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1 SISSEJUHATUS 

Käesolev käsiraamat aitab tulevastel teavitajatel koostada IUCLID 5-s toodetes sisalduvatest 
ainetest teatamise toimikut määruse (EÜ) nr 1907/20061 alusel („REACH-määrus”). 
Täpsemalt kirjeldatakse selle peatükis 5, mis IUCLID 5 jaotised ja väljad tuleb edasi täita 
pärast aineandmestike allalasadimist Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehelt, et 
koostada toodetes sisalduvatest ainetest teatamise täielik toimik vastavalt REACH-määruse 
artikli 7 lõikele 2. 

 
 Selleks et potentsiaalseid teavitajaid võimalikult rohkem aidata, on eeltäidetud 

IUCLID-i aineandmestikud kättesaadavad ECHA veebisaidil järgmisel aadressil: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Need andmestikud on eeltäidetud põhiteabega aine määratluse, koostise ja 
klassifikatsiooni kohta. ECHA soovitab potentsiaalsetel teavitajatel kasutada neid 
lähtepunktiks ja täita need ülejäänud nõutava teabega vastavalt käesolevas 
käsiraamatus antud juhistele. 

 

Põhimõtteliselt peavad tootjad ja toodete importijad koostama toodetes sisalduvate ainete 
teate, kui kõik REACH-määruse artikli 7 lõike 2 tingimused on täidetud:  

 aine kuulub autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetellu 
(edaspidi „kandidaatainete loetelu”)2; 

 aine sisaldus neis toodetud ja/või imporditud toodetes on üle 0,1 massiprotsendi; 

 aine kogus kõikides toodetud ja/või imporditud toodetes, mis sisaldavad ainet 
kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, kokku ületab 1 tonni osaleja kohta aastas. 

Teade toodete koostises esinevate ainete kohta tuleb esitada hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast aine kandmist kandidaatainete loetellu. See kohustus algab 1. juunist 2011. See 
tähendab, et enne 1. detsembrit 2010 kandidaatainete loetellu kantud ainete kohta peavad 
teated olema esitatud hiljemalt 1. juuniks 2011. kandidaatainete loetellu 1. detsembril 2010 
või hiljem kantud ainete kohta tuleb teated esitada hiljemalt 6 kuu jooksul pärast ainete 
loetellu kandmist. 

Kui teade on esitatud, soovitatakse teavitajatel tungivalt oma teadet ajakohastatuna hoida ja 
seda teatatud teabe muutumise korral ajakohastada. 

Iga kandidaatainete loetellu kantud aine kohta tuleb esitada üks teade. Kui tooted, mida te 
impordite või toodate, sisaldavad rohkem kui ühte ainet, mis on kantud kandidaatainete 
loetellu, tuleb teil esitada iga aine kohta eraldi teade. Kui mitu toodet sisaldavad sama ainet, 
tuleb kõik need tooted lisada ühte teatesse. 

Toodete koostises esinevast ainest teatamise kohta (REACH-määruse artikli 7 lõige 2) 
lisateabe ja juhiste/soovituste saamiseks palun kontrollige spetsiaalset ECHA veebilehte ja 
juhiseid järgmistel linkidel: 

http://echa.europa.eu/reach/sia_en.asp 

                                                 
1 http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.asp 
2 http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/reach/sia_en.asp
http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.asp
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp
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http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm 

Käsiraamatu eesmärk on aidata teavitajatel tuvastada, millised andmebaasi IUCLID 5 väljad 
on eduka toodetes sisalduvate ainete teate esitamiseks esmatähtsad. 

See IUCLID 5 toodetes sisalduvate ainete teate toimik tuleks ECHA-le esitada REACH-IT-i 
rakenduse abil (https://reach-it.echa.europa.eu/). 

Käsiraamat eeldab, et IUCLID 5 on juba teie arvutisse paigaldatud ja et teile anti IUCLID 5 
installimisel juriidilise isiku kasutajakonto. Kui andmebaasi IUCLID 5 pole veel paigaldatud, 
külastage IUCLID 5 veebilehte aadressil: 

http://iuclid.echa.europa.eu 

Antud veebilehelt saate tasuta alla laadida IUCLID 5 ja leiate ka lisateavet selle kasutamise 
kohta. 

 Käsiraamat on toimiku loomise toeks IUCLID 5.3-s ja uuemates versioonides.  

REACH-IT aktsepteerib ainult IUCLID 5.3 vormingus koostatud toimikuid.  

Kui kasutasite seni IUCLID 5 varasemaid versioone, tuleb andmed üle kanda, et need 
uude versiooni üle viia. Lisateavet vaadake palun IUCLID-i veebisaidilt aadressil: 

http://iuclid.echa.europa.eu 

 

 Üksikasjalikumat teavet oma kohustuste kohta seoses toodetes sisalduvate ainete 
teatega REACH-määruse alusel leiate küsimuste ja vastuste rubriigist aadressil: 

http://echa.europa.eu/reach/sia_en.asp  

või oma riiklikult REACHi kasutajatoelt: 

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_en.asp 

Küsimuste korral REACH-IT-i ja IUCLID-i tehniliste aspektide kohta või kui te ei asu 
Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) võite pöörduda ECHA kasutajatoe poole: 

 http://echa.europa.eu/help/echahelp_en.asp 

 

Allpool toodud joonisel on selgitatud etapikaupa, kuidas saate koostada toodetes 
sisalduvatest ainetest teatamise toimikut IUCLID-is: 

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm
https://reach-it.echa.europa.eu/).
http://iuclid.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/reach/sia_en.asp
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_en.asp
http://echa.europa.eu/help/echahelp_en.asp
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Joonis 1: Toodete koostises esinevate ainete kohta teate koostamine 7 etapis 
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2 JURIIDILISED ISIKUD 

 Kui olete juba IUCLID 5 tarkvara kogenud kasutaja ja oskate luua juriidilist 
isikut, soovitame liikuda otse käsiraamatu 3. peatüki juurde, kust leiate teavet 
selle kohta, kuidas alla laadida oma eeltäidetud aineandmestik. 

 

„Juriidilisi isikuid” kasutatakse IUCLID 5-s, et esitada REACH-määruse protsessidesse 
kaasatud ettevõtjate kontaktandmed. Teavet juriidilise isiku kohta talletatakse nn juriidilise 
isiku objektis (LEO). 

Kõige tähtsam teabeelement LEO-s on ettevõtja üldine ainulaadne identifikaator UUID. Seda 
ei saa redigeerida: see on iga LEO kohta kirjutuskaitsega. REACH-IT kasutab ettevõtja 
identifitseerimiseks kõikides oma andmetöötlusoperatsioonides ainult ettevõtja UUID-i. 
Sellepärast on oluline, et LEO UUID on identne igas kontekstis, milles ettevõtja identiteet 
esineb (IUCLID 5, REACH-IT ja kõikides ECHA-le esitatavates veebivormides). 

Ametlik LEO on nõutav nii REACH-IT-is registreerumiseks kui ka IUCLID 5 rakenduse 
installimiseks kohalikus keskkonnas. Olenevalt sellest, kas ettevõtja on REACH-IT-is ja/või 
IUCLID 5 veebilehel registreerunud, on selleks, et tagada LEO sünkroniseerimine nendes 
kahes rakenduses (vt Joonis 2:), järgmised võimalused: 

 kui teie ettevõte ei ole veel REACH-IT-is või IUCLID 5 veebisaidil registreeritud, on 
parim viis LEO-d luua IUCLID 5 veebisaidil. Ametlik juriidiline isik luuakse IUCLID 5 
allalaadimisel ja installimisel (täpsem teave IUCLID 5 allalaadimise ja installimise 
kohta on aadressil http://iuclid.echa.europa.eu). Loodud LEO XML-faili (LEOX) saab 
seejärel importida oma kohalikku IUCLID 5 programmi ja ka REACH-IT-isse, tagades 
info sünkroniseerimise (ettevõtte nimi, kontaktandmed, UUID). 

 Kui teie ettevõttel juba on aktiveeritud konto REACH-IT-is, aga veel on vaja installida 
IUCLID 5, palun eksportige LEO XML-fail (LEOX) REACH-IT-ist oma kohalikku 
IUCLID 5 programmi. Seda tehakse, minnes REACH-IT-i põhimenüüs vahelehele 
<Company> ja valides <Export>. LEOX salvestatakse teie kohalikus arvutis, kust te 
saate seda importida rakendusse IUCLID 5. 

 Kui teie ettevõte on juba IUCLID 5 installinud ja loonud IUCLID 5 veebisaidil ametliku 
LEO, aga peab veel registreeruma REACH-IT-is, palun importige olemasolev LEOX-
fail REACH-IT-isse registreerumisprotsessi ajal. Seda tehakse 
registreerumisprotsessi 2. etapis „Ettevõtteteave”, kus teil palutakse üles laadida juba 
olemasolev LEOX. 

Kui teie ettevõttel on juba REACH-IT-i konto ja IUCLID 5 on juba installitud, aga te ei ole 
kindel, kas UUID nendes kahes rakenduses ühtib, toimige palun järgmiselt: 

 Minge REACH-IT-i põhimenüüsse ja valige <View> alt <Company>. Teisel real 
„Ettevõtteteabe” all kuvatakse REACH-IT-is olemasolev ettevõtte UUID. 

 Minge oma IUCLID 5 programmis peamisel tegumipaneelil valikule „Juriidiline isik”. 
Valige „Update” ja topeltklõpsake asjaomasel juriidilisel isikul „Päringu tulemuste” 
loetelus. Ettevõtte UUID kuvatakse „Info” vahelehel IUCLID 5 akna allosas. 

 

 Kui IUCLID 5 rakenduses on mitu juriidilist isikut sama nime, aga erineva UUID-iga; 
võib olla abiks, kui alles hoida ainult see, mis ühtib REACH-IT-is kirjega „Active trade 
partner” märgitud isikuga. Selleks klõpsake „Päringu tulemuste” loetelus hiire 

http://iuclid.echa.europa.eu/
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parempoolse klahviga juriidilisel isikul ja aktiveerige/desaktiveerige „Juriidilised isikud“, 
nagu vaja. Kirje „Active trade partner” juriidilised isikud on kuvatud paksus kirjas, 
samas kui mitteaktiivsed on tavalises kirjas. See operatsioon on ainult visuaalseks 
abiks ja seda võib muuta igal ajal.  

