel 
valmistatud kiududel 
on kuju ja kujundus 
(läbimõõt), mida 
töötluse käigus 
tahtlikult vormitakse.  

JAH, kiududel on juba enne 
töötlemist teatud kuju, mida 
täiendavalt töödeldakse, 
näiteks lõigatakse, 
korrutatakse, viimistletakse. 
Kiud iseenesest jääb 
endisesse olekusse, kuid see 
köidetakse „kimpu“.  

Ei töödelda 
edasi. 

Küsimus 6d: Kas eseme 
keemiline koostis jääb edasisel 
töötlemisel samaks? 

EI, koostis muutub 
enne ekstrusiooni 
(lisaained, 
ristsidumine). 

JAH, tehiskiu keemilist 
koostist võidakse muuta selle 
töödeldavuse parandamise 
või värvimise eesmärgil. Kiu 
põhikoostis on siiski sama. 

Ei töödelda 
edasi. 

Järeldus aine/segu toode toode 

Tehiskiudude kohta saab mõne kasutusala korral vastata esimesele küsimusele 
ühemõtteliselt, sest tehiskiududel juba on muu funktsioon peale selle, et neid edasi 
töödeldakse, kuid mõne kasutusala korral on põhifunktsioon edasine töötlemine. Seega võib 
kiud põhimõtteliselt olla juba toode. Sama kehtib veoköie kohta.  

Tehiskiudude ostja on tavaliselt rohkem huvitatud spetsiifilise kujuga materjali omandamisest 
kui spetsiifilisest koostisest. Fakt, et erineva koostisega kiude võib kasutada samaks 
otstarbeks, näitab samuti füüsikaliste omaduste suuremat tähtsust. 

Veoköie ostja on kahtlemata köie kujust rohkem huvitatud kui selle keemilisest koostisest.  

Ekstrusiooni või venitamise protsess määrab kiu läbimõõdu ning seetõttu antakse kiule selles 
töötlemisetapis tahtlikult teatud kuju. Selles etapis antakse kiududele teisigi omadusi, nagu 
tugevus, venivus ja kokkutõmbuvus. Tehiskiude „ühendatakse“ erinevate protsesside abil 
valmistoodeteks, nagu veoköis. Need on peamiselt mehhaanilised protsessid, mis ei muuda 
kiudude põhistruktuuri, vaid lihtsalt „koondavad“ need suuremateks üksusteks.  

Polümeeri keemiline koostis võib pärast ekstrusiooni/venitamist mitmesuguste töötluste 
käigus muutuda (sõltuvalt edasise töötlemise tüübist).  

Näitest võib näha, et etapp, mille puhul funktsiooni määravad kuju, pinnaviimistlus ja 
kujundus, võib esineda toormaterjali töötlemise varajases järgus. Lisaks sellele on kujundus 
kiu tähtis füüsikaline omadus, sest selle üldkuju edasise töötlemise käigus ei muutu. 
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3) Polümeeride töötlemine 
Polümeeride töötlemise tööstuses esineb üleminekupunkt segust tooteks pärast 
polümeerpelletite muundamist. Muundamisprotsessis muudetakse segu tooteks. Joonis 
esitab ühe näidistoote/-protsessi, mida võib lugeda polümeeride töötlemise tööstuses 
tüüpiliseks ning seetõttu esindab see ka teisi protsesse, nagu kalandreerimine, 
injektsioonvormimine jne. 

 

etüleen

polüetüleenpelletid

polüetüleenist pakkematerjal

polüetüleenkiled

Plasttooted

toornafta

Aine 
(monomeer)

Segu
(polümeer)

Toode

Toode

rafineerimine

Polümerisatsioon, 
lisaainete lisamine

Kilepuhumine

Lõikamine, liimimine jne

Looduslik 
toormaterjal

 
Joonis 5: Üleminek toornaftast plasttooteks  
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Tabel 12: Suunavate küsimuste kasutamine polümeeri tootmise eri etappides  

Ese Polümeerpellet Polüetüleenkiled Polüetüleenpakkematerjal

Küsimus 6a: Kas esemel on 
teisi funktsioone peale selle, et 
seda edasi töödeldakse? 

EI. JAH, otsene 
kasutamine 
pakkematerjalina 
on võimalik ka 
edasise 
töötluseta.  

JAH, pakend.  

Küsimus 6b: Kas müüja viib 
eseme turule ja/või kas tarbija 
on eseme omandamisest 
huvitatud peamiselt selle 
kuju/pinnaviimistluse/kujunduse 
(mitte niivõrd selle keemilise 
koostise) tõttu? 

EI, muundamiseks 
valitakse 
polümeerpelletid 
nende keemilise 
koostise põhjal. Kuju 
ei ole oluline. 

JAH, kile ostja on 
väga huvitatud 
selle kujust. 
Mitmete 
funktsioonide 
täitmiseks saab 
kasutada erineva 
keemilise 
koostisega kilesid. 

JAH. 

Küsimus 6c: Kas eset 
töödeldakse edasise töötluse 
käigus „kergelt“, s.t ilma kuju 
olulise muutmiseta? 

EI, muundur annab 
sihipäraselt 
polümeermaterjalile 
kuju, mis määrab 
selle funktsiooni.  

JAH, edasine 
töötlemine ei 
muuda kujundust, 
vaid ainult 
modifitseerib 
seda.  

Ei töödelda edasi. 

Küsimus 6d: Kas eseme 
keemiline koostis jääb edasisel 
töötlemisel samaks? 

EI, enne 
ekstrudeerimist 
segatakse 
toormaterjalile 
teatud omaduste 
lisamiseks juurde 
lisaaineid. 

JAH, kile 
keemiline koostis 
iseenesest 
edasise töötlemise 
etappides ei 
muutu, kuid sellele 
võidakse midagi 
trükkida.  

Ei töödelda edasi. 

Järeldus aine/segu toode toode 

Kuigi polümeerpelletid ei täida veel lõppkasutusfunktsiooni, siis muundatud materjalid 
tõenäoliselt täidavad. Näites saab polüetüleenkilet kasutada vahetult pakendamiseks ning 
seda saab ka kasutada ja modifitseerida edasises töötluses.  

Muunduris muudetakse polümeeriühendite struktuuri ja kujundust. Saadaval materjalil säilib 
edasise töötlemise käigus kujundus ja struktuur.  

Polümeeritööstuse sektori jaoks tähendab see, et segu ja toote vahelist piiri tähistavad 
protsessid, mille hulka kuuluvad näiteks (kuid mitte ainult) ekstrusioon läbi torude, 
kilepuhumine, puhumisvormimine, lehtmaterjali vormimine, rotovormimine, vahustamine, 
survevormimine, kiu ketramine või lindi pikilõikamine kalandreerimisel, pindamine või 
injektsioonvormimine.  
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4) Paberi töötlemine 
Segust tooteks üleminekupunkt on puidumössi ja kuivatatud paberi vahel.  

 

 

Joonis 6: Illustreeriv näide puidust pabertoodeteks üldise üleminekupunkti kohta  

Terviklik paberivalmistamise protsess

Töötlemine

Hakkimine  Tselluloosi 
keetmine  

Mössi 
valmistamine 

Muutmine 

Paberist valmistoode 
on toode 

Puit (looduslik 
toormaterjal) 

Laastud Tselluloos 
on looduslik aine  

(ei registreerita)

Paber 
on toode 

Töödeldud paber
on toode 

Puidumöss 
on segu 

 ainete või segude võimalik lisamine 

Formeerimine, 
veetustamine, 
kuivatamine 
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Tabel 13: Suunavate küsimuste kasutamine paberi tootmise eri etappides  

Ese Puidumöss Paber Postkaart 

Küsimus 6a: Kas esemel on teisi 
funktsioone peale selle, et seda edasi 
töödeldakse? 

EI. JAH, seda saab 
kasutada nt 
pakkematerjalina.  

JAH. 

Küsimus 6b: Kas müüja viib eseme 
turule ja/või kas tarbija on eseme 
omandamisest huvitatud peamiselt selle 
kuju/pinnaviimistluse/kujunduse (mitte 
niivõrd selle keemilise koostise) tõttu? 

EI, puidumöss on 
enamasti vedelik ning 
seega ei ole sellel veel 
kuju, pinnaviimistlust 
ega kujundust. 

JAH, ostja jaoks on 
kõige olulisem paberi 
kuju.  

JAH. 

Küsimus 6c: Kas eset töödeldakse 
edasise töötluse käigus „kergelt“, s.t ilma 
kuju olulise muutmiseta? 

EI, pärast 
veetustamist/kuivatamist 
antakse puidumössile 
esmakordselt teatav 
kuju, pinnaviimistlus ja 
kujundus.  

JAH, edasine 
töötlemine (praegusel 
juhul lõikamine, 
trükkimine) ei muuda 
põhikujundust. Kuigi 
kuju ja pinnaviimistlust 
modifitseeritakse, 
määravad 
„paberi“ omadused 
juba funktsiooni.  

Ei 
töödelda 
edasi. 

Küsimus 6d: Kas eseme keemiline 
koostis jääb edasisel töötlemisel 
samaks? 

EI, võidakse lisada 
kemikaale. 

JAH, ainult 
pinnatöötlusel, 
liimimisel jne võidakse 
lisada aineid.  

Ei 
töödelda 
edasi. 

Järeldus aine/segu toode toode 

Paberimasinast saadav paber võib juba täita lõppkasutusfunktsiooni, nt võib olla pakke- või 
täitematerjal. Kuigi paberit töödeldakse täiendavalt teatud otstarbe paremaks täitmiseks, on 
paberil juba funktsioon lisaks toormaterjaliks olemisele edasisel töötlemisel.  

Veetustatud paber on toormaterjali esimene teatava kuju, pinnaviimistluse ja kujundusega 
vorm. Mis tahes eelnev tootmise käigus esinev toormaterjali vorm ei saa seega esindada 
toodet.  

Paberi edasine töötlemine võib siiski oluliselt muuta paberi üldkuju; kuid kujundus jääb 
samaks.  

 



Toodetes sisalduvatele ainetele esitatavad nõuded                Versioon 2 – aprill 2011   

50 

3. LISA: illustreerivad näited, kuidas kontrollida, kas artikli 
7 ja artikli 33 nõudeid on vaja täita 

1) Lõhnastatud lastemänguasjad 
Lõhnastatud lastemänguasjad on tooted, millest ainete eraldumine on ette nähtud. Käesolev 
juhtum valiti illustreerimaks raskusi, millega toodete importija võib kokku puutuda, kui ta ei 
saa oma tarnijatelt mingit teavet imporditud tootes sisalduvate ainete kohta. 

Eeldatakse järgmist:  

 Import aastas: 1 miljon lõhnastatud mänguasja  

 Mänguasja lõhnaainet sisaldava osa kaal: 2 g 

 Puudub teave eralduvate ainete sisalduse kohta 

 Puudub teave registreerimise kohta 

Aine identifitseerimine  

Selleks et saada teavet lõhnastatud mänguasjadest eralduvate ainete kohta, teeb importija 
järgmised analüüsid: 

1. Analüüsitakse lõhnaaineid (kokku 24), mille Euroopa Liidu kosmeetikatoodete 
teaduskomitee (SCCNFP 1999) on klassifitseerinud ülitundlikkust põhjustavateks. 
Uuritakse mitmesuguste, nt sidruni- ja maasikalõhnaga mänguasju. Analüüsitakse 
lõhnaainet sisaldavat osa. 

2. Eraldumist sidrunilõhnalisest mänguasjast analüüsitakse emissioonikatsega.  

3. Gaaskromatograafi/mass-spektromeetri (GC-MS) abil tehakse ekstraheeritavate 
orgaaniliste ühendite sõeluuring. 

Lõhnaainete analüüsil leiti kokku 11 ülitundlikkust põhjustavat lõhnaainet; identifitseeriti 
ainete nimetused ja CAS-numbrid. Emissioonikatses tehti kindlaks mitmed ühendid ja 
identifitseeriti ainete nimetused. Ekstraheeritavate ühendite sõeluuringus identifitseeriti ainult 
ühe aine nimetus. CAS-numbreid otsiti toksikoloogiliste andmete veebiandmebaasist 
(Thomson Microdex). Klassifikatsioon otsiti Taani keskkonnakaitseameti (EPA) nimekirjadest. 
Kõikide identifitseeritud ainete jaoks ei olnud võimalik aine kättesaadava nimetuse järgi CAS-
numbreid leida.  

Teave aine kontsentratsiooni kohta 

Lõhnaainet sisaldavas osas määrati D-limoneeni kontsentratsioon. Klassifikatsioon saadi 
andmebaasidest. 

http://www.mst.dk/English/�
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Tabel 14: Teave mänguasjades sisalduva D-limoneeni kohta  

Aine nimetus CAS-nr Klassifikatsioon 

Kontsentratsioon 
lõhnaainet sisaldavas 
mänguasja osas 
(mg/kg) 

D-limoneen 5989-27-5 

R10 (Flam. Liq. 3; H226) 
Xi;R38 (Skin Irrit. 2; H315) 
R43 (Skin Sens. 1; H317) 
N;R50/53 (Aquatic Acute 1; H400 
- Aquatic Chronic 1; H410) 

800 

Kasutatavat ainekogust puudutav teave 

D-limoneeni koguse lõhnastatud mänguasjades saab välja arvutada igas mänguasjas 
sisalduva koguse (800 mg/kg  0,002 kg/mänguasi = 1,6 mg/mänguasi) korrutamisel aastas 
imporditavate mänguasjade kogusega (1 000 000 mänguasja/a). Aastane D-limoneeni kogus 
imporditavates mänguasjades on 1,6 kg/a, mis jääb alla 1 t/a.  

On võimalik arvutada, kui palju mänguasju importija võib importida, enne kui ta ületab D-
limoneeni künniskoguse 1 t/a: 

amänguasja
mänguasitmänguasimgKonts

Arv a
t

a
t

toodekaalaine

a
t

tooted
6

9
)/(

max 10625
106.1

1

6.1

11



 

 

Arvmax tooted: toodete maksimaalne arv, mida saab aastas toota ja importida ilma 
registreerimiskohustuse tekkimiseta. 

Konts aine (kaal/toode): aine sisaldus ühes tootes. 

Importija võib importida 625 miljonit mänguasja, enne kui saavutab D-limoneeni 
künnisväärtuse 1 t/a ja tal tekib registreerimiskohustus. 

Otsustusprotsessi näide 

 
 Näide: sidrunilõhnaga (D-limoneen) mänguasi 

  Kas te olete esimene eseme valmistaja või importija Euroopa Liidus? 

  JAH. 

  Kas teie ese on toode? (vt peatükk 2) 

  JAH. Ettevõte impordib mänguasju, mis on tooted, sest kuju määrab nende funktsiooni. 

  Kas on ette nähtud ainete eraldumist tootest? (vt peatükk 3) 

  Ained eralduvad toote kasutamise ajal. Ainete eraldumine on mänguasja lisaomadus ning 
see eraldumine on seega ette nähtud, vastasel juhul toode ei lõhnaks. 

  Kas toode sisaldab kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikke aineid (SVHC)? 
(vt peatükid 4 ja 5) 

  Kui importijal ei ole muud teavet peale keemilise analüüsi tulemuste, võib ta teha järgmist: 

  1) Koguda teavet tööstusharu teadmiste ja ainete tüüpilise sisalduse kohta seda liiki tootes, 
normatiivide kohta, nt mänguasjade direktiivis jne. Importija kõrvutab kõnealust teavet 
autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loeteluga, kuid ta võib kahelda, kas väga 
ohtlike ainete (SVHC) sisaldust saab välistada. Ta ei leia teavet lõhnaainete kohta, mille 
eraldumine on ette nähtud.  
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  2) Küsida tarneahelast, kas tootes või selle tootmiseks kasutatavates ainetes/segudes 
sisaldub mõni kandidaatainete loetellu kantud aine või otsida kinnitust, et väga ohtlikke 
aineid (SVHC) tootes ei sisaldu. Küsida tarneahelast, kas on võimalik kindlaks teha 
lõhnaainete tarnijat. Kui on, võib mänguasjade importija üritada hankida ohutuskaarti.  

  3) Planeerida ja teha analüütiliste meetodite abil kandidaatainete loetelu ainete 
sõeluuringuid, kui tarnijatelt teavet ei saa ja väga ohtlike ainete (SVHC) sisaldumine on 
tõenäoline (vt ülalesitatud tulemused). 

  4) Kontrollida, kas identifitseeritud ained on kandidaatainete loetelus (emissioonikatse 
näitas ühendite olemasolu, millel on klassifikatsioon R50/53 (Aquatic Acute 1; H400 - 
Aquatic Chronic 1; H410) ja R51/53 (Aquatic Chronic 2; H411). Need ühendid võivad 
vastata PBT-/vPvB-ainete kriteeriumidele ning neid võidakse seega identifitseerida väga 
ohtlike ainetena (SVHC)). 

  5) Arvutada sõeluuringuga identifitseeritud ainete kogus ja hinnata, kas need võivad ületada 
registreerimise künniskoguseid.   

  Kas lõhnaainete segu üldkogus on > 1 t/a (arvesse tuleb võtta kõiki selliseid tooteid 
ettevõttes)? 

  JAH. Lõhnaainete kogumaht on u 2 t/a.  

  Identifitseerige iga aine, mille eraldumine tootest on ette nähtud. 

  Mänguasjas identifitseeriti kokku 11 lõhnaainet. Emissioonikatses tehti kindlaks mitmed 
ühendid ning mõned kindlakstehtud ühenditest identifitseeriti CAS-numbri ja 
klassifikatsiooniga.  

  Analüüsi tulemusena saadi ainult aine nimetus. CAS-numbrit ja klassifikatsiooni tuleks 
otsida koostatavast klassifitseerimis- ja märgistusandmikust.  

  Käesoleva juhtumi järgmised etapid keskenduvad D-limoneenile, mis identifitseeriti 
keemilise analüüsi abil.   

  Ained vabastatakse registreerimisest? 

  EI. 

  Kontrollige olemasolevaid registreeringuid selleks kasutusalaks. 

  Aine pole registreeritud. 

  Määrake iga aine kogus, mille eraldumine on ette nähtud (kõik vastavad ettevõtte 
tooted tuleb arvesse võtta ning kokku liita) 

  Keemilise analüüsi abil määratakse mänguasja sisemistes osades D-limoneeni, mille 
eraldumine on ette nähtud, sisalduseks 800 mg/kg. D-limoneeni sisaldus mänguasjas on 
1,6 mg, sest sisemise osa kaal on 2 g.  

  Üldkogus > 1 t/a? 

  Eeldatakse, et kõnealune mänguasi on ainuke D-limoneeni sisaldav toode, mida ettevõte 
impordib. D-limoneeni arvutuslik kogus aastas on 1,6 kg/a, mis jääb alla 1 t/a.  

  D-limoneeni registreerimine mänguasjades pole vajalik. 
 

 

Juhtumi kommentaarid 

Importija võib importida mitme muu lõhnaga mänguasju, mida tuleb samuti uurida. Iga 
üksikaine, mille eraldumine on ette nähtud, tuleb identifitseerida.  

Analüüsiti ainult 24 valitud lõhnaaine sisaldust tootes. Mänguasjas on rohkem aineid, mistõttu 
tehti ka emissioonikatse. Emissioonikatsega identifitseeriti rida lenduvaid aineid, mis 
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eralduvad õhku. Seejuures analüüsiti ainult eraldumist, mitte sisaldust. Emissioonikatse ei 
hõlmanud lõhnaaineid.  