Joonis 2: LEO ülekandmine IUCLID-i veebisaidi ja REACH-IT-i vahel LEOX-faili abil. 

 

IUCLID 5 IUCLID Website IUCLID 5 IUCLID-i veebisait 
Company sign-up using a LEOX that contains a 
LEO that was created on the IUCLID web site 

Ettevõtte registreerimine LEOXi abil, mis sisaldab 
LEO-d, mis on loodud IUCLID-i veebisaidil 

ECHA REACH-IT ECHA REACH-IT 
Transfer, in the form of a LEOX, a LEO that was 
created on the IUCLID web site 

IUCLID-i veebisaidil loodud LEO ülekandmine 
LEOXi abil 

Transfer, in the form of a LEOX, either 
1) a LEO that was created by REACH-IT during 

company sign-up 
Or 
 
2) a LEO that was created on the IUCLID web 

site and used during company sign-up 

LEOXi vormis ülekandmine 
1) REACH-IT-is ettevõtte registreerimise ajal 

loodud LEO ülekandmisega 
või 
 
2) IUCLID-i veebisaidil loodud ja ettevõtte 
registreerimise ajal kasutatud LEO 
ülekandmisega 

IUCLID 5 Local IUCLID installation IUCLID 5 Kohalik IUCLID programm 
Company sign-up using a LEOX that contains a 
LEO that was created on the IUCLID web site 

Ettevõtte registreerimine LEOXi abil, mis sisaldab 
IUCLID-i veebisaidil loodud LEO-d 
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 Registreerimise ajal REACH-IT-is ettevõtteteabe esitamise standardne viis on 
importida LEOXi vormis valmis IUCLID LEO (Joonis 2:).  

Kui teil ei ole registreerumise ajal LEOXi kujul valmis LEO-d, saab REACH-IT luua 
LEO, kasutades manuaalselt liidesesse sisestatud infot (Joonis 2:).  

 Lisateavet selle kohta, kuidas luua juriidilise isiku objekti (LEO) ja kuidas seda 
IUCLID 5 ja REACH-IT-i vahel sünkroniseerida, saab peatükist 2.4 („Juriidilise isiku 
objekt”) „REACH-IT-i ettevõtte kasutaja juhendi 2. osas – Registreerimine ja konto 
haldamine” aadressil: 

http://echa.europa.eu/doc/reachit/industry_user_manual/reachit_signup_accmngt_en.
pdf 

 REACH-IT kasutab ettevõtte identifitseerimiseks kõikides oma 
andmetöötlusprotsessides ainult ettevõtte identifitseerimisandmeid. Seetõttu on 
oluline, et LEO UUID on identne igas kontekstis, milles ettevõtja identiteet esineb. 

 

2.1 IUCLID 5 kasutajale juriidilise isiku määramine 

 Avage oma IUCLID 5 andmebaas. 

 Klõpsake peamisel IUCLID 5 tegumipaneelil valikut „Import”. 

Märkus: antud importimisprotseduuri saab kasutada teiste juriidiliste isikute korral, v.a 
juriidilise isiku korral, mille olete käivitanud IUCLID 5 installimise ajal. 

 Kasutage uue loodud LEO valimiseks veebisirvija akent (Joonis 3). 

Joonis 3: Uue LEO dialoogiakna valimine 

 

 Vajutage järgnevates akendes nuppu <Next>. Ilmub kinnitusteade. 

 Vajutage nuppu <Finish> (Joonis 4). 

http://echa.europa.eu/doc/reachit/industry_user_manual/reachit_signup_accmngt_en.pdf
http://echa.europa.eu/doc/reachit/industry_user_manual/reachit_signup_accmngt_en.pdf
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Joonis 4: LEO importimiseks valimise ekraan 

 

 Uus juriidiline isik tuleb siduda IUCLID 5 installimisel teie kasutajaprofiiliga. Liikuge 
peamisel tegumipaneelil valikuni „User management” (Joonis 5). 

Joonis 5: Kasutajahaldus peamisel tegumipaneelil 

 

 Valige kasutajahalduse aknas kasutaja, keda soovite uue ametliku juriidilise isikuga 
siduda (Joonis 6). 

Joonis 6: Kasutajahalduse ekraan: valige kasutaja 

 

 Liikuge valikuni „Assign Legal entities” ja klõpsake nuppu . Ilmub päringuaken 
(Joonis 7). Trükkige aknasse ametliku juriidilise isiku nimi, mida soovite valitud 
kasutajaga siduda, ja klõpsake nuppu <Search>. Eemaldage märgistus märkeruudust 
„Show only active values”, sest värskelt imporditud juriidilised isikud on märgitud 
vaikimisi passiivseks. 
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Joonis 7: Kasutajahalduse ekraan: LEO määramine 

 

 Paremklõpsake juriidilisel isikul, mida soovite määrata. Kui märkeruut „Active trade 
partner” pole märgitud, klõpsake selle aktiveerimiseks valikut „Active trade partner”. 
Seejärel klõpsake valikut „Assign” (Joonis 8). 

Joonis 8: Kasutajahalduse ekraan: äripartneri aktiveerimine 
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 Klõpsake muutuste salvestamiseks nuppu <Save>. See muutus on aktiivne alles 
järgmisel sisselogimisel, mistõttu võite andmebaasist IUCLID 5 välja ja siis sinna 
uuesti sisse logida (Joonis 9). 

Joonis 9: Hoiatusteade pärast LEO määramist 

 

 Järgmisel korral andmebaasi IUCLID 5 alt kasutajana sisselogimisel seotakse uus 
juriidiline isik teie kasutajakontoga. 

 Kui olete ühe kasutaja sidunud rohkem kui ühe juriidilise isikuga, võite neid peakuva 
alumises osas kuvatavatel juriidiliste isikute nimedel klõpsates vahetada. Loodud 
ained ja toimikuid seotakse vaikimisi antud boksis valitud juriidilise isikuga. 
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3 EELTÄIDETUD AINEANDMESTIKE ALLALAADIMINE  

Teatatava aine õigeks tuvastamiseks peate mõistma ainete, aineandmestike ja võrdlusainete 
kontseptsiooni andmebaasis IUCLID 5. 

Toodetes sisalduvatest ainetest teatamise toimik koostatakse aine kohta,3 mis on 
autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelus. 

Andmebaasis IUCLID 5-s on ainega seotud teave (aine andmed, selle koostis jne) 
täpsustatud selle aine jaoks loodud aineandmestikus. 

 

 Eeltäidetud aineandmestikud4 saab alla laadida „Autoriseerimisele kuuluvate väga 
ohtlike ainete kandidaatainete loetelust” ECHA veebisaidil aadressil: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

 

Need andmestikud sisaldavad õigeid aine tähiseid jaotises 1.1 ja 1.2 koos asjaomase 
klassifitseerimisteabega jaotises 2.1. Palun tähele panna, et vaatamata sellele, et eespool 
nimetatud IUCLID-i jaotised sisaldavat teatud nõutavat teavet, tuleb teil sisestada lisateavet 
(nt juriidiline isik jaotises 1.1). 

Kui olete oma arvutisse alla laadinud ja salvestanud selle aine andmestiku, millest te 
teavitate, palun vaadake käesoleva käsiraamatu peatükist 4 juhiseid, kuidas seda oma 
kohalikku IUCLID 5 programmi importida. Teavet selle kohta, millised andmestiku täiendavad 
jaotised tuleb toodete koostises esinevate ainete kohta REACH-määruse alusel esitatavas 
teates täita, saab peatükist 0. Nende jaotiste täitmise juhend on kättesaadav ka peatükis 0. 

                                                 
3Aine on määratletud REACH-määruse artikli 3 lõikes 1. 
4Eeltäidetud aineandmestikud on esitatud toeks ettevõtjatele, kes koostavad teateid toodete koostises 
esinevate ainete kohta. Teavitav ettevõtja jääb siiski ainuvastutavaks teates esitatud teabe 
asjakohasuse ja õigsuse eest. 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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4 AINEANDMESTIKU IMPORTIMINE PROGRAMMI 
IUCLID 5 

Toodete koostises esinevast ainest teatamise toimiku loomiseks andmebaasi IUCLID 5 abil 
tuleb esmalt importida eelnevalt allalaaditud aineandmestik oma kohalikku IUCLID 5 
programmi. Aineandmestik on andmete hoidla, mida kasutatakse ametile saadetava toimiku 
loomise alusmaterjalina.  

 Valige andmebaasi IUCLID 5 peaaknas (Task Panel) menüü „Tööriistad ja haldus“ 
välja „Import“ alt käsklus „Import” (Joonis 10). 

Joonis 10: Aineandmestiku importimise links 

 

 Valige aineandmestik oma kõvakettalt, klõpsates väikesel rohelisel plussmärgil ja 
navigeerides kausta, 

  kuhu te olete selle alla laadinud (Joonis 11).  

Joonis 11: Imporditava aineandmestiku valimine 

 
 Klõpsake nuppu <Next>. Oodake, kuni IUCLID 5 lõpetab andmestiku sisu 

analüüsimise. Kui see on valmis, klõpsake nuppu <Finish> (Joonis 12).  
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Joonis 12: Aineandmestiku importimine programmi IUCLID 5 

 
 Kui andmestiku importimine on lõpetatud, kuvatakse raport (Joonis 13). 

Joonis 13: Raport pärast aineandmestiku importimist 
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5 ANDMEBAASI IUCLID 5 TÄITMIST VAJAVAD JAOTISED 

Antud peatükis tuuakse välja need IUCLID 5 puu jaotised, mis tuleb kindlasti ära täita. 

 Kui olete oma aine kohta eeltäidetud aineandmestiku alla laadinud ja importinud, 
saate sellesse andmekogusse aine kohta andmeid sisestada. 

 Juba imporditud aineandmestiku taastamiseks vajutage peamisel tegumipaneelil 
valiku „Substance” all käsku „Update” ja valige loetelust aine sellel topeltklõpsates 
(märkus: aineandmestiku taastamise hõlbustamiseks võite kasutada 
filtreerimissüsteemi, trükkides aine nimetuse (või osa sellest) otsinguväljale või 
klõpsates nuppu <Query> ja kasutades otsingusüsteemi). NB! Iga eeltäidetud 
aineandmestik on identifitseeritud sama aine nimetusega mis kandidaatainete 
loetelus). 

Joonis 14: Otsingus kuvatud aine 

 

 Kui aine on andmesisestuspaneelil kuvatud, palun laiendage jaotisepuud (klõpsates 
vahelehte „Section tree”) ja jätkake vajalike jaotiste täitmisega. Jaotise kuvamiseks 
tehke sellel topeltklõps ja klõpsake väljade täitmiseks ekraani ülaosas asuvat nuppu. 

 

5.1 IUCLID 5 vaaterežiimi valija 
Kui aineandmestik on avatud, saate allpool toodud kujutisel näidatud mustal noolel klõpsates 
valida spetsiaalse vaaterežiimi „REACH Notification of substance in article” (REACH-teade 
toote koostises esineva aine kohta). 
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Joonis 15: IUCLID 5 vaaterežiim 

 

Kui olete rippmenüüst soovitud vaaterežiimi valinud, muutub jaotisepuu sellisel moel, et 
andmebaasi IUCLID 5 jaotistele eelnevad lehe  või raamatu  sümbolid on kohustuslike 
jaotiste juures punased ja valikuliste jaotiste juures rohelised (Joonis 16).  

Joonis 16: IUCLID 5 jaotised, mis tuleb täita 

  

 Pidage meeles, et antud vaaterežiimi valija on kõigest tööriist, mille eesmärgiks on 
osundada täitmist vajavatele väljadele. Antud käsiraamat on REACH-määruse 
kohaselt nõutava teabe selgitamise osas asjaomase tööriista suhtes ülimuslik. 
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5.2 Toodete koostises esinevast ainest teatamise toimiku puhul 
nõutav teave 
Aineandmestikesse lisatavat teavet käsitleb REACH-määrus (artikkel 7 lõige 4). 

Nõutav teave hõlmab järgmist (vastav andmebaasi IUCLID 5 jaotis on toodud sulgudes): 

o teavitaja andmed (s.t toodete tootja või importija), nt nimi, kontaktteave 
(REACH-IT-i konto ja IUCLID 5 jaotis 1.1); 

o teavitaja andmed ja roll tarneahelas (IUCLID 5 jaotis 1.1); 

o aine määratlemine, nt aine nimetus, EÜ number, CAS-number, aineliik ja aine 
koostis (IUCLID 5 jaotised 1.1 ja 1.2): see teave on esitatud eeltäidetud 
aineandmestikus; 

o väga ohtliku aine registreerimisnumber, kui on kättesaadav (IUCLID 5 
jaotis 1.3); 

o väga ohtliku aine klassifikatsioon vastavalt CLP määruses kehtestatud 
kriteeriumidele (IUCLID 5 jaotis 2.1): see teave on esitatud eeltäidetud 
aineandmestikus; 

o too(de)te koostises esineva aine kogusevahemik, nt 1-10 tonni, 10-100 tonni, 
100-1000 tonni või ≥1000 tonni (IUCLID 5 jaotis 3.2); 

o teavitaja tootmiskoht, mille kohta täidavad teabe ainult toodete tootjad, mitte 
toodete importijad (IUCLID 5 jaotis 3.3); 

o toote koostises esineva(te) aine(te) kasutusala(de) (Tehniline funktsioon) 
(IUCLID 5 jaotis 3.5) ja toote (toodete) kasutusalade lühikirjeldus (IUCLID 5 
jaotis 3.4 ja 3.5). 

 

 Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete (VOA) kandidaatainete loetelu, mis on 
kättesaadav ECHA veebisaidil, hõlmab aineandmestikke, kus mõned IUCLID 5 faili 
jaotised on juba täidetud (aine määratlus, koostis ja klassifitseerimisteave). 
Kandidaatainete loetelu asub aadressil: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

 

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas saate IUCLID 5-s täita teadet 
toodete koostises esineva aine kohta, et täita oma kohustusi vastavalt REACH-määruse 
artikli 7 lõikele 2. 

 

5.3 IUCLID 5 jaotisse 1.1 lisatav teave – tuvastamine 

 Kasutage seda jaotist REACH-määruse artikli 7 lõikes 4 nõutud teabe, nagu aine 
tuvastamine ja teavitaja andmed, täpsustamiseks. 

 

5.3.1 Teavitaja andmed 

 Kuigi juriidiline isik on REACH-ITis registreerimisprotsessi osana saadaval, tuleb 
juriidilisele isikule XML-formaadile vastamiseks viidata ka IUCLID 5 toimikus. Mainitud 
teave peab sisalduma osas „Substance identification” (Joonis 17). 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp


Andmete esitamise käsiraamat 

20. osa – Kuidas koostada ja esitada toodetes 
sisalduvate ainete teadet IUCLIDi abil  

 

Versioon 1.0  Lk 21 / 67 

Väljaandmise kuupäev: 04/2011  

 

Joonis 17: Juriidilise isiku tuvastamine jaotises 1.1 

 

 Aineandmestikus eelnevalt määratud juriidilise isiku muutmiseks palun lülitage 

IUCLID 5 „redigeerimisrežiimile”, klõpsates nuppu . 

 Klõpsates nuppu  „Juriidilise isiku” rea paremas otsas saate avada „Aineabi” 
juriidilise isiku muutmise või seadistamise abimehe, kus te saate rippmenüüst valida 
sellele andmestikule määratava juriidilise isiku (Joonis 18). 

Joonis 18: Aineandmestikule juriidilise isiku määramine 

   
Märkus: Kui aineandmestikuga seotavat juriidilist isikut valikloendis ei ole, tuleks kasutajale 
määrata uus juriidiline isik. Selleks vaadake palun juhiseid eespool jaotistes „Juriidilised 
isikud” ja „IUCLID-i kasutajale juriidilise isiku määramine”. 

 

 Toodete koostises esinevate ainete kohta esitatavale teatele EI OLE võimalik määrata 
kolmandast isikust esindajat. 

 

5.3.2 Roll tarneahelas 

 Tehke vastavalt oma rollile tarneahelas märge märkeruutu (toodete) „tootja”5 või 
(toodete) „importija”. Kui olete nii sama väga ohtlikku ainet sisaldavate toodete tootja 
kui ka importija, siis tehke märge mõlemasse märkeruutu. 

                                                 
5 Terminit „tootja” kasutatakse siin spetsiaalses toodete koostises esinevatest ainetest teavitamise 
kontekstis tähenduses „toodete tootja”. Palun pange tähele, et REACHi artikli 3 punktis 9 on tootja 
määratletud kui „ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ühenduse piires”. 
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Joonis 19: Roll tarneahelas 

 
5.3.3 Aine tuvastamine 

Palun pange tähele, et teave aine tuvastamise kohta on eeltäidetud aineandmestikus, mille 
te alla laadisite. Esitatud teave on aine tuvastamiseks piisav ja lisateavet ei ole vaja anda. 
Kui te nõustute eeltäidetud teabega, soovitame teil alljärgneva jaotise vahele jätta.  

Eeltäidetud on järgmine teave: 

 Väljale „Võrdlusaine” on märgitud võrdlusaine nimetus ja EÜ number/EÜ nimetus ja/või 
CAS-number/CAS-nimetus ja/või IUPAC-nimetus. 

 Väli „aineliik” on täidetud (üht koostisosa sisaldav aine, mitut koostisosa sisaldav aine või 
UVCB-aine). 

 

 Lisaks miinimumnõuetele on teil võimalik märkida ka kogu REACH-määruse VI lisa 
jaotistes 2.1 kuni 2.3.4 täpsustatud teave, nagu on märgitud REACHmääruse artikli 7 
lõike 4 punktis c. 

 

 Edukalt tehtud teate uuenduse korral (nt teade on saanud viitenumbri) tuleb IUCLID 5 
jaotises 1.1 „Võrdlusaine” alati märkida ka EÜ-number.  

Palun kasutage eelneva edukal aine teate edastamisel saadud esialgset EÜ-numbrit 
või EÜ-numbrit.. 

 

5.3.4 Kontaktisik 

Saate lisada ka konkreetse ainega seonduvat kontaktteavet (Joonis 20). Täitke nii palju välju 
kui võimalik. 

Kui jätate need väljad tühjaks, kasutab REACH-IT vaikimisi teie REACH-ITi konto all olevat 
kontaktteavet. 
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Joonis 20: Kontaktandmete väljad 

 

 

5.4 Andmebaasi IUCLID 5 jaotisse 1.2 märgitav teave – koostis 
 
Palun pange tähele, et teave aine koostise kohta on eeltäidetud aineandmestikus, mille te 
alla laadisite. Esitatud teave on aine koostise kohta piisav ja lisateavet ei ole vaja anda. Kui 
te nõustute eeltäidetud teabega, soovitame teil alljärgneva jaotise vahele jätta. Kui teil on 
aga üksikasjalikumat teavet, mida te sooviksite esitada, siis palun järgige järgmisi juhiseid. 
 
Eeltäidetud on järgmine teave: 

 „Nimetus” ja „Koostise ID”. 

 Väljale „Puhtuseaste” on vaikimisi märgitud ≤ 100%. 

 Üht koostisosa sisaldavate ainete puhul sisaldab väli „Koostisosad” teavet, mis on 
märgitud „Võrdlusaine” alla jaotises 1.1 Tuvastamine. 

 Väljale „Tüüpiline sisaldus” on märgitud vaikimisi eeltäidetud teave ≤ 100%. 

 Mitut koostisosa sisaldavate ainete puhul sisaldab väli „Koostisosad” eri koostisosade 
identifitseerimisandmeid. 

 Väljale „Kontsentratsioonivahemik” on vaikimisi märgitud > 10% ja < 80%. 

 

 Kasutage seda jaotist teavitatava aine määratluse kohta REACH-määruse artikli 7 
lõikes 4 nõutud teabe, nagu teavitatava aine tuvastamine, täpsustamiseks. 

 

Lisada tuleb vähemalt üks koostisosa. 

 Topeltklõpsake jaotisel 1.2 („Composition”) ja klõpsake nuppu <Edit item>  
(Joonis 21). 

 Klõpsake <Add> nuppu . 
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 Trükkige sisse aine nimetus ja lühikirjeldus.  

Joonis 21: Aine nimetus ja tüüp 

 

 Täitke jaotis „Degree of purity” (Joonis 22). Täpsustatud puhtuse aste peaks vastama 
aine peamiste koostisosade puhtuseastmele. Rippmenüü võimaldab valida 
valikloetelust sümboleid või üksuseid ning kastid võimaldavad trükkida numbreid. 
Selles osas saate täpsustada aine puhtuseastme normaalse vahemiku. Näiteks kui 
aine puhtuseaste jääb 95–98% (w/w) vahele, kuvatakse see nagu allpool toodud. 
Nimetatud jaotise lõpetamiseks tuleb see jaotis täita.. 