Lisaks lõhnaainete analüüsile ja emissioonikatsele, mille abil uuriti teatud teadaolevate 
ühendite olemasolu kogu tootes (ained ekstraheeriti mänguasjast) ja eralduvate ainete 
hulgas (analüüsiti õhust kogutud emissiooni), tehti ekstraheeritavate orgaaniliste ühendite 
GC-MS-sõeluuring, millega tuvastati iga aine ja iseloomustati seda spektri alusel. 
Emissioonikatse abil tuvastatud ühendeid GC-MS-analüüsis siiski ei leitud, seetõttu ei olnud 
selle meetodi abil võimalik määrata lenduvate ainete sisaldust. 

Käesolev juhtum näitab, kui keeruline on keemilise analüüsi põhjal koostada täielikku 
dokumentatsiooni ainete jaoks, mille eraldumine tootest on ette nähtud. Võimalusel tuleb 
ainete, mille eraldumine tootest on ette nähtud, identifitseerimisandmete ja koguse 
dokumenteerimisel võtta aluseks toote valmistamiseks kasutatud koostis. Imporditud toodete 
dokumentatsioon võib sisaldada lisadokumente, nagu tarnijate kirju või sertifikaate, mis 
esitavad andmeid nt lõhnainete sisalduse kohta tootes. 
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2) Rõivad 
Rõivad valiti näitena olukorrast, milles võib eeldada kokkupuudet. Lisaks sellele esindab 
näide juhtumit sektorist, mis on tugeva (meedia) tähelepanu all ning mille toodetes 
sisalduvate keemiliste ainete kohta on palju teadmisi. Käesoleva juhtumi ettevõte on juba 
alustanud programmi, millega piiratakse ohtlike ainete sisaldust tema tarnijate toodetes. Selle 
tulemusena kõrvaldatakse tekstiilidest järk-järgult väga ohtlikud ained (SVHC). 

Rõivaste valiku kriteerium: 

 Kasutajad ja kasutamine: suur kasutajate rühm ja laialdane kasutus; kasutajate hulgas on 
haavatavad rühmad, nagu lapsed. 

 Materjalitüüp: esindab materjali, mida kasutatakse paljudes muudes toodetes peale 
rõivaste, mistõttu juhtumit saaksid rakendada ka teised toodete valmistajad/importijad. 

 Kokkupuutestsenaariumid: näide võimalikust otsesest kokkupuutest nahaga ja ainete 
migratsioonist. 

 Tarneahela skeem: esindab tarneahelat, milles imporditavate toodete osakaal on suur 
ning EMP-sisene tootmine on ebaoluline. 

 Dokumentatsioon: Rootsi ettevõte esitas teabe oma vööpannalde impordi kohta. 

Toodete valmistaja/importija 

Valitud ettevõte impordib vööpandlaid ja ehteid EMP-välisest riigist. Seega tegutseb ettevõte 
tarneahelas vööpannalde ja ehete suhtes toodete Euroopa Liitu importijana. 

Aine identifitseerimisandmed 

Ettevõte peab tutvuma autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loeteluga. Metallilist pliid, 
millele käesolev juhtumiuuring keskendub, ei ole direktiivi 67/548/EMÜ I lisas klassifitseeritud. 
Selles näites eeldatakse siiski, et metalliline plii täidab väga ohtliku ainena (SVHC) 
määratlemise kriteeriumid ning kuulub seega kandidaatainete loetellu. 

Ettevõte selgitas, et kemikaalide täieliku nimekirja saamine tarnijatelt on sageli keeruline. See 
ei ole siiski vajalik, kui ettevõte peab kontrollima, kas tal on artikli 7 lõike 2 ja artikli 33 
kohaseid kohustusi. Tarnijatelt võib küsida otse nende konkreetsete ainete sisaldust, mis on 
kandidaatainete loetelus.  

Registreerimise olemasolu kontroll 

Vastavalt käesoleva juhendi punktile 6.4. 

Teave aine kontsentratsiooni kohta 

EMP-väliste riikide tarnijatel ei ole kohustust esitada toote ohutuskaarti või muud teavet. 
Teabe saamiseks võib kasutada alternatiivseid käesoleva juhendi 5. peatükis soovitatud viise, 
kaaludes, milline viis on nõutava teabe saamiseks lihtsaim. 

Käesolevas juhtumis on pliisisalduse ülemmäär ettevõtte vööpannaldes 0,3 massi-% ja 
ehetes 0,01 massi-%. Nende maksimaalsete kontsentratsioonide alusel tehtud hinnang 
kirjeldab halvima juhu stsenaariumit. 

Kõnealusel juhtumil ei ole teada, millist sulamit on pandlas kasutatud. Tuleb siiski märkida, et 
enamiku sulamite keemiline koostis on avaldatud riiklike, Euroopa või rahvusvaheliste 
standarditena. Kui sulam ei ole standarditud, saab tavaliselt selle keemilise koostise määrata 
tavalise keemilise analüüsi abil. 
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Teave kasutatud ainekoguse kohta  

Eelneval aastal imporditud vööpannalde koguse põhjal hinnati plii aastast üldkogust ettevõtte 
toodetes. Arvutamisel võeti aluseks imporditud vööpannalde üldkogus ja plii maksimaalne 
kontsentratsioon pandlas: 0,3 massi-%.  

Otsustusprotsessi näide 

 
  Näide: vööpannaldes sisalduv metalliline plii 

  Kas te olete eseme esimene valmistaja või importija Euroopa Liidus? 

  JAH. 

  Kas teie ese on toode? (vt peatükk 2) 

  JAH. Vööpandlad ja ehted on tooted. 

  Kas tootest on ette nähtud ainete eraldumine? (vt peatükk 3) 

  EI. 

  Järeldus registreerimise kohta: Ei ole vaja registreerida. 

  Kas toode sisaldab kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikke aineid (SVHC)? 
(vt peatükid 4 ja 5) 

  Seda tuleb kontrollida autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetelu abil. Metallilist 
pliid (7439-92-1) ei ole direktiivi 67/548/EMÜ I lisas klassifitseeritud, kuid sellel ainel on 
väga ohtlikke omadusi ning on võimalik, et see kantakse kandidaatainete loetellu. 
Käesolevas näites eeldatakse, et aine on kandidaatainete loetelus.  

  JAH. 

  Määrake väga ohtliku aine (SVHC), käesolevas näites plii, kontsentratsioon 

  Plii piirkontsentratsioon ettevõtte ehetes on 0,01 massi-%, mis jääb alla künniskoguse 0,1 
massi-%. Plii piirkontsentratsioon ettevõtte funktsionaalses esemes nagu pandlas on 0,3 
massi-%. Seega ületab plii maksimaalne kontsentratsioon pannaldes künniskogust. 
Ettevõttel ei ole võimalik analüüsida suuri pannalde partiisid ning eeldatakse, et 
kontsentratsioon on kõigis pannaldes 0,3 massi-%. Ettevõte impordib umbes 13 000 000 
pannalt aastas (kokku umbes 650 erinevat tellimust/stiili).  

  Varasematest katsetest on teada, et suurem osa pannaldest sisaldab palju vähem kui 0,1 
massi-% pliid, ent tarnija ei ole seda keemiliste analüüside tulemustena või sertifikaatidena 
dokumenteerinud. 

  Kas kontsentratsioon on üle 0,1 massi-%? 

  JAH. 

  Selle etapi järeldus: edastage teavet vastavalt artiklile 33. 

  Kas on ette nähtud väga ohtliku aine (SVHC) (plii) eraldumist? 

  EI. 

  Kas aine on selleks kasutusalaks juba registreeritud? 

  EI. 

  Arvutage väga ohtliku aine (SVHC) (plii) kogus kõigis toodetes. 

  Pandlad on ainuke ettevõtte poolt EMPsse imporditav toode, milles plii kontsentratsioon 
ületab künniskogust 0,1 massi-%. Kõigi pannalde koostises EMPsse toodava plii üldkogus 
aastas arvutatakse järgmiselt: 

  Eelmisel aastal imporditud pannalde arv: 13 000 000 tükki 
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  Ühe pandla kaal: 100 g 

  Plii maksimaalne kontsentratsioon pandlas: 0,3 massi-% 

  Plii üldkogus: (0.3  0.01)  (100 10-6)  13 000 000 = 3,9 t/a 

  Kas plii üldkogus > 1 t/a? 

  JAH. EMPsse toodava plii üldkogus on 3,9 t/a. See kogus ületab künniskogust 1 t/a. 

  Kas kokkupuudet normaalsetel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel 
saab välistada? 

  Aine funktsioon toodetes: 

  Plii väike kogus alandab sulami sulamistemperatuuri. Plii esineb üpris kindlasti sulami 
maatriksis eraldiseisvate osakestena ning säilitab sellisena oma olemuslikud omadused. 

  Toote kasutusala(d): 

  Normaalne(sed) kasutusala(d): importija müüb vööpandlaid ettevõtetele, kes toodavad 
vöösid, nt nahast, nii lastele kui ka täiskasvanutele.  

  Mõistlikult prognoositav(ad) kasutusala(d): kui vööde valmistaja töötleb pannalt viisil, mille 
puhul pandlast eraldub osakesi, nt lihvib või töötleb liivapaberiga, tuleb kasutada sobivat 
kaitsevarustust. Jootmisel ja keevitamisel eraldub plii gaasina ning tuleb kasutada sobivat 
kaitsevarustust. Lisaks sellele võivad lõppkasutuse juures lapsed pannalt imeda. 