 

 Puhtuseaste: täita tuleks vähemalt üks kast ja valida vastav ühik. 

 

Joonis 22: Puhtuseaste 

 

 Avage koostisosade korratavuse plokk (klõpsates nuppu <Add> ). 

 

 Iga koostise kohta tuleks märkida vähemalt üks koostisaine. 

 

 Siduge „Reference substance” vastloodud koostisega, klõpsates nuppu . Otsige 
sobiv võrdlusaine ja märgistage see ning lisage, klõpsates valikut <Assign>. Kui 
võrdlusainet pole veel loodud, siis looge see ise. 

 

 Kui viidatud aine koosneb ühest koostisosast, tuleb sama võrdlusaine määrata nii 
IUCLID 5 jaotises 1.1 kui ka jaotises 1.2. 

 

 Kui teavitatav aine koosneb mitmest koostisosast või on UVCB-aine, peavad kõik 
koostisosade plokis märgitud koostisained olema selgelt eristuvad. 

See tähendab, et järgnev juhtum loetakse vigaseks: 

 koostisosa 1 identifitseerib „formaldehüüdi" IUPAC-nimetusena; 

 koostisosa 2 tuvastab järjestuse „200-001-8" EÜ-numbrina (formaldehüüdi EÜ-
number). 
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 Mitmest koostisosast koosneva aine korral ei tohi jaotises 1.1 määratud võrdlusaine 
olla ükski jaotises 1.2 täpsustatud eraldiseisvatest koostisosadest. 

 

 Märkige iga koostisosa jaoks allpool toodud viisil „Typical concentration” („Tüüpiline 
sisaldus”) või „Concentration range” („Kontsentratsioonivahemik”). 

 

Joonis 23: Iga koostisosa tüüpiline sisaldus 

 

 Kui peate lisama rohkem kui ühe koostisaine, klõpsake vastavas jaotises <Add> 

nuppu  seejärel ilmuvad täiendavad aknad. 

 Täitke eelnevatele juhistele tuginedes lisandeid puudutavad ja täiendavad väljad 
(Joonis 24).  

Joonis 24: Täiendavad kastid lisandite ning täiendavate väljade jaoks 
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 Märkide iga lisandi või lisaaine juures olevasse kasti märget tehes, kas see mõjutab 
aine klassifitseerimist või mitte. (Joonis 25 ja Joonis 26) 

Joonis 25: Märkige, kas lisand mõjutab aine klassifitseerimist ja märgistamist 

 

Joonis 26: Märkige, kas lisaaine mõjutab aine klassifitseerimist ja märgistamist 

 

 

Võimalik on määrata enam kui üks aine koostis ja siduda see spetsiifilise klassifitseerimise ja 
märgistamise teabega jaotises 2.1. 

Klõpsake vastavas jaotises nuppu <Add> , misjärel ilmuvad täiendavad kastid (Joonis 27). 

Joonis 27: Täiendava koostise lisamine 

 

 

5.5 Andmebaasi IUCLID 5 jaotisse 1.3 märgitav teave – tähised 
(vajaduse korral) 
Sellesse jaotisse tuleks lisada toote koostises esineva aine registreerimisnumber (numbrid), 
kui see number on kättesaadav. 

 Avage puuvaates valikul „1.3 Identifiers” andmebaasi IUCLID 5 aineandmestiku 
jaotis 1.3 ja klõpsake nuppu <Edit item> (Joonis 28). 

 Aknas „Regulatory programme identifiers”, valige identifikaatorite loetelu muutmiseks 
„Add”. Ilmub hüpikaken „Regulatory programme identifier”. 

 Täitke aknas „Regulatory programme identifier” olevad väljad järgmiselt: 

o valige reguleerimisprogrammiks „muu”; 

o märkige number väljale „ID”; 

o registreerimisnumber on järgmises vormingus: 01-XXXXXXXXXX-CC-XXXX. 

 Toodete importijad ei saa toote koostises esinevate ainete registreerimisnumbrit. 
Toodete tootjad, kes lisavad kandidaatainete loetellu kuuluvat ainet tootesse ise, 
peaksid tavaliselt saama registreerimisnumbri aine ohutuskaardilt. Sel juhul peaks 
toote tootja siiski kontrollima, et registreerimine hõlmab tema kasutusala, ning sel 
juhul on ta teavitamiskohustusest vabastatud. 
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Teate uuenduste puhul: 

Kui soovite toodete koostises esineva aine kohta esitatud teadet uuendada, peaksite selles 
jaotises lisama ainele juba antud viitenumbri (teatenumbri). Teie teatesse märgitud teabe 
muutumise korral peaksite kaaluma oma teate uuendamist. Teate uuendamise põhjused 
võiksid olla muutused kogusevahemikus, toodetava/imporditava toote omadustes (kirjeldus, 
kasutusala(d)) jne. Kõikidel nendel asjaolude korral on teate uuendamine tungivalt 
soovitatav. Teate uuendatult hoidmine aitab dokumenteerida REACH-i nõuete täitmist 
riiklikele järelevalveasutustele. 

 Avage puuvaates valikul „1.3 Identifiers” topeltklõpsu tehes andmebaasi IUCLID 5 
aineandmestiku jaotis 1.3 ja klõpsake nuppu <Edit item> (Joonis 28). 

Joonis 28: Jaotise 1.3 avamine IUCLID 5-s 

 

 

 Tähiste redigeerimiseks valige „Regulatory programme identifier” alt „Add”. Ilmub 
hüpikaken „Regulatory programme identifier” (Joonis 29). 
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Joonis 29: Hüpikaken „Regulatory programme identifier” 

 

  „Regulatory programme identifier” aknas nupu <black arrow> klõpsamisel ilmuvad 
tähised loeteluna. 

 Täitke aknas „Regulatory programme identifier” olevad väljad järgmiselt: 

o valige reguleerimisprogrammiks „muu”; 

o märkige number väljale „ID”; 

o  teatenumber peab olema järgnevas vormingus: 03-XXXXXXXXXX-CC-XXXX. 
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5.6 Andmebaasi IUCLID 5 jaotisse 2.1 märgitav teave – 
klassifitseerimine ja märgistamine 

 Palun pange tähele, et teave aine klassifitseerimise ja märgistamise kohta on olemas 
eeltäidetud aineandmestikes allalaadimiseks ECHA veebisaidilt: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

 

Teave selle kohta, kuidas täita jaotist 2.1, on esitatud andmete esitamise käsiraamatu 
12. osas – klassifitseerimise- ja märgistamise teate koostamine ning esitamine IUCLID-i abil, 
peatükis 5.7. Käsiraamat on kättesaadav aadressil: 

http://echa.europa.eu/doc/reachit/data_submission_manual_12_c&l.pdf  

 

 Tugiteavet saab veerust „tugidokumendid” kandidaatainete loetelu veebilehel: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Klassifitseerimise ja märgistamise teave on võetud CLP-määruse VI lisast: 

http://echa.europa.eu/legislation/classification_legislation_en.asp 

 

5.7 Andmebaasi IUCLID 5 jaotisse 3.2 märgitav teave – eeldatavad 
kogused 
Selles jaotises tuleb esitada teave toote koostises esineva väga ohtliku aine koguse kohta. 

 Palun märkige järgmine teave: 

o Aasta: kalendriaasta, mille kohta kogusearvutus on tehtud. 

 Toodete puhul, mida on toodetud/imporditud vähemalt kolmel järjestikusel aastal, 
peaks esitatud kogus vastama nendel kolmel täisaastal toodetud/imporditud 
keskmisele kogusele (või kahe täisaasta keskmisele, kui toodet on 
toodetud/imporditud kaks täisaastat). Muul juhul arvutatakse kogus ainult eelneva 
kalendriaasta põhjal ja keskmist ei arvutata. 

 

Näited: 

Kandidaatainete loetellu enne 1. detsembrit 2010 kantud ainete puhul on 
tootjatel/importijatel, kes peavad ainest teavitama 1. juuniks 2011, teates märgitav 
kalendriaasta 2010 (kas vastab aastate keskmisele või ainult viimasele kalendriaastale). 

Kui toote tootmine/importimine algab jooksval aastal ja eeldatakse, et toote tootjal/importijal 
tekib teavitamiskohustus (1 tonni künnis on ületatud või ületatakse), soovitatakse teil ainest 
teavitada kohe, kui 1 tonni künnis on saavutatud. Sel juhul palun märkige terve aasta kohta 
eeldatav kogusevahemik. 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/doc/reachit/data_submission_manual_12_c&l.pdf
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://echa.europa.eu/legislation/classification_legislation_en.asp


Andmete esitamise käsiraamat 

20. osa – Kuidas koostada ja esitada toodetes 
sisalduvate ainete teadet IUCLIDi abil  

 

Versioon 1.0  Lk 30 / 67 

Väljaandmise kuupäev: 04/2011  

 

Joonis 30: Koguseandmete märkimine jaotises 3.2 

 
 Kui olete toodete importija, palun märkige imporditud toodete koostises esineva 

kandidaatainete loetellu kantud aine kogus lahtrisse „Tootes imporditud aine kogus”. 

 Kui olete toodete tootja, palun märkige toodetud toodete koostises esineva 
kandidaatainete loetellu kantud aine kogus lahtrisse „Toodete tootmises kasutatav 
kogus”. 

Võite välja arvutada ja esitada (mõlemal eespool nimetatud juhul) toote koostises kokku 
esineva väga ohtliku aine koguse. Juhised toodete koostises esinevatele ainetele esitatavate 
nõuete kohta (jaotis 4.5 „Kandidaatainete loetellu kantud väga ohtliku aine eri toodete 
koostises kokku esineva koguse kindlaksmääramine”) annavad nõuandeid, kuidas arvutusi 
teha. 

Minimaalse täpsusena märkige palun toodetud või imporditud toodete koostises esineva 
kandidaatainete loetellu kantud aine kogusevahemikud järgmiselt: 

Kogusevahemik Sisestada IUCLID-i 

1 - 10 1 

10 - 100 10 

100 - 1000 100 

1000 + 1000 

 

Kogusevahemike asemel võite märkida oma toodete koostises esineva väga ohtliku aine 
täpsed kogused. 