  Emissioonipotentsiaal kasutusala(de) ja kõrvaldamise käigus – erinevate 
kokkupuuteviisidega seoses: 

  Metallilise plii puhul on kokkupuute viisideks sissehingamine ja allaneelamine. 
Sissehingamise võib käesoleval juhtumil arvestamata jätta. Selline võimalus siiski esineb, et 
plii võib pandlalt tarbija kätele üle kanduda, misjärel võidakse seda alla neelata. 

  Lisaks ei saa välistada, et metallpandlast võib pärast selle kõrvaldamist pliid eralduda. 

  Pliid on toodete koostises kasutatud palju aastaid. Seega tuleks ilmselt otsida täiendavat 
teavet plii „selle kasutusala“ kohta valdkonnaühingutelt, avalikust kirjandusest ja 
andmebaasidest. Otsige teavet plii emissiooni kohta pannaldest ja sellesarnastest 
materjalidest ning inimeste ja keskkonnaga kokkupuute kohta.  

  Kas inimeste või keskkonnaga kokkupuudet on võimalik välistada? 

  EI. 

  Järeldus: teavitamine on nõutav. 
 

 

Juhtumi kommentaarid 

See juhtum illustreerib võimalust kasutada otsustamisel, kas importijal on artikli 7 lõike 2 ja 
artikli 33 kohaselt kohustusi, halvima juhu stsenaariumi, mis põhineb väga ohtliku aine 
(SVHC) maksimaalsel kontsentratsioonil või ettevõtte kehtestatud piirmääral väga ohtliku 
aine (SVHC) sisaldusele toodetes. Maksimaalse kontsentratsiooni põhjal saab teha järelduse, 
et nii teavitamine kui ka teabe edastamine on nõutavad. Järgmine etapp hõlmab plii 
kontsentratsiooni täpsemat määramist pandlas keemilise analüüsi abil, kui on võimalik. 
Tarneahelas edastatav teave võib hõlmata vastavalt artiklile 33 nt soovitusi kaitsevahendite 
kasutamiseks rihma tootmise ajal ja juhiseid jäätmete käitlemiseks. 

Selle juhendi rakendamisel saadavad tulemused võib dokumenteerida tabelisse nt nagu 
ülalesitatud näites. Neile võib lisada toodete tarnijatelt saadud väga ohtlike ainete (SVHC) 
piirmäärasid näitavad sertifikaadid, võimalike keemiliste analüüside tulemused ja andmed 
imporditavate toodete mahu kohta. Artiklitega 7 ja 33 sätestatud kohustuste hindamisel 
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kasutatavat dokumenteerimise korda võib kasutada nt osana olemasolevas 
kvaliteedijuhtimise süsteemis. 
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3) Autorehvid 
Autorehvid valiti tänu olemasolevatele teadmistele polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
kohta, mis sisalduvad rehvide tootmiseks kasutatavates aromaatsete ühendite suure 
sisaldusega täiteõlides. Käesolevat juhtumiuuringut ei tohiks siiski pidada rehvides 
sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinike kasutamise kõiki aspekte ja riske 
hõlmavaks täiuslikuks uuringuks. Lisaks sellele ei põhine juhtum üksiku tootja või importija 
teadmistel, vaid sektori teadmistel.  

Autorehv on keerukas ja kõrgtehnoloogiline ohutust tagav toode, mis koosneb sünteetiliste ja 
looduslike kummide segust, tekstiilist ja metallist tugevdusmaterjalidest ning paljudest 
lisaainetest (nt aromaatsete ühendite kõrge sisaldusega täiteõlid, tsinkoksiid jne), mis 
tagavad valmisrehvi toimivuse, vastupidavuse ja ohutuse. Kuna rehvid on sõiduki ainukeseks 
kontaktpunktiks teepinnaga, on need liiklusohutuse seisukohalt väga olulised. Käesolevas 
juhtumis loetakse rehvide hulka sõiduautode, veoautode, busside, haagiste nii talve- kui ka 
suverehvid.  

Kasutajad satuvad uute rehvidega kokkupuutesse kahel viisil. Üks esineb „esialgsel 
seadistamisturul“, kus rehvid paigaldatakse uue auto ratastele. Teine esineb 
„väljavahetamisturul“, kus vanad rehvid vahetatakse välja uute vastu. Protekteerimisturg 
kuulub väljavahetamisturu alla, kuid tegu on erijuhtumiga, kuna uus on ainult protektor.  

Niinimetatud “kasutuselt kõrvaldatud rehvide“ suhtes rakendatakse enamikus Euroopa Liidu 
liikmesriikides tootja vastutuse põhimõtet. Neid kasutuselt kõrvaldatud rehve kasutatakse 
mitmeteks otstarveteks, nagu: alternatiivkütustena, protekteerimiseks ja materjali 
ringlussevõtuks. Rootsis kasutatakse vanu rehve valdavalt alternatiivkütusena. Väiksemat 
osa võetakse ringlusse ja protekteeritakse. Granuleeritud ja hakitud rehve saab kasutada ka 
tsiviilehitusprojektides, näiteks teekatte ja ehitiste alusmaterjalina. 

Rehvide valiku kriteeriumid: 

 Kasutajate rühmad ja kasutamine: laialdane kasutus. 

 Tarneahela skeem: esindab tarneahelat, milles märkimisväärne osa (70%) tootmisest 
toimub Euroopa Liidu piires. 

 Kokkupuutestsenaariumid: esitavad näite kokkupuutest keskkonnaga ning juhtumist, kus 
ained sisalduvad tootest mahakuluvas materjalis. 

 Dokumentatsioon: Rootsi Kemikaaliameti KemI varasemast projektist (1994)25 pärinevad 
teadmised ning Euroopa Kummitööstuste Assotsiatsiooni (BLIC) esitatud teave. 

Toodete valmistaja/importija 

Käesolev juhtum ei ole töötatud välja spetsiifilise ettevõtte jaoks, vaid see illustreerib EMPs 
toodetud rehvi puudutavat üldist stsenaariumit. Stsenaarium on rakendatav ka imporditud 
rehvidele.  

Aine identifitseerimisandmed 

Ettevõte peab tutvuma autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loeteluga. 

Otsustati keskenduda aromaatsete ühendite kõrge sisaldusega täiteõlidele, mis on 
klassifitseeritud 2. kategooria kantserogeenideks, kuna õlis leidub lisanditena polütsüklilisi 
aromaatseid süsivesinikke. Selles näites eeldatakse erandlikult, et osa polütsüklilisi 
aromaatseid süsivesinikke kuulub kandidaatainete loetellu. 

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud moodustavad keeruka “ainerühma“ ning mitmed 
neist on kahjulikud tervisele ja keskkonnale. Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud on 
                                                 
25  KemI (1994). Nya hjulspår – en produktstudie av gummidäck (Uued rattajäljed - tooteuuring 
kummirehvidega). Report 6/94 
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arvu poolest suurim praegu teadaolev kantserogeensete ainete rühm. Nende mitu toimet on 
seotud molekulide tasandilise struktuuriga ja omadusega mõjuda DNAle rakutuumas. Enamik 
elusolenditest on võimelised polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke muundama, kuid 
moodustuvad lagusaadused on sageli esialgsest ainest kahjulikumad.  

Mitu aromaatsete ühendite suure sisaldusega õlides sisalduvat polütsüklilist aromaatset 
süsivesinikku on kogu ühendust hõlmavas klassifitseerimisloetelus (KIFS 2001:3) 
klassifitseeritud 2. kategooria kantserogeenideks. Selle süsteemi kohaselt klassifitseeritud 
polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud on loetletud allolevas tabelis. Oma ohtlike omaduste 
tõttu käsitletakse neist mitmeid ka vee raamdirektiivis ja rahvusvahelistes konventsioonides.  

Tabel 15: Mõnede aromaatsete ühendite kõrge sisaldusega õlides sisalduvate polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike mõned olulised omadused  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Püsivuse ja bioakumuleeruvuse kriteeriumid pärinevad tehnilisest juhenddokumendist27. 
 + = püsiv, bioakumuleeruv või kogu ühendust hõlmavas klassifitseerimisloetelus (KIFS 2001:3) 2. kategooria kantserogeeniks 

klassifitseeritud aine. 
(+) = on tekitanud katseloomades vähki, kuid ei ole klassifitseeritud kantserogeenseks. 
 - = negatiivne tulemus. 
Tühi lahter = uuringud puuduvad. 

Teave aine kontsentratsiooni kohta  

Aromaatsete ühendite kõrge sisaldusega õlide sisaldus rehvides sõltub vaadeldava rehvi 
liigist. Euroopa Liidu turul sisaldavad sõiduautorehvid keskmiselt ligikaudu 600 g aromaatsete 
ühendite suure sisaldusega õli. Õli lahustub kummisegus, kuid ei reageeri sellega keemiliselt. 
Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus nimetatud õlides on alla 400 ppm ning 
tüüpilised keskmised sisaldused on vahemikus 100–200 ppm. 

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike kontsentratsioon rehvides arvutati halvima juhu 
stsenaariumi ning keskmise olukorra jaoks, võttes aluseks rehvi kogukaalu ja polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike sisalduse täiteõlides (vt allolev tabel). Arvutuste aluseks võeti ka 
Euroopa Kummitööstuste Assotsiatsiooni (BLIC) elutsükli analüüs keskmise Euroopa 
sõiduauto rehvi jaoks. 

                                                 
26 Allikas IPCS, 1998 
27 Olemasolevate ainete programmi tehniline juhend  

Aine nimetus Püsiv Bioakmuleeruv 
Kantserogeenne26 (2. 

kategooria) 
 

Antantreen    (+) 

Benso(a)antratseen + + + 

Benso(a)püreen + + + 

Benso(b)fluoranteen + + + 

Benso(e)püreen  + + 

Benso(g,h,i)perüleen + + - 

Krüseen + + + 

Dibenso(a,h)antratseen + + + 

Fluoranteen + + - 

Indeno(1,2,3-c,d)püreen + + - 

Püreen + + - 

Benso(j)fluoranteen   + 

Benso(k)fluoranteen   + 
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Tabel 16: Euroopa Liidu turu keskmise sõiduauto rehvides sisalduvate polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike (PAH) koguste arvutamine  

PAH-sisaldus õlis (ppm = µg/g) 

400 200 100 
Euroopa keskmise 
sõiduauto rehvi 
kaal  

õli sisaldus 
rehvis 

mg rehvis % rehvis mg rehvis % rehvis mg rehvis % rehvis

240 0,003 120 0,001 60 0,0007 

8700 g 600 g = 27,6 
ppm 

 
= 13,8 
ppm 

 = 6,9 ppm  

Arvud näitavad, et polütsükliliste aromaatsete süsivesinike üldkontsentratsioon rehvis on 
palju väiksem kui teavitamise jaoks (artikli 7 lõige 2) ja teabe edastamise jaoks tarneahelas 
allapoole (artikkel 33) kehtestatud künniskogus 0,1 massi-%. Seega on ilmne, et üksikute 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike kontsentratsioon on << 0,1 massi-%.  

Registreerimise olemasolu kontroll 

Vastavalt käesoleva juhendi punktile 6.4. 

Teave ettevõtte poolt aastas toodetava ainekoguse kohta 

Käesoleval juhul ei ole see oluline, sest kontsentratsiooni piirmäärasid ei ületata. Selles 
juhtumis ei esitata andmeid ettevõttepõhiste tootmismahtude kohta. 

Otsustusprotsessi näide 

 
  Näide: aromaatsete ühendite suure sisaldusega täiteõlisid sisaldavad rehvid  

  Kas te olete eseme esimene valmistaja või importija Euroopa Liidus? 

  JAH. 

  Kas teie ese on toode? (vt peatükki 2) 

  JAH, rehvid on tooted. 

  Kas on ette nähtud ainete eraldumist tootest? (vt peatükk 3) 

  EI. 

  Järeldus registreerimise kohta: ei ole vaja registreerida. 

  Kas toode sisaldab kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikke aineid (SVHC)? 
(vt peatükid 4 ja 5) 

  JAH. Aromaatsete ühendite suure sisaldusega õlid on polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike, mis tekivad lisandina nimetatud õlide tootmisprotsessi käigus, sisalduse tõttu 
klassifitseeritud 2. kategooria kantserogeenideks. Käesolevas näites eeldatakse, et 
polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud on kantud kandidaatainete loetellu. 

  Määrake väga ohtlike ainete (SVHC) kontsentratsioon 

  Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (ainete rühma) kontsentratsioon õlis on halvima 
juhu stsenaariumi korral 400 ppm ning jääb keskmiselt vahemikku 100–200 ppm (mg/kg). 
NB! See väärtus kehtib polütsükliliste aromaatsete süsivesinikke kui ainete rühma kohta. 
Õlist pärinevate polütsükliliste aromaatsete süsivesinike kontsentratsioon rehvi kohta on 
vahemikus 27 (halvimal juhul) kuni 7 ppm, nagu on tabelis 17. See näitab, et polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike sisaldus rehvis jääb alla künnise 0,1 massi-%. 

  Kas kontsentratsioon ületab 0,1 massi-%? 

  EI. 

  Järeldus: Teavitamine ei ole vajalik. Teabe edastamist saajatele ei nõuta. 
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Juhtumi kommentaarid 

Käesolev juhtumiga esitatakse illustreeriv näide, kuidas võib valdkonnateadmisi kasutada 
hindamaks, kas valmistajal/importijal on artiklitest 7 või 33 tulenevaid kohustusi.  

Rehvide tootmiseks kasutatud aromaatse õli koostises olevate polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike sisalduse alusel saab järeldada, et võimalike väga ohtlike ainete (SVHC) 
kontsentratsioon rehvis jääb tugevasti alla künnise 0,1 massi-%. Selle tõttu ei ole vaja 
teavitada vastavalt artikli 7 lõikele 2 ega edastada teavet toote saajatele vastavalt artiklile 33. 

Selle juhendi rakendamisel saadavad tulemused võib dokumenteerida tabelisse (nagu on 
tehtud ülal näites) ning neile võib lisada keemiliste analüüside tulemused ja andmed aastas 
toodetud/imporditud tootemahtude kohta. Hindamise dokumenteerimise korda võib kasutada 
nt olemasolevas kvaliteedijuhtimise süsteemi osana. 
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4) Täispuhutav madrats 
Allpool esitatav täispuhutavate madratsite28 juhtum illustreerib erinevaid teavitamisprotsessi 
etappe ning see võib olla abivahendiks erinevate skeemil kujutatud etappide mõistmisel. 
Täispuhutavates madratsites sisalduvat di(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) on kasutatud 
näitena järgmistel põhjustel: 

Täispuhutavate madratsite valimise kriteeriumid: 

 Kasutajad ja kasutamine: suured kasutajate rühmad.  

 Materjalitüüp: esindab mitme teise toote koostises kasutatavat materjali, mistõttu 
käesoleva juhtumi näidet saavad rakendada erinevate toodete valmistajad/importijad. 

 Kokkupuutestsenaariumid: näide võimalikust otsesest kokkupuutest nahaga ja ainete 
migratsioonist. 

 Tarneahela skeem: esindab tarneahelat, milles imporditavate toodete osakaal on suur.  

 Dokumentatsioon: juhtum tugineb tegeliku juhtumi näitele, mida on teavitamisprotsessi 
erinevate etappide illustreerimiseks kohandatud.  

 DEHP on CMR-aine ning on lisatud autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetellu 
ning XIV lisa autoriseerimisloetellu. 

Toodete valmistaja/importija 

Täispuhutavaid madratseid imporditakse EMP-välisest riigist ning levitatakse EMPs 
jaemüüjatele. 

Aine identifitseerimisandmed 

Ftalaatide füüsikaliste ja keemiliste omaduste tõttu sobivad need kasutamiseks 
plastifikaatorina polümeerides, nagu plast ja kummi. 

Plastifikaatorid ei ole PVC-polümeeriga püsivalt seotud ning seetõttu eralduvad ftalaadid 
plasttoodetest nende kasutusea vältel. DEHP klassifitseeritakse toksiliseks ja 
reproduktiivtoksiliseks aineks, s.t see põhjustab sigivushäireid ning kahjustab veel sündimata 
last. Aine on lisatud autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetellu ning XIV lisa 
autoriseerimisloetellu. 

Registreerimise olemasolu kontroll 

Vastavalt käesoleva juhendi punktile 6.4. 

Teave aine kontsentratsiooni kohta  

Seadustega kooskõlas on ettevõte mänguasjade koostisest DEHP välja vahetanud, kuid 
seda kasutatakse endiselt pehmendajana muudes toodetes. Madratsite importijat on 
teavitatud, et DEHP kontsentratsioon on 30 massi-%. 

Teave kasutatava ainekoguse kohta 

DEHP aastast üldkogust ettevõtte toodetes hinnati eelneval aastal imporditud madratsite 
koguse põhjal. Arvutustes võeti aluseks imporditud täispuhutavate madratsite üldkogus ja 
DEHP kontsentratsiooniks madratsis 30 massi-% (vt allolevaid arvutusi). 

Otsustusprotsessi näide 

 

                                                 
28  NB! DEHP on piiratud REACH-määruse XVII lisa kande 51 kohaselt mänguasjades või 
lapsehooldusvahendites ning selliseid tooteid, mis sisaldavad DEHPd plastifitseeritud materjalis 
kontsentratsioonis üle 0,1%, ei tohi turule viia. 
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  Näide: DEHP täispuhutavates madratsites 

  Kas te olete eseme esimene valmistaja või importija Euroopa Liidus? 

  JAH.  

  Kas teie ese on toode? (vt peatükk 2) 

  JAH, täispuhutav madrats on toode. 

  Kas on ette nähtud ainete eraldumist tootest? (vt peatükk 3) 

  EI. 

  Järeldus registreerimise kohta: ei ole vaja registreerida. 

  Kas toode sisaldab kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikke aineid (SVHC)? 
(vt peatükid 4 ja 5) 

  JAH. DEHP on lisatud kandidaatainete loetellu. 

  Määrake väga ohtliku aine (SVHC), käesolevas näites DEHP, kontsentratsioon. 

  Kontsentratsiooni piirmäära kindlakstegemiseks esitas ettevõte oma tarnijale teabepäringu. 
Tarnija esitas teabe, et DEHP kontsentratsioon madratsites on 30 massi-%. Tarnija ei 
esitanud kontsentratsiooni väärtusi kinnitavate katsete protokolle ja ettevõte ei leidnud 
põhjust kahelda tarnija esitatud teabes. 

  Kas kontsentratsioon ületab 0,1 massi-%? 

  JAH. DEHP kontsentratsioon täispuhutavates madratsites ületab künniskogust 0,1 massi-%. 

  Selle etapi järeldus: edastage teavet vastavalt artiklile 33. 

  Kuna täispuhutav madrats sisaldab DEHP üle 0,1 massi-% ning seda levitatakse EMP 
jaemüüjatele, peab ettevõte andma toote ohutut kasutamist võimaldavat teavet. Oluliseks 
tuleb pidada järgmist teavet: 

- Aine nimetus: di(2-etüülheksüül)ftalaat 

- CAS-nr: 117-81-7 

- Registreerimisnumber: ei ole käesoleval ajal kättesaadav 

- Klassifikatsioon: R60-61 (Repr. 1A; H360FD), aine on klassifitseeritud toksiliseks ja 
  reproduktiivtoksiliseks aineks, st see aine põhjustab sigivushäireid ning kahjustab veel  
  sündimata last. 