 Teil on võimalus märkida, et selles jaotises teie esitatud kogusevahemik (või täpne 
kogus) on konfidentsiaalne. Sel juhul tuleb märkida põhjendus. Võite märkida, et jaotis 
on konfidentsiaalne, klõpsates IUCLID 5 jaotise punasel lipul. Seejärel tuleb valida üks 
konfidentsiaalsuse põhjustest (CBI – konfidentsiaalse äriteabe põhjused, IP – 
intellektuaalomand või „no PA” – ei ole avalikult kättesaadav) ning sisestada 
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põhjendus kõrval olevale väljale (Joonis 31). 

 

Joonis 31: Teabe märkimine konfidentsiaalsena 

 

 

5.8 Andmebaasi IUCLID 5 jaotisse 3.3 märgitav teave – 
tegevuskohad 
Tootmiskohad peavad sisestama ainult need toodete tootjad, kes toodavad oma tooteid 
Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Toodete importijad seda teavet märkima ei pea.  

Tootmiskoha märkimiseks andmestikku palun looge kõigepealt tegevuskoht, kasutades 
sama juriidilist isikut, mida te kasutasite andmestiku loomiseks. 

 Alustamiseks valige palun õige juriidiline isik IUCLID-i peakuva allosas ja klõpsake 
nuppe „Legal entity site” / „New” (Joonis 32). 
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Joonis 32: Õige juriidilise isiku valimine ja uue tootmiskoha loomine 

 
 

 Sisestage tegevuskoha nimi väljale „Site name” (Joonis 33). 

Joonis 33: Uus tegevuskoht – Nimi 

 

 

 Valige rippmenüüst selle tegevuskohaga seotav juriidiline isik (Joonis 34). 

Joonis 34: Uus tegevuskoht – Juriidilise isiku valimine 

 
 itke vastloodud tegevuskoha kohta nii palju välju kui võimalik, pidades meeles, et 

minimaalne nõutav teave on linn / asula ja riik (Joonis 35).  
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Joonis 35: Tegevuskoht 

 

 

 Liikuge tagasi oma andmestikku ja valige jaotis 3.3 „Tegevuskohad”. Andmestikku 
uue tegevuskoha lisamiseks klõpsake väikesel rohelisel plussmärgil. Veenduge, et te 
teete märkme märkeruutu „Tootmiskoht”, ja klõpsake väikesel kuldsel ketimärgil, et 
siduda see plokk tegevuskohaga. Valige loetelust tegevuskoht ja klõpsake nuppu 
„OK” (Joonis 36). 

Joonis 36: Andmestikus „Tegevuskoha” loomine 

 

 

Iga tegevuskohaga, mis on loodud rohelise risti nupu klõpsamise teel, peab olema seotud 
tegevuskoht (Joonis 37). 
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Joonis 37: Tegevuskohaga seotud ja sidumata plokid 

 

 

5.9 Andmebaasi IUCLID 5 jaotisse 3.4 märgitav teave – vorm 
tarneahelas 
Selles jaotises tuleks anda toote (toodete) ja selle (nende) kasutusala(de) lühikirjeldus. 
Teave toote (toodete) ja selle (nende) kasutusala(de) kohta tuleb esitada ka jaotises 3.5. 
Sellepärast on soovitatav täita need kaks jaotist paralleelselt ja kontrollida, et need on 
omavahel sidusad. Eelkõige peavad nii jaotises 3.4 kui ka 3.5 kirjeldatud toote (toodete) 
kasutusala(dele) antud nimetused olema samad. 

 Jaotises 3.4 antud teave kirjeldab toodet ja selle käsitsemist, samas kui jaotis 3.5 
kirjeldab kasutusalasid, eraldumist ja kokkupuuteriske. 

 

 Tehke märge märkeruutu „Toote koostises sisalduv aine” (Joonis 38). 

 Tootekirjeldus: Sellel väljal tuleks anda toote ja selle kasutusala(de) lühikirjeldus 
vabas tekstis. Palun kirjeldage nii täpselt kui saate. Võite ka märkida, kas toode 
kuulub konkreetsesse kategooriasse. Selleks et määrata oma toode konkreetsesse 
tootekategooriasse (nt AC 8 pabertooted: tapeet, AC 10 kummitooted: jalatsid jne), 
võite vajaduse korral kasutada peatükis 5.10 toodud näiteid. 

 Iga kindlaksmääratud kasutusala kohta (loetletud IUCLID-i jaotises 3.5) tuleks anda 
kasutusala lühikirjeldus jaotises 3.4. 

Kasutusala kirjeldus võib sisaldada järgmist teavet: 

o kuidas on ette nähtud toodet kasutada:. Näiteks, kas toodet satub nahale või 
kas seda võib panna suhu, kuidas seda tõenäoliselt edasi töödeldakse (kui 
see on asjakohane) ja kuidas tuleb toode kõrvaldada; 

o toote koostises esineva väga ohtliku aine kontsentratsiooni % 
massiprotsendina (see kontsentratsioon peaks olema üle 0,1%); 

o mitmeosaliste toodete puhul: kirjeldage toote eri osi (ja materjale) ning 
täpsustage, millises toote osas väga ohtlikku ainet esineb. 

Näited selliste vabas tekstis kirjelduste kohta on toodud peatükis 5.10.1: 
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Joonis 38: Toote kirjeldus 

 

 

 Kui teie teade on esitatud rohkem kui üht tüüpi toote kohta, mis sisaldavad sama 
kandidaatainete loetellu kantud ainet, tuleks teil esitada iga tooteliigi kirjeldus. Kui 
tooted on sarnased, piisab ühest üldkirjeldusest. Ristiga nupu klõpsamisel lisandub 
kaste juurde (mida saab kasutada eri tooteliikide kirjeldamiseks) (Joonis 39). 

Peaksite otsustama, millised tooted on piisavalt sarnased selleks, et neid rühmitada. Näiteks 
kui:  

o toodetel on sama kasutusala; 

o väga ohtlikul ainel on sama tehniline funktsioon ja 

o väga ohtlik aine asub toote samas osas. 

Need tooted saab rühmitada isegi siis, kui need on eri kujuga, eri värvi, suurusega jne. 
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Joonis 39: Teave mitme toote koostises sisalduva sama väga ohtliku aine kohta 

 

 

 Kogus: võite märkida tooteliigi koostises sisalduva kandidaatainete loetellu kuuluva 
aine koguse. Kui teil on eri liiki tooted sama teate jaoks, võite esitada kandidaatainete 
loetellu kuuluva aine koguse tooteliigi kohta. 

 Miinimumnõudena tuleb IUCLID-i jaotises 3.2 esitada kandidaatainete loetellu kuuluva 
aine kogusevahemik. Jaotises 3.4 on võimalik esitada üksikasjalikumat teavet, kui 
soovite. 

 Teil on võimalus märkida, et selles jaotises teie esitatud kasutusala ja/või koguseteave 
on konfidentsiaalne. Sel juhul tuleb märkida põhjendus. Palun vaadake, kuidas 
märkida teave konfidentsiaalsena käesoleva juhendi peatükist 5.7. 

 

 

5.10 Andmebaasi IUCLID 5 jaotisse 3.5 märgitav teave – 
kindlaksmääratud kasutusalad 
Selles IUCLID 5 jaotises tuleb esitada teave aine kasutusalade ja tehnilise funktsiooni kohta. 

Teave kasutusalade kohta: 

Tuleb kirjeldada too(de)te kasutusala(sid) kasutamise etapis. 
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Soovitatav on esitada kasutusala(de) lühikirjeldus kasutusala deskriptori süsteemi põhjal, 
nagu on järgnevalt kirjeldatud6.  

Jaotis „Kindlaksmääratud kasutusalad/Teave kasutusalade kohta” on jagatud kolme plokki:  

o kasutusalad töötajate kasutuses tööstuskeskkonnas; 

o kasutusalad kutsetöötajate kasutuses; 

o kasutusalad tarbijate kasutuses. 

Teil tuleb otsustada, milline nendest kolmest plokist vastab teie too(de)te kasutusalale. Kui 
sama toodet kasutatakse näiteks tööstuskeskkonnas, seda kasutavad kutsetöötajad ja 
tarbijad, tuleb esitada teave kõigi kolme ploki kohta. 

Kui teil on vaja teatada eri toodetest, mis sisaldavad sama kandidaatainete loetellu kuuluvat 
ainet, saate igasse plokki ridu juurde lisada (nupust „Add” ). 

Täita tuleb järgmised väljad (Joonis 40): 

o Kindlaksmääratud kasutusala number: tuleb täita, kui peate teavitama sama 
toote eri kasutusaladest. Näiteks: kui samal tootel on erinevad kasutusalad ja 
iga kasutusala on märgitud eraldi reale, saab kasutusala number määrata 
igale kasutusalale; 

o Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: see on toote igale kasutusalale 
määratud lühinimetus, mis peaks olema sama mis IUCLID 5 jaotises 3.4 antud 
nimetus. Kindlaksmääratud kasutusala nimetus peaks olema lühike, aga toote 
konkreetset kasutusala kirjeldav. Kindlaksmääratud kasutusala nimetus võiks 
näiteks olla „Plastist kandekotina kasutamine”, „Isoleerelemendina 
kasutamine” või „Arvutijuhtmena kasutamine”. Kui toodetakse või imporditakse 
sama kandidaatainete loetellu kuuluvat ainet sisaldavaid eri liiki tooteid, tuleks 
iga tooteliik märkida eraldi real;  

o keskkonda eraldumise kategooria: see kirjeldab laialdasi kasutustingimusi 
keskkonna aspektist. Vajaduse korral on sama toote kohta võimalik valida mitu 
keskkonda eraldumise kategooriat.  

 Toodete koostises esinevate ainete puhul on asjakohased ainult järgmised 
keskkonda eraldumise kategooriad7: 

 

                                                 
6 Kasutusala deskriptori süsteemi on kirjeldatud Teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse 
hindamise juhendi peatükis R.12: Kasutusala deskriptori süsteem. 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf 
7 Lisateavet ja tervet keskkonda eraldumise kategooriate tabelit saab näha Teabele esitatavate 
nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi lisas R.12-4. ja lisas R.12-4.2, peatükis R.12: 
Kasutusala deskriptori süsteem”.  
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf 
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Keskkonda 
eraldumise 
kategooria 
NUMBER 

Nimetus  Kirjeldus  

ERC10a  Pikaealiste toodete ja 
materjalide, millest 
ainete eraldumine on 
väike, laialdane hajus 
kasutamine 
välitingimustes  
 

Toodetes ja materjalides või nende pinnal sisalduvate 
aineteainete, nagu metallist, puidust ja plastist 
konstruktsiooni- ja ehitusmaterjalide (räästad, rentslid, 
raamid jne) väike eraldumine toodete kasutusea 
jooksul välitingimustes.  