- Kokkupuute ohjamine: Lapsed ja rasedad naised peaksid vältima aine pikaajalist 
kokkupuudet nahaga 

  Kas on ette nähtud väga ohtliku aine (SVHC) eraldumist? 

  EI. 

  Kas aine on selleks kasutusalaks juba registreeritud? 

  EI. Eeldatakse, et DEHP ei ole selleks kasutusalaks registreeritud. 

  Määrake väga ohtliku aine (SVHC) (DEHP) kogus kõigis toodetes 

  DEHP kontsentratsioon madratsites on > 0,1 massi-% ja seega tuleb võtta arvesse 
madratsite koostises EMP turule toodud DEHP üldkogus. Kõigi madratsite koostises 
imporditava DEHP aastane üldkogus on: 

  Eelmisel aastal imporditud madratsite arv: 150 000 tükki 

  Ühe madratsi kaal: 900 g 
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  DEHP maksimaalne kontsentratsioon madratsis: 30 massi-%. 

  DEHP üldkogus: (30  0.1)  (900  10-6)  150 000 = 40,5 t/a 

  Kas DEHP üldkogus > 1 t/a? 

  JAH. DEHP imporditav üldkogus on 40,5 t/a. See kogus ületab künniskogust 1 t/a. 

  Kas kokkupuudet normaalsetel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel 
saab välistada? 

  Aine funktsioon toodetes: 

  Plastifikaatorid ei ole PVC-polümeeriga püsivalt seotud ning seetõttu eralduvad ftalaadid 
plasttoodetest kogu nende kasutusea vältel.  

  Toote kasutusala(d): 

  Normaalne(sed) kasutusala(d): täiskasvanute täispuhutavad madratsid. 

  Mõistlikult prognoositav(ad) kasutusala(d): väga tõenäoliselt kasutavad madratseid ka 
lapsed või rasedad naised. 

  Emissioonipotentsiaal kasutamise ja kõrvaldamise käigus – kokkupuuteviisidega seoses: 

 Toote kasutamisel siseruumides võib esineda kokkupuudet hingamise teel. Kokkupuude 
jäätmeetapis sõltub jäätmekäitlusmeetodist, kokkupuudet ei saa välistada. Kas 
inimeste või keskkonnaga kokkupuudet on võimalik välistada? 

  EI 

  Järeldus: teavitamine on nõutav 

Juhtumi kommentaarid 

See juhtum näitab, kuidas võib tarnijatelt saadavat teavet hindamisel kasutada. Vaja on nii 
teavitada tootes sisalduvate ainete kasutusala kui ka edastada teavet. Juhtum esitab näiteid 
teabest, mida toote saajatele tuleb anda.  

Selle juhendi rakendamisel saadavad tulemused võib dokumenteerida tabelisse nt nagu ülal 
näites. Sellele võib lisada täispuhutavate madratsite tarnijatelt saadud sertifikaadid, mis 
esitavad väga ohtlike ainete (SVHC) identifitseerimisandmeid ning andmeid kontsentratsiooni 
piirmäärade kohta, võimalikud keemiliste analüüside tulemused ja andmed aastas imporditud 
täispuhutavate madratsite mahtude kohta. REACH-määruse kohase kohustuse hindamise 
dokumenteerimise korda võib kasutada nt olemasoleva kvaliteedijuhtimise süsteemi osana. 
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4. LISA: toodetes sisalduvate ainete teabeallikad 
Allolev mittetäielik nimekiri sisaldab näiteid kättesaadavatest teabeallikatest, milles 
käsitletakse toodetes sisalduvaid aineid. Need esitavad mitmesugust teavet, nt milliseid 
aineid võib teatavat liiki toodete koostises olla, milliste ainete sisaldust teatavates toodetes 
võib välistada, mis liiki ainete eraldumist toodetest võib eeldada jne.   

Nimetus Allikas Sisu 
Mitmesugustes toodetes sisalduvaid aineid käsitleva teabeallikad  
Teatud ohtike ainete, 
segude ja toodete 
tootmise, turuleviimise ja 
kasutamise piirangud 
(määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH) XVII 
lisa koos muudatustega) 

http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_e
n.asp 

 

Piirangud ainete kasutamisele ja turustamisele 
mitmesuguste segude ja toodete, nt tekstiilide 
ja töödeldud puidu koostises. 

ECHA avalik andmebaas 
registreeritud ainete 
teabega 

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx 

Selles andmebaasis sisalduva teabe on 
esitanud ettevõtted oma 
registreerimistoimikutes, nt teave ainete 
kindlaksmääratud kasutusalade kohta, mis 
hõlmab ainete kasutamist toodetes 
(andmebaas võimaldab otsida üksnes aineid, 
mitte tooteid). 

Ainepõhised dokumendid, 
mis on seotud XIV lisa 
soovitustega ECHA 
veebilehel  

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_proc
ess/annex_xiv_rec/subst_spec_docs_en.asp 

Iga prioritiseeritud aine kohta on saadaval 
dokumendid, mis annavad täpsemat 
taustateavet ka ainete kasutusalade kohta. 

ECHA uudiste ja 
pressiarhiiv 
 
 

http://echa.europa.eu/news/archive_en.asp ECHA pressiteated ainete lisamise kohta 
autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete 
loetellu sisaldavad teavet ka ainete võimalike 
kasutusalade kohta, mille ELi liikmesriigid on 
ECHA-le esitanud XV lisa kohastes toimikutes.

Rahvusvahelise 
Vähiuuringute Keskuse 
(IARC) monograafiate 
andmebaas 

http://monographs.iarc.fr IARC monograafiad kantserogeensete riskide 
hindamise kohta inimesel sisaldavad ka teavet 
ainete tootmise ja kasutamise kohta. 

Rahvusvahelise 
kemikaalisekretariaadi 
(ChemSec) SIN-loendi 
andmebaas  

http://www.chemsec.org/list/sin-database Andmebaas sisaldab teavet ainete 
kasutusalade kohta ning võimaldab otsida 
kasutusala ja funktsiooni järgi. 

Sari „Survey of Chemical 
Substances in Consumer 
Products“ 

http://www.mst.dk/English/Publications Mitmesugustes tarbekaupades (ehted, 
hobitooted lastele, kõrvaklapid ja 
kuulmiskaitsevahendid, kunstküüned ja 
küünetugevdajad jne) sisalduvate keemiliste 
ainete kohta läbi viidud uuringud ja 
tervisehinnangud. 

Mitmesugused 
ökomärgised: 
Euroopa Liidu „Lill“ 
Põhjamaade ökomärgis 
Sinise ingli ökomärgis 
Austria ökomärgis 
Tai roheline märgis 

 
http://www.eco-label.com, http://www.ecolabel.eu  
http://www.svanen.nu 
http://www.blauer-engel.de 
http://www.umweltzeichen.at 
http://www.tei.or.th/greenlabel 

Ökomärgise nõuded piiravad ja välistavad 
teatud ainete kasutamise tarbekaupades.  
 

Biotsiidide (või töödeldud 
materjalide) 
emissioonistsenaariumi 
dokumendid 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Biocides/EMI
SSION_SCENARIO_DOCUMENTS 

Biotsiididest (või töödeldud materjalidest) 
ainete algse keskkonda eraldumise 
hindamiseks kasutatud dokumendid. 

Emissioonistsenaariumi 
dokumendid (ESD) 

http://www.oecd.org/document/46/0,3343,en_2649_
34373_2412462_1_1_1_1,00.html 

http://ecb.jrc.it/biocides/ 
 

Dokumendid, milles kirjeldatakse teatud 
tööstussektorite (nt plasti-, kummi-, tekstiili-, 
naha-, metalli-, paberitööstus jne) 
kasutatavate ainete allikaid, tootmisprotsesse, 
kokkupuuteviise ja kasutusviise. 

http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.asp�
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Nimetus Allikas Sisu 
Lapsehooldusvahendites sisalduvate ainete teabeallikad 
Standard EN 14350-2 
„Lastele kasutamiseks ja 
laste hooldamiseks 
mõeldud tooted. Jooginõud 
ja –abivahendid. 
Keemilised nõuded ja 
katsed” 

Euroopa standardid (EN) on kättesaadavad CENi 
riiklikelt liikmetelt 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.asp
x) 

Piirab teatud ainete eraldumist laste 
joogitarvikutest. 

Ehitusmaterjalides sisalduvate ainete teabeallikad 
AgBB hindamiskava http://www.umweltbundesamt.de/produkte-

e/bauprodukte/agbb.htm 
Siseviimistlustoodete tervisemõjudega seotud 
kvaliteedistandardid (nt kantserogeensete, 
mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete 
välistamine) 
 

Elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ainete teabeallikad 
Elektri- ja 
elektroonikaseadmetes 
teatavate ohtlike ainete 
kasutamise piiramist 
käsitlev direktiiv 
2002/95/EÜ  
 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee 
http://www.rohs.gov.uk 

Elektri- ja elektroonikaseadmetes on keelatud 
kuus ainet: Pb, Hg, Cd, Cr(VI), 
polübromobifenüül ja polübromodifenüüleeter. 

Toiduga kokkupuutuvate materjalide teabeallikad 
Saksamaa toiduga 
kokkupuutuvate plastide 
riskihindamise föderaalse 
instituudi soovitused 

http://kse.zadi.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp Soovitused polümeerides sisalduvate ainete 
kohta. 

Direktiiv 2002/72/EÜ 
toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud plastmaterjalide 
ja -toodete kohta 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodco
ntact/legisl_list_en.htm 

Loetleb ained, mida tohib kasutada toiduga 
kokkupuutuvates plastmaterjalides, ning esitab 
võimalikud kasutuspiirangud. 

Direktiiv 78/142/EMÜ 
vinüülkloriidmonomeeri 
sisaldavaid ja 
toiduainetega 
kokkupuutumiseks 
mõeldud materjalide ja 
esemete kohta 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodco
ntact/legisl_list_en.htm 

Piirab vinüülkloriidmonomeeri sisalduse 
toiduga kokkupuutuvates materjalides. 

Tekstiilmaterjalides sisalduvate ainete teabeallikad 
Oeko-Tex Standard 100 http://www.oeko-tex.com Teatud ainete piirväärtused tekstiilides. 
Sõidukites sisalduvate ainete teabeallikad 
Direktiiv 2000/53/EÜ 
kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite kohta (ELV) 
 
Rahvusvaheline 
lammutusteabesüsteem 
(IDIS) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.ht
m 
 
 
http://www.idis2.com 

Nõuded, mis on seotud sõidukite ja kasutuselt 
kõrvaldatud sõidukite materjalides ja osades 
sisalduvate ainetega. 
IDIS on loodud autotööstuse poolt eesmärgiga 
täita ELV-direktiivist tulenevaid kohustusi ning 
anda lammutusettevõtetele teavet autoosades 
sisalduvate keelatud raskmetallide kohta.  
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5. LISA: toodetes sisalduvate ainete proovivõtu- ja 
analüüsimeetodid 
Mittetäielik loetelu sisaldab näiteid toodetes sisalduvate ainete proovivõtu- ja 
analüüsimeetodite kohta ning eelkõige toodetest eralduvate ainete kindlakstegemise 
meetodite kohta. NB! Loetelu jagunemine eri osadesse erinevat liiki toodete alusel ei ole 
range. Rohkem meetodeid eri sektorite ja toodete kohta saate CENi ja selle riiklike liikmete 
veebilehtedelt. 

Nimetus Allikas Sisu 
Mitmesugustes toodetes sisalduvate ainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid 
Standard ISO 14025 
„Keskkonnaalased sildid ja 
deklaratsioonid. Liigi III 
keskkonnaalased 
deklaratsioonid. 
Põhimõtted ja 
protseduurid“ 

http://www.iso.org Standarditud katsemeetodid toodete 
võimaliku emissiooni keemiliseks 
analüüsiks. 

ELi kokkupuutehinnangu 
töövahendite ChemTesti 
moodul. 

http://web.jrc.ec.europa.eu/eis-chemrisks/toolbox.cfm Kokkupuute katsemeetodid, nt 
laiatarbetoodetest eralduvate lenduvate 
kemikaalide emissiooni 
kvantifitseerimiseks. 

Saksamaa Föderaalse 
Tarbijakaitse- ja 
Toiduohutusameti (BVL) 
meetodite kogumik 

http://www.methodensammlung-bvl.de Mitmesuguste igapäevatoodete 
proovivõtu- ja analüüsimeetodid. 

Elektrotehnika toodetes sisalduvate ainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid 
Standard IEC/PAS 62596 
„Elektrotehnikatooted. 
Piiratud ainete 
kindlaksmääramine. 
Proovivõtuprotseduur. 
Juhised“ 

http://www.iec.ch Strateegiad proovide võtmise kohta 
elektrotehnikatoodetest, 
elektroonikasõlmedest, 
elektroonikaosadest, mida võib 
kasutada analüütiliseks katsetamiseks 
piiratud ainete sisalduse 
kindlakstegemiseks. 

Standard IEC 62321 
„Elektrotehnikatooted. 
Kuue reguleeritud aine 
taseme kindlaksmääramine 
[…]“ 

http://www.iec.ch Meetodid anorgaanilistes ja 
orgaanilistes ühendites sisalduva plii 
(Pb), elavhõbeda (Hg), kaadmiumi 
(Cd), heksavalentse kroomi (Cr(VI)) 
ning elektrotehnikatoodetes sisalduva 
kahte liiki broomleegiaeglusti – 
polübroombifenüüli (PBB) ja 
polübroomdifenüüleetrite (PBDE) 
sisalduse kindlaksmääramiseks. 

Lapsehooldusvahendites ja mänguasjades sisalduvate ainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid 
Standardid DIN V 53160-1 
ja DIN V 53160-2 
„Laiatarbetoodete värvi 
püsivuse 
kindlaksmääramine“ 

http://www.din.de Meetodid sülje (nt hambaharjad) ja 
higiga kokkupuutuvatest toodetest 
ainete eraldumise 
kindlaksmääramiseks. 

Standard EN 71-3 
„Mänguasjade ohutus. 
Teatud elementide 
migratsioon“ 

Euroopa standardid (EN) on kättesaadavad CENi 
riiklikelt liikmetelt 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

Meetod raskmetallide, anorgaaniliste ja 
orgaaniliste ainete migratsiooni 
mõõtmiseks toodetes, mis puutuvad 
kokku sülje ja maohappega. 

Toiduga kokkupuutuvates materjalides sisalduvate ainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid 
Määrus 82/711/EMÜ  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcont

act/legisl_list_en.htm  
Põhireeglid, mis on vajalikud toiduga 
kokkupuutuvate plastmaterjalide ja -
toodete koostisainete migratsiooni 
katsetamiseks. 
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Nimetus Allikas Sisu 
Standard EN 1186-1 
„Toiduainetega 
kokkupuutuvad materjalid 
ja tooted. Plastid. Osa 1“ 

Euroopa standardid (EN) on kättesaadavad CENi 
riiklikelt liikmetelt 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

Juhend üldise migratsiooni tingimuste 
ja katsemeetodite valimiseks. 

Standard EN 13130-1 
„Toiduainetega 
kokkupuutuvad materjalid 
ja tooted. Piiramisele 
kuuluvad plastained. Osa 
1“ 

Euroopa standardid (EN) on kättesaadavad CENi 
riiklikelt liikmetelt 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

Juhend ainete plastist toiduainetesse ja 
toidusimulantidesse migratsiooni 
katsemeetodite, plastis sisalduvate 
ainete kindlaksmääramise ning 
toidusimulantidega kokkupuute 
tingimuste valimise kohta. 

Plasttoodetes sisalduvate ainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid 
Standard EN 1122 
„Plastid. 
Kaadmiumisisalduse 
määramine. 
Märglagundamismeetod“ 

http://www.din.de Kaadmiumi plasttoodetes sisalduse 
kvantifitseerimise meetod. 
Muude analüüsimeetodite hulka 
kuuluvad: 
- NAA (neutronaktivatsioonanalüüs)
- AAS 
(aatomabsorptsioonspektroskoopia) 
- XRF 
(röntgenfluorestsentsspektroskoopia) 

Ehitustoodetes, mööblis, tekstiilis ja nahas sisalduvate ainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid 
Saksamaa föderaalne 
tervishoiubülletään 10/91 
(lk 487-483) 

http://www.bundesgesundheitsblatt.de Katsemeetodid puidupõhiste 
materjalide analüüsimiseks. 

VDI juhend 3485 
„Ümbritseva õhu 
mõõtmine; gaasiliste 
fenoolühendite mõõtmine; 
p-nitroaniliinmeetod“ 

http://www.vdi.de Meetod toodetest eralduvate 
fenooliühendite mõõtmiseks. 

Standardid EN 717-1, 
EN 717-2 ja EN 717-3 
„Puitplaadid. 
Formaldehüüdi eraldumise 
määramine.“ 

Euroopa standardid (EN) on kättesaadavad CENi 
riiklikelt liikmetelt 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

Meetodid (kambermeetod, 
gaasanalüüsimeetod, kolbmeetod) 
formaldehüüdi eraldumise 
kindlaksmääramiseks toodetest. 

Standard DIN 75201 
„Tuuleklaasi 
kondenseerumiskarakteristi
kud mootorsõidukite 
viimistlusmaterjalidel“ 
 
Standard ISO 6452 
„Autosalongide 
viimistlusmaterjalide 
kondenseerumiskarakteristi
kute kindlaksmääramine“ 

 http://www.din.de 
 
 
 
 
http://www.iso.org 

Meetodid kondenseeruvate 
emissioonide kindlaksmääramiseks 
autode nahkosadest. 

Standardid EN 14362-1 ja 
EN 14362-2 
„Tekstiilid. Teatavatest 
asovärvidest pärit 
aromaatsete amiinide 
määramise meetodid“ 

Euroopa standardid (EN) on kättesaadavad CENi 
riiklikelt liikmetelt 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

1. osas kirjeldatakse teatavate 
asovärvide kasutamise avastamist ilma 
ekstraktsioonita. 
2. osas kirjeldatakse teatavate 
asovärvide kasutamise avastamist 
kiudude ekstraktsiooniga. 

Standardid ISO 14184-1 
ja ISO 14184-2 
„Tekstiilid. Formaldehüüdi 
kindlaksmääramine“ 

http://www.iso.org 
 
Need standardid on saadaval ka Euroopa 
standarditena (EN ISO 14184-1 ja EN ISO 14184-2) 
CENi riiklikelt liikmetelt 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)

Meetodid formaldehüüdi emissiooni 
kindlaksmääramiseks 
polsterdusmaterjalidest ja tekstiilidest.
Vee ekstraktsiooni meetod vaba ja 
hüdrolüüsunud formaldehüüdi 
kindlaksmääramiseks ning 
auruabsorptsioonimeetod eraldunud 
formaldehüüdi kindlaksmääramiseks. 
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http://www.din.de/�
http://www.iso.org/�
http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx�
http://www.iso.org/�
http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx�
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Nimetus Allikas Sisu 
Standardid ISO 16000-5, 
ISO 16000-9, ISO 16000-
10 ja ISO 16000-11 
„Ruumiõhk. 
Ehitustoodetest ja 
sisustusest lenduvate 
orgaaniliste ühendite 
emissiooni 
kindlaksmääramine“ 

http://www.iso.org 
 
Need standardid on saadaval ka Euroopa 
standarditena (EN ISO 16000-5, EN ISO 16000-9, EN 
ISO 16000-10 ja EN ISO 16000-11) CENi riiklikelt 
liikmetelt 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)

Proovide võtmine, ladustamine ja 
proovinäidiste koostamine; 
emissioonikatse kambermeetodi ja 
emissioonikatse elementmeetodi abil 
määramine. 