ERC10b  Pikaealiste toodete ja 
materjalide, millest 
ainete eraldumine on 
suur või ette nähtud, 
laialdane hajus 
kasutamine 
välistingimustes 
(sealhulgas 
abrasiivtöötlemine)  

Toodetesse ja materjalidesse või nende peale nende 
lisatud ainete suur või ettenähtud eraldumine toodete 
kasutusea jooksul välitingimustes. Näiteks rehvid, 
töödeldud puittooted, töödeldud tekstiil ja riidelaadsed 
materjalid, nagu ribikardinad ja päikesevarjud ning 
mööbel, tsinkanoodid kommertslaevanduses ja 
lõbusõidulaevades ning piduriklotsid veo- või 
sõiduautodes. See hõlmab ka eraldumist 
tootemaatriksist töötajate poolt töötlemise tagajärjel. 
Need on tavaliselt protsessikategooriatega PROC8 21, 
24, 25 seotud protsessid, näiteks: Hoonete (sillad, 
fassaadid) või sõidukite (laevad) abrasiivpoleerimine.  

ERC11a  Pikaealiste toodete ja 
materjalide, millest 
ainete eraldumine on 
väike, laialdane hajus 
kasutamine 
sisetingimustes  

Toodetes ja materjalides või nende pinnal sisalduvate 
aineteainete väike eraldumine toodete kasutusea 
jooksul sisetingimustes. Näiteks põrandad, mööbel, 
mänguasjad, ehitusmaterjalid, kardinad, jalatsid, 
nahktooted, paber- ja papptooted (ajakirjad, raamatud, 
ajalehed ja pakkematerjalid), elektroonikaseadmed 
(korpused).  

ERC11b  Pikaealiste toodete ja 
materjalide, millest 
ainete eraldumine on 
suur või ette nähtud, 
laialdane hajus 
kasutamine 
sisetingimustes 
(sealhulgas 
abrasiivtöötlemine)  

Toodetesse ja materjalidesse või nende peale nende 
lisatud ainete suur või ettenähtud eraldumine toodete 
kasutusea jooksul sisetingimustes. Näiteks: eraldumine 
riidest, tekstiilist (rõivad, põrandavaibad) pesemise 
ajal. See hõlmab ka eraldumist tootemaatriksist 
töötajate poolt töötlemise tagajärjel. Need on tavaliselt 
protsessikategooriatega PROC 21, 24, 25 seotud 
protsessid. Näiteks siseruumide värvkatte 
eemaldamine.  

                                                 
8 PROC tähistab „Protsessi kategooriaid”. Lisateavet selle kasutusalade deskriptori kohta saab 
„Teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi peatükist R.12: Kasutusala 
deskriptori süsteem” 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf 
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ERC12a  Toodete tööstuslik 
töötlemine 
abrasiivtehnikatega 
(ainete eraldumine on 
väike)  

Toodetes ja materjalides või nende pinnal sisalduvad 
ained eralduvad (ettenähtult või mitte) tootemaatriksist 
töötajate poolt töötlemise tagajärjel. Need protsessid 
on tavaliselt seotud protsessikategooriatega PROC 21, 
24, 25. Protsessid, kus on ette nähtud materjali 
eemaldamine, aga eeldatav eraldumine jääb 
väikeseks, on näiteks: tekstiili lõikamine, lõikamine, 
metalli või polümeeride masintöötlemine või lihvimine 
masinaehituses.  

ERC12b  Toodete tööstuslik 
töötlemine 
abrasiivtehnikatega 
(suur ainete 
eraldumine)  

Toodetes ja materjalides või nende pinnal sisalduvad 
ained eralduvad (ettenähtult või mitte) tootemaatriksist 
või sellega töötajate poolt töötlemise tagajärjel. Need 
protsessid on tavaliselt seotud protsessikategooriatega 
PROC 21, 24, 25. Protsessid, kus on ette nähtud 
materjali eemaldamine ja võib eeldada suures koguses 
tolmu, on näiteks: abrasiivpoleerimine või värvi 
mahavõtmine haaveljugapuhastamisel.  

 
Kui näib, et ükski eespool nimetatud kategooriatest ei ole kohaldatav, võite selle asemel, et 
määrata konkreetset keskkonda eraldumise kategooriat ERC, kirjeldada toote kasutusalast 
tulenevalt aine ette nähtud keskkonda eraldumist oma sõnadega. Sel juhul tuleb teha märge 
märkeruutu „ERC 0: muu” ja märkida vastav kirjeldus kõrval olevale väljale. 

 

o Tootekategooria (AC): see kirjeldab selle toote liiki, millesse väga ohtlikku 
ainet on töödeldud. Tootekategooriad AC31 kuni AC38 ja AC02 on 
kategooriad, kus on ette nähtud ainete eraldumine, ning sellepärast ei ole 
nende puhul toodete koostises esinevatest ainetest teavitamine asjakohane 
(nende toodete, mille koostises esineb aineid, mille eraldumine on ette nähtud, 
registreerimise tingimused näeb ette REACH-määruse artikli 7 lõige 1); 

Mitmeosaliste keerukate toodete puhul valige palun tootekategooria, mis kirjeldab 
toote/komponendi seda osa, milles esineb väga ohtlikku ainet.  

Kui te ei saa kindlaks määrata sobivat kategooriat (või soovite märkida täpsema kirjelduse), 
palun kirjeldage kasutusala rubriigis AC01 „muu (mitte ette nähtud eraldumine)”. Vajaduse 
korral võite valida koodi (ja vastava lausestuse) Euroopa ühenduste integreeritud 
tollitariifistikust (TARIC) (kaubarühmade kategooriad/koodid): 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm 

 

o Väljale „Sellest kasutusalast tulenev kasutusiga?” on vaikimisi märgitud „jah”; 

o Kui valite „Muu:" iga valikloendi puhul täitke palun kõrval olev vaba teksti väli. 

 

Järgmises tabelis on esitatud tootekategooriad, mis on toodud IUCLID 5 jaotises 3.5 koos 
näidetega9 

                                                 
9 Vt ka „Teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi” lisa R.12-5.1, 2 ja 3, 
peatükk R.12:Kasutusala deskriptori süsteem”. 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm
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Tootekategooriad, eraldumist ei ole ette nähtud (AC)  

Tootekategooriad (ja mitteammendavad näited) selle tooteliigi kirjeldamiseks, 
mis sisaldab ainet kasutusea ja jäätmeea jooksul  

Sobivad TARIC-
peatükid  

Keerukate toodete kategooriad  

AC1  Sõidukid  86-89  

Näited: Veokid, sõiduautod ja mootorrattad, jalgrattad, kolmerattalised rattad ja juurdekuuluv transpordivarustus; 
muud sõidukid: Raudtee, lennukid, laevad, paadid  

AC2  Masinad, mehaanikaseadmed, elektri/elektroonikakaubad  84/85  

Näited: Masinad ja mehaanikaseadmed; elektri/elektroonikakaubad, nt arvutid, video- ja helisalvestusseadmed, 
sideseadmed, lambid ja valgustid; kaamerad; külmikud, nõudepesumasinad, pesumasinad  

AC3  Elektripatareid ja akud  8506/07  

Materjalipõhised tootekategooriad  

AC4  Kivi, krohv, tsement, 
klaastooted ja 
keraamika  

68/69/70  

Näited: Klaastooted ja keraamika: nt sööginõud, joogiklaasid, potid, pannid, toidusäilituskonteinerid; ehitus- ja 
isoleertooted; looduslik või kunstlik abrasiivpulber või -tera, tekstiil-, paber- või pappmaterjalist või muust 
materjalist tooted  

AC5  Riie, tekstiil ja rõivad  50-63, 94/95  

Näited: Rõivad, voodipesu, madratsid, kardinad, polstrid, vaibad/põrandakatted, autoistmed, riidest mänguasjad  

AC6  Nahakaubad  41-42, 64, 94  

Näited: Kindad, käekotid, rahakotid, jalatsid, mööbel  

AC7  Metalltooted  71, 73-83, 95  

Näited: Söögiriistad, köögitarbed, potid, pannid, juveeltooted, mänguasjad, mööbel, ehituskaubad  

AC8  Pabertooted  48-49  

Näited: Pabertooted: tualettpaber, salvrätikud, äravisatavad sööginõud, mähkmed, naiste hügieenisidemed, 
täiskasvanute pidamatushaigete tooted; paberist kirjatarbed, kontoripaber; pabertrükised: nt. ajalehed, raamatud, 
ajakirjad, trükitud fotod; tapeet  

AC10  Kummitooted  40, 64, 95  

Näited: Rehvid, põrandakatted, kindad, jalatsid, mänguasjad  

AC11  Puittooted  44, 94/95  

Näited: Põrandad, seinad, mööbel, mänguasjad, ehituskaubad  

AC13  Plasttooted  39, 94/95, 85/86  

Näited: Plastist sööginõud, toidusäilitusnõud, toidupakendid, lutipudelid; põrandakattematerjalid, mänguasjad, 
mööbel, plastist väikesed tarbekaubad, nt pastapliiatsid, lauaarvutid, mobiiltelefonid, ehituskaubad  

Muu (TARIC-koodide kasutus: vt viimane rida)  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm  

 

Joonis 40 toob näite, kuidas tuleb plokid täita. 
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Joonis 40: Näide kasutusalade teabe ploki kohta 

 

Joonis 41: Näide, kuidas lisada mitu kasutusstsenaariumit rubriigi „Kasutusalad tarbijate kasutuses" alla 

 

 

Kõige levinumad aine tehnilised funktsioonid: 

Selles jaotises tuleks kirjeldada toote koostises esineva aine kasutusala(sid) – mis on ette 
nähtud tehnilise funktsioonina. 

Teave tule esitada, kasutades valikloendit „Aine tehniline funktsioon" või kirjeldades aine 
funktsiooni/kasutusala tootes/materjalis. Kirjeldus tuleb esitada väljal „Märkused". Kui aine 
jääb tootesse eelnevast elutsükli etapist ning ei täida tootes mingit funktsiooni, võite seda 
märkida väljal „Muu”. 
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 Toodete koostises esinevate ainete puhul on asjakohased ainult järgmised 
funktsioonid10: 

 
 

                                                 
10 Lisateavet ja tervet keskkonda eraldumise kategooriate tabelit saab näha Teabele esitatavate 
nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi lisas R.12-4. ja lisas R.12-4.2, peatükis R.12: 
Kasutusala deskriptori süsteem” 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf 
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Funktsioon Selgitus 

Gaase või vedelikke neelavad ja 
imavad ained  

Gaaside või vedelike imamiseks või neelamiseks 
kasutatavad ained: filtrimaterjalid/vahendid; 
molekulaarsõelad; silikageel jne.  

Kondenseerumisvastased ained  Pindadel ja õhus kondenseerumise vältimiseks 
kasutatavad ained: tuhmumisvastased ained; 
kondensatsiooni eemaldid  

Määrdumis- ja liimumisvastased 
ained  

Määrdumist ja liimumist takistavad ained: pihustuspulber 
ja määrdumisvastased lisandid printimiseks; õlid ja 
vahad krohvide ja vaheseinte jaoks; valutsemendi 
taignad jne.  

Antistaatilised ained  Elektrostaatilise laengu kogunemise vältimiseks või 
vähendamiseks kasutatavad ained: antistaatilised 
lisaained; staatilise elektri vastased pinnatöötlusained  

Sideained  Vaik- või polümeerained pinnakattematerjalides ja 
liimainetes  

Biotsiidained   

Värvained, värvid   

Värvained, pigmendid   

Kompleksimoodustajad  Teiste ainetega (peamiselt metallioonidega) 
kombineerimiseks kasutatavad ained, et moodustada 
komplekse  

Juhid  Elektrivoolu juhtimiseks kasutatavad ained. 
Elektrolüütide allkategooriad; elektroodimaterjalid.  

Korrosioonitõrjeained ja katlakivi tõrje 
ained  

Korrosiooni tekkimise vastased ained: 
korrosioonitõrjelisaained; roostetõrjeained  

Väetised   

Täidised  Suhteliselt intertsed ja tavaliselt mittekiudsed, õhukeselt 
eraldatud ained, mida lisatakse elastomeeridele, 
plastidele, värvidele, keraamikale jne, nende mahu 
suurendamiseks  

Kinnistid  Värvaine ja kiudude vastastikuse toime tekitamiseks 
kasutatavad ained, et parandada kinnistumist  

Leegiaeglustid  Põlemise aeglustamiseks või vältimiseks materjalidesse 
või nende pinnale kantavad ained  

Vahutekitid (vahustavad vahendid)  Vahu tekitamiseks või plast- või kummimaterjalis 
kärgstruktuuri moodustamiseks kasutatavad ained: 
füüsikaliselt surugaaside paisutamise või vedeliku 
aurustamise teel või keemiliselt lagundamise teel gaasi 
tekitamisega  
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Funktsioon Selgitus 

Soojusülekande ained   

Immutusvahendid  Tahketesse materjalidesse segunemiseks kasutatavad 
ained, mis säilitavad oma algse kuju: immutusvahendid 
naha, paberi, tekstiili ja puidu jaoks. Mitte: 
leegiaeglustid; toidukonservandid; biotsiidid.  

Määrdeained ja määrdelisandid  Kahe pinna vahel ja seega nende hõõrdumise 
vähendamiseks kasutatavad ained: õlid, rasvad, vahad; 
hõõrdumist vähendavad lisaained  

Lõhnaained  Lõhna tekitamiseks, tugevdamiseks või varjamiseks 
kasutatavad ained. Mitte: toidulisandid; 
kosmeetikavahendid.  

Valgustundlikud ained ja muud 
valguskemikaalid  

Jääva fotograafilise pildi loomiseks kasutatavad ained. 
Allkategooriad: desensibilisaatorid; ilmutid; kinnistid; 
valgustundlikud ained; sensibilisaatorid; 
ähmastumisvastased ained; valgusstabilisaatorid; 
fotokordistid.  

pH-taseme regulaatorid   

Läigestusvahendid ja metalli 
pinnatöötlusvahendid 

 

Rõhuülekande vahendid   

Protsessi regulaatorid, muud kui 
polümerisatsiooni või 
vulkaniseerimisprotsesside jaoks  

(Keemilise) protsessi kiiruse reguleerimiseks 
kasutatavad ained, nt kiirendid; aktivaatorid; 
katalüsaatorid; inhibiitorid; sikatiivid; kuivamisvastased 
ained; ristsidumise vahendid; initsiaatorid; 
fotoinitsiaatorid jne.  

Protsessi regulaatorid kasutamiseks 
polümerisatsiooni või 
vulkaniseerimisprotsessides  

(Keemilise) protsessi kiiruse reguleerimiseks 
kasutatavad ained, nt kiirendid; aktivaatorid; 
katalüsaatorid; inhibiitorid; sikatiivid; kuivamisvastased 
ained; ristsidumise vahendid; initsiaatorid; 
fotoinitsiaatorid jne.  

Reprograafiavahendid (toonerid)  Jääva pildi reprodutseerimiseks kasutatavad ained  

Pooljuhid ja fotogalvaanilised ained  Ained, mille takistus on isolaatorite ja metallide 
vahepealne, ning mis on tavaliselt vahetatavad valguse, 
soojuse või elektri- või magnetväljaga, või tekitavad 
kiirgusenergia mõjul elektromootorjõudu  

Pehmendid  Materjalide pehmendamiseks kasutatavad ained, et 
parandada puudutustunnet, hõlbustada 
viimistlusprotsesse või anda painduvust või parandada 
töödeldavust. Allkategooriad: koalestseeruvad ained; 
nahaviimistlustooted (nahatehnoloogia); 
devulkaniseerimisained; pehmendid; pundumist 
tõhustavad ained; veepehmendid; plastifikaatorid.  
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Funktsioon Selgitus 

Lahustid  Lahustamiseks, vedeldamiseks, lahjendamiseks ja 
ekstraktimiseks kasutatavad ained: ekstraktsiooniained; 
värvi-, laki-, liimilahustid ja vedeldid ning muude 
materjalide lahustid ja vedeldid  

Stabilisaatorid  Materjalides spontaansete muutuste või materjalide 
vananemise vältimiseks või aeglustamiseks kasutatavad 
ained  

Pindaktiivsed ained  Vedelike pinna ja/või pindpinevuse vähendamiseks ning 
puhastamise, märgamise, dispergeerimise jne 
parandamiseks kasutatavad ained.  

Parkained  Loomanahkade ja nahkade töötlemiseks kasutatavad 
ained  

Viskoossuse regulaatorid  Teiste ainete või preparaatide, millele viskoossuse 
regulaatorit on lisatud, voolavusomaduste muutmiseks 
kasutatavad ained  

Muud   

 

 Teil on võimalus märkida, et selles jaotises teie märgitud kasutusala on 
konfidentsiaalne. Sel juhul tuleb märkida põhjendus. Palun vaadake, kuidas märkida 
teave konfidentsiaalsena käesoleva juhendi peatükist 5.7. 

 

5.10.1 Näited andmebaasi IUCLID jaotiste 3.4 ja 3.5 täitmise kohta 

 
Järgmised näited on selle kohta, kuidas kirjeldada vabas tekstis tooteid ja nende 
kasutusalasid IUCLID-i jaotises 3.4 ja märkida vastavad kasutusala deskriptorid IUCLID-i 
jaotises 3.5. 

 

Näide 1 

 

Teave, mida võib esitada IUCLID-i jaotises 3.4 (vaba teksti kujul) 

Kindlaksmääratud kasutusala number: 1 

Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: „Plasttooli kasutusala” 

Tootekategooria: AC 13 Plasttooted: Mööbel 

Toode on tool. Iste, seljatugi ja käetoed on valmistatud plastist, mis sisaldab 3 % väga 
ohtlikku ainet, mille tagajärjel on aine sisaldus kogu tootes ligikaudu 1 massiprotsent. Jalad 
on metallist. Tooli kasutavad tarbijad peamiselt siseruumides, aga võib kasutada ka 
töökohas. See on peamiselt siseruumides kasutamiseks, aga võidakse kasutada ka väljas. 
Toolile istumisel puutuvad tooli plastosad kokku naha või riietega.  
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Teave, mida võib esitada IUCLID-i jaotises 3.5 

 Kastidesse „Kasutusalad kutsetöötajate kasutuses” ja „Kasutusalad tarbijate 
kasutuses” võib märkida järgmise teabe:  

 Kindlaksmääratud kasutusala number: 1 

 Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: „Plasttooli kasutusala” 

 Tootekategooria: AC 13 Plasttooted 

 Keskkonda eraldumise kategooria: ERC 10a (Pikaealiste toodete ja materjalide, 
millest ainete eraldumine on väike, laialdane hajus kasutamine välitingimustes) ja 
ERC 11a (Pikaealiste toodete ja materjalide, millest ainete eraldumine on väike, 
laialdane hajus kasutamine sisetingimustes). 

 (Võite lisada need kaks ERC-numbrit ühe kindlaksmääratud kasutusala alla või luua 
iga ERC-numbri kohta eraldi kindlaksmääratud kasutusala, eraldi reale). 

 Tehniline funktsioon: Pehmendi 

 

 

Näide 2 

 

Teave, mida võib esitada IUCLID-i jaotises 3.4 (vaba teksti kujul) 

Kindlaksmääratud kasutusala number: 1 

Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: „Plastist kanalisatsioonitoru kasutusala” 

Tootekategooria: AC 13 Plasttooted: Ehituskaubad 

Toodet on kanalisatsioonitoru. See on valmistatud plastist, mis sisaldab 2 % väga ohtlikku 
ainet. Toru paigaldavad spetsialistid. See on kasutamiseks ainult välitingimustes, kus toru 
materjal puutub kokku pinnasega ja majapidamistest/hoonetest reoveepuhastusjaama 
suunduva heitveega. 