 

http://www.iso.org/�
http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx�
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6. LISA: muud õigusaktid, millega piiratakse ainete 
kasutamist toodete koostises 

 
Vahend Valdkond Tingimused Märkused 

(Biotsiidide) direktiiv 
98/8/EÜ 

Biotsiidid  I lisasse kantud aineid 
võidakse kasutada 
toimeainetena biotsiidides, I 
lisa võib sisaldada ainealast 
teavet  

 Biotsiidide autoriseerimine 
riiklikul tasandil 

 Teatud biotsiidide 
kasutamine on piiratud 
määrusega (EÜ) nr 
1907/2006 

 Mittetoimeainetele 
kehtestatud piiranguid 
käsitleb määrus (EÜ) nr 
1907/2006. 

Direktiiv 94/62/EÜ Pakendid ja 
pakendijäätmed 

 Raskmetallide 
piirkontsentratsioonid 
pakkematerjalides 

 

Direktiiv 76/768/EMÜ Kosmeetika  Kosmeetikatoodetes 
kasutamiseks keelustatud ja 
lubatud ainete nimekirjad 

 

Määrus (EÜ) nr 
842/2006 

Kasvuhoonegaasid  Fluoritud 
kasvuhoonegaasidele 
esitatavad piirangud 

 

(RoHS 29 ) direktiiv 
2002/95/EÜ 
 
 
 
 

Muudatus 
2006/690/EÜ 

 

 
 
 

Muudatus 
2006/691/EÜ 

 

 
 
Muudatus 
2006/692/EÜ 

 

WEEE 30  direktiivi 
2002/96/EÜ IA lisas 
sätestatud 
kategooriatesse 
kuuluvad elektri- ja 
elektroonikaseadmed 

 

Plii kasutamine 
kristallklaasi koostises, 
mida elektri- ja 
elektroonikaseadmete 
teatud materjalides ja 
detailides kasutatakse
 
Erandid plii ja kaadmiumi 
kasutamisele elektri- ja 
elektroonikaseadmetes 

 

Erandid kroomi (VI) 
kasutamisele elektri- ja 
elektroonikaseadmetes 

 Uued seadmed ei tohi 
sisaldada pliid, elavhõbedat, 
kaadmiumit, kroomi (VI), 
polübromobifenüüli (PBB) ja 
polübromodifenüüleetrit 
(PBDE) 

 Erandid on loetletud lisas 
 

 Erandid plii kasutamisele 
kristallklaasi koostises 
 
 
 
 
 

 Läbivaatuse alusel tehtud 
erandid 
 
 

 

 Erandid kehtivad kuni 1. 
juulini 2007 

 

                                                 
29 Ohtlike ainete kasutamise piiramine 
30 Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed 
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Vahend Valdkond Tingimused Märkused 

Direktiiv 89/106/EMÜ 

Direktiiv 89/686/EMÜ 
Direktiiv 93/42/EMÜ 

Direktiiv 98/79/EÜ 

 
Direktiiv 90/385/EMÜ 

Ehitustooted 

Isikukaitsevahendid 

Meditsiiniseadmed 

Meditsiinilised in vitro 
diagnostikaseadmed 

Aktiivsed siirdatavad 
meditsiiniseadmed 

 Sisaldavad üldisi nõudeid 
materjalidele, millest 
käsitletavad tooted võivad 
olla valmistatud ning 
määratleb, et need ei tohi 
kasutajate tervist kahjustada 
ja/või eraldada mürgiseid 
gaase 

 Direktiiv 90/385/EMÜ esitab 
nõuded seadmetes 
sisalduvate ainete 
biosaadavuse kohta 

 

Direktiiv 2006/66/EÜ Patareid ja akud   

(ELV 31 ) direktiiv 
2000/53/EÜ 
 

Sõidukid ja kasutuselt 
kõrvaldatud sõidukid 

 Keelustatakse plii, 
elavhõbeda, kaadmiumi ja 
kroomi (VI) kasutamine 
sõidukites ja nende osades 

 

(GPS 32 ) direktiiv 
2001/95/EÜ 
 

Kõik tarbekaubad või 
nende aspektid, mida 
Euroopa spetsiifilised 
ohutusalased seadused 
ei käsitle 

 Ohutuse hindamisel võib 
võtta arvesse rida meetmeid, 
sealhulgas avaldatud 
standardeid ja hea tava 
eeskirju 

 Tooted peavad tagama 
ohutuse taseme, mida 
tarbijad mõistlikult 
ootuspäraseks peavad 

(Mänguasjade) 
direktiiv 88/378/EMÜ 

Märguasjad artiklis 1 
määratletud mõiste 
kohaselt 

 Piirnormid mänguasjade 
kasutamisest tulenevale 
metallide biosaadavusele  

 Teatud ainete 
kasutamine 
mänguasjades on piiratud 
määrusega (EÜ) nr 
1907/2006 

Direktiiv 93/11/EMÜ Elastomeerist või 
kummist pudeli- ja 
rõngaslutid 

 Nimekiri lubatud, 
autoriseeritud ja keelatud 
nitrosamiinidest ja N-
nitrosamiinideks muutuvatest 
ainetest elastomeerist või 
kummist pudeli- ja 
rõngasluttide koostises 

 

Direktiiv 89/107/EMÜ Lisaained, mida 
lubatakse toiduainetes 
kasutada 

 Positiivne nimekiri ainetest 
(ainult need, mida 
kasutatakse toiduainetes 
ning ainult teatud 
kindlaksmääratud 
tingimustel) 

 

Määrus (EÜ) nr 
1935/2004 

 

Materjalid ja esemed, 
mille kokkupuutumine 
toiduainetega on ette 
nähtud 

 

 

 I lisas esitatakse loetelu 
materjali- ja 
esemerühmadest, mida 
käsitletakse spetsiifilistes 
direktiivides 

 Eesmärkideks on tagada, 
et kõigilt toiduga kokku 
puutuvatelt 
valmismaterjalidelt ja -
toodetelt ei kanduks üle 
aineid kogustes, mis on 
ohtlikud inimese tervisele 
või põhjustavad 
lubamatuid muutusi 
toiduainete koostises  

                                                 
31 Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid 
32 Üldine tooteohutus 
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Vahend Valdkond Tingimused Märkused 

Direktiiv 2002/72/EÜ 

 

Plastmaterjalid ja -tooted, 
mille kokkupuutumine 
toiduainetega on ette 
nähtud 

 

 

 Positiivne loetelu 
autoriseeritud ainetest, mis 
välistab kõigi teiste ainete 
kasutamise teatud otstarbel 

 II lisa „monomeerid ja muud 
lähteained“ 

 Ainetes sisalduvaid lisandeid 
ja segude koostisaineid 
puudutav teave 

 Üldised ja spetsiifilised 
migratsiooni piirnormid 

 Ainete positiivse loetelu 
eesmärgiks on tarbija 
kaitsmine toitu 
migreeruvatest ainetest 
tulenevate terviseriskide 
eest 

Direktiiv 84/500/EMÜ 

 

Keraamilised materjalid 
ja keraamikatooted, mille 
kokkupuutumine 
toiduainetega on ette 
nähtud 

 Tingmärgi esitamine, mida 
võib kasutada materjalide ja 
toodete märgistamiseks, 
mille kokkupuude 
toiduainetega on ette nähtud 

 

Direktiiv 78/142/EMÜ Materjalid ja esemed, 
mis sisaldavad 
vinüülkloriidmonomeeri ja 
on mõeldud 
toiduainetega kokku 
puutuma 

 Migratsiooni piirnormid 
vinüülkloriidmonomeerile 
toiduga kokkupuutuvates 
materjalides 

 

Direktiiv 93/10/EMÜ Toiduainetega 
kokkupuutumiseks 
ettenähtud 
regenereeritud 
tsellulooskilest materjalid 
ja esemed 

 Migratsiooni piirnormid 
tselluloosile toiduga 
kokkupuutuvates 
materjalides 

 

Määrus (EÜ) nr 
1895/2005 

Teatud 
epoksüderivaatide 
kasutamise piirangud 
toiduainetega 
kokkupuutumiseks  

 Sisaldab lubatud ainete 
nimekirja 
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7. LISA: REACH-määruse eriti asjakohased osad 
Toodete valmistajate, importijate ja tarnijate jaoks on eriti olulised järgmised REACH-
määruse osad: 

 Artikli 3 lõige 3 määratleb toote REACH-määruse tähenduses. 

 Artikkel 7 määratleb, millistes olukordades peavad toodete valmistajad ja importijad 
toodetes sisalduvad ained registreerima või nendest teavitama. 

 Artiklites 23 ja 28 määratakse faasiainete eelregistreerimise ja registreerimise tähtajad. 

 Artiklid 29 ja 30 sätestavad registreerijate andmete jagamise kohustused ning kohustuse 
osaleda ainet käsitlevas teabevahetusfoorumis (SIEF). 

 Artiklid 57 ja 59 sisaldavad väga ohtlike ainete (SVHC) kriteeriume ja nende ainete 
lisamise menetlust autoriseerimise kuuluvate väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete 
loetellu. 

 Artikkel 33 määratleb toodete tarnijate kohustuse edastada nende toodetes sisalduvate 
väga ohtlike ainete (SVHC) kohta teavet toodete saajatele ja tarbijatele. 

 XVII lisas esitatakse loetelu toodetes sisalduvatele teatud ainetele kehtestatud piirangute 
tingimustest. 

REACH-määrus ja selle muudatusaktid on ECHA veebilehel. 

http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.asp�
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