 

Teave, mida võib esitada IUCLID-i jaotises 3.5 

 Kasti „Kasutusalad kutsetöötajate kasutuses” võib märkida järgmise teabe:  

 Kindlaksmääratud kasutusala number: 1 

 Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: „Plastist kanalisatsioonitoru kasutusala” 

 Tootekategooria: AC 13 Plasttooted 

 Keskkonda eraldumise kategooria: ERC 10a (Pikaealiste toodete ja materjalide, 
millest ainete eraldumine on väike, laialdane hajus kasutamine välitingimustes) 

 Tehniline funktsioon: Stabilisaator 
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Näide 3 

 

Teave, mida võib esitada IUCLID-i jaotises 3.4 (vaba teksti kujul) 

Kindlaksmääratud kasutusala number: 1 

Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: „Tekstiilitöötlus” 

Tootekategooria: AC 5 Riie, tekstiil ja rõivad 

Toode on tekstiilist pooltoode. See sisaldab 3 % väga ohtlikku ainet. Tekstiili töödeldakse 
edasi tekstiiliviimistluses, sealhulgas pesemis- ja/või termotöötlusprotsessides kõrgel 
temperatuuril.  

 

Teave, mida võib esitada IUCLID-i jaotises 3.5 

 Kasti „Kasutusalad töötajate kasutuses tööstuskeskkonnas” võib märkida järgmise 
teabe:  

 Kindlaksmääratud kasutusala number: 1 

 Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: „Tekstiilitöötlus” 

 Tootekategooria: AC 5 Riie, tekstiil ja rõivad 

 Keskkonda eraldumise kategooria: ERC 12b (Toodete tööstuslik töötlemine 
abrasiivtehnikatega (suur ainete eraldumine) 

 Tehniline funktsioon: Pindaktiivne aine 

 

Näide 4 

 

Teave, mida võib esitada IUCLID-i jaotises 3.4 (vaba teksti kujul) 

Kindlaksmääratud kasutusala number: 1 

Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: „Televiisori plastkorpuse kasutusala” 

Tootekategooria: AC 13 Plasttooted 

Imporditud toode on televiisor. Televiisori korpus/välisosa on valmistatud plastmaterjalist, mis 
sisaldab 15 % väga ohtlikku ainet. Televiisorit kasutavad tarbijad siseruumides. Kõrvaldatud 
televiisorit tuleb käidelda elektroonikaromuna.  

NB: Palun pange tähele, et ettevõtted, kes koguvad teavet mitte ainult terve toote kohta, vaid 
ka nende osade kohta, võivad vabatahtlikult koostada oma teate ECHA-le selle põhjal. 

Juhised toodete koostises esinevatele ainetele esitatavate nõuete kohta: 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_en.pdf  

 

Teave, mida võib esitada IUCLID-i jaotises 3.5 

 Kasti „Kasutusalad tarbijate kasutuses” võib esitada järgmise teabe:  

 Kindlaksmääratud kasutusala number: 1 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_en.pdf
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 Kindlaksmääratud kasutusala nimetus: „Televiisori plastkorpuse kasutusala” 

 Tootekategooria: AC 13 Plasttooted 

 Keskkonda eraldumise kategooria: ERC 10a (Pikaealiste toodete ja materjalide, 
millest ainete eraldumine on väike, laialdane hajus kasutamine sisetingimustes) 

 Tehniline funktsioon: Leegiaeglusti 



Andmete esitamise käsiraamat 

20. osa – Kuidas koostada ja esitada toodetes 
sisalduvate ainete teadet IUCLIDi abil  

 

Versioon 1.0  Lk 49 / 67 

Väljaandmise kuupäev: 04/2011  

 

 

6 TOODETE KOOSTISES ESINEVATEST AINETEST 
TEAVITAMISE TOIMIKU LOOMINE 

 Valige andmebaasi IUCLID peakuvalt (tegumipaneel) valiku „Substance” alt käsk 
„Update”. 

 Kõik kättesaadavad ained on kuvatud; valige aine, millest teatamise toimiku soovite 
koostada. 

 Paremklõpsake otsingutulemuste loetelus kuvatud ainel. Valige hüpikmenüüst kausta 
loomiseks käsk „Create Dossier” (Joonis 42). 

Joonis 42: Käsu „Create Dossier” valimine hüpikmenüüst 

 

 Kuvatakse toimiku loomise abimees. 

 1. samm: valige toimiku mall „REACH Notification of substance in article” (REACHi 
teade toote koostises esineva aine kohta) (Joonis 43). 
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Joonis 43: Toimiku malli valimine  

 
 2. samm: määrake salastatuse aste: vaikimisi on selleks „Not confidential” 

(„Mittekonfidentsiaalne”). Selleks et veenduda, et kogu teave teie andmestikust on 
lisatud teie ainest teavitamise toimikusse, palun klõpsake nuppu „Select all” nii 
jaotises „Konfidentsiaalsus” kui ka „Valitud reguleerimisprogrammiga piiratud kasutus” 
(Joonis 44). 

Joonis 44: Konfidentsiaalsusnõue ja Reguleerimisprogrammi filtreerimine 

 
 3. samm: Kontrollige kõikide toimiku loomisel kasutatavate dokumentide olekut 

(täielik, poolik). Selles etapis kontrollige ka, et kõik teie ainest teavitamise toimiku 
olulised jaotised oleksid valitud, kuna ainult need dokumendid ilmuvad teie toimikus 
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(Joonis 45). Toodete koostises esinevast ainest teavitamise olulisteks jaotisteks on 
1.2, 1.3 (vastavalt vajadusele) ning 2.1, 3.2, 3.3, 3.4 ja 3.5. 

Joonis 45: Andmete lisamine toimikusse 

 

 

 4. samm: kontrollige näitajate välja taset. Soovitame teil jätta valik vaikimisi 
seadistatud väärtuse peale „Kõik väljad – kaasa arvatud konfidentsiaalne 
katsematerjali info”. 

 5. samm: kontrollige, kas kõik olulised objektid on teie toimikusse kaasatud (juriidiline 
isik, võrdlusaine(d), tegevuskohad jne) (Joonis 46). 
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Joonis 46: Valitud objektide kontrollimine 

 
 6. samm: trükkige väljale „Name” aine nimetus, mille kohta teade on koostatud 

(Joonis 47). 

Joonis 47: Nimetuse ja administratiivse teabe väli 
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 Viimase etapina klõpsake nupul „Finish“, muutmata midagi omanikukaitse 
seadistustes „Ownership protection settings” (Joonis 48). 

Joonis 48: Omanikukaitse seadistused 

 

 

 Aken teavitab teid edukast importimisest. Klõpsates nuppu <View dossier>, 
kuvatakse ka toimik (Joonis 49). 

Joonis 49: Viimane sõnum toimiku loomisel  

 

 Üksikasjalik teave andmebaasi IUCLID toimiku päise koostamise kohta on 4. andmete 
edastamise käsiraamatus, mis asub aadressil: 

http://echa.europa.eu/reachit/registration-it_en.asp. 

 

 On tungivalt soovitatav kasutada selles etapis tehnilise terviklikkuse kontrollimise 
(TCC) vahendit. See IUCLID 5 pistikprogramm tuvastab toimikus puuduva teabe enne 
toimiku eksportimist ja REACH-IT-i kaudu ECHA-le esitamist. 

Selleks klikkige hiire parema klahviga toimikul ja valige <Run TCC> (Joonis 50). 

 

http://echa.europa.eu/reachit/registration-it_en.asp
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Joonis 50: Toimikul TCC käitamise tööriist 

 

TCC pistikprogrammi viimase versiooni saate alla laadida IUCLID 5 veebisaidilt: 

http://iuclid.echa.europa.eu/ 

http://iuclid.echa.europa.eu/
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7 TEATAMISTOIMIKU EKSPORTIMINE 

 Teatamistoimik tuleb REACH-IT-i kaudu ametile saatmiseks eksportida.  

 Klõpsake IUCLID-i peakuval toimikuikooni või linki „View” (Joonis 51). 

Joonis 51: Toimiku eelvaatlemine 

 

 Valige oma teatamistoimik, paremklõpsake sellel ja valige „Export” (Joonis 52). 

Joonis 52: Toimiku eksportimine 

 
 Eksportimisabiline küsib teilt, kas soovite toimikule märkusi lisada. Tavaolukorras 

valige „Export without annotations” („Ekspordi märkusteta”) (kui te pole oma 
toimikusse märkustena olulist teavet lisanud) ja klõpsake nuppu <Next> (Joonis 53). 
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Joonis 53: Märkuste lisamise valimine eksportimisel 

 

 

 Järgmises etapis määrake asukoht, kuhu soovite oma toimiku salvestada, klõpsates 

nuppu  (Joonis 54). 

Joonis 54: Salvestamise nupp ja asukoht 

 

 Seejärel klõpsake nuppu <Finish>. Toimik on eksporditud määratud asukohta; ilmub 
kinnitusteade (Joonis 55). 

Joonis 55: Eksportimise protsessi kulgemise raport 
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8 TOIMIKU UUENDAMINE 

Kui soovite lisada oma teatamistoimikusse täiendavat teavet, võite seda teha ilma kogu ainet 
puudutavat teavet uuesti ümber trükkimata. 

 Minge peakuval ülesannete (tasks) juurde ja klõpsake valiku „Substance” (Aine) all 
käsku „Update” (Joonis 56). 

Joonis 56: Uuendamislingi valimine 

 

 Valige loetelust aine, mille kohta soovite uut teavet lisada ja topeltklõpsake sellel. 
Valige aineandmestiku puuvaatest jaotised, mida soovite uuendada. Muutke vajalikke 

jaotisi, klõpsates <Edit item> nuppu . 

 Toimiku loomise 6. sammul (toimiku päis) märkige viimase eduka esitamise number 
ja uuendamise põhjus (Joonis 57). 

On tungivalt soovitatav oma teadet ajakohastatuna hoida. Kui teates esitatud teave muutub, 
tuleks teadet uuendada. 
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Joonis 57: Märkige uuendamise põhjus 

 

 

 Kui soovite toodete koostises esineva aine kohta teate esitada, ärge unustage 
IUCLID-i jaotises 1.3 märkida teie ainele juba antud viitenumbrit (teate numbrit). 

 

Toimiku loomiseks ja eksportimiseks järgige käsiraamatu peatükke 6 ja 7. 

 

 Märgitud kasutusalal aine kasutamise lõpetamise korral ei ole vaja uuendatud IUCLID 5 
toimikut esitada. Võite sellest teavitada ECHA-t otse REACH-IT-is funktsiooni „Tootmise 
lõpetamine” abil. Samamoodi, kui olete uuesti ainet tootma või importima hakanud, 
saate ECHA-t teavitada funktsiooni „Uuesti alustamine” abil. Üksikasjalikud andmed 
nende funktsioonide kasutamise kohta on esitatud peatükis 3.4 „REACH-IT-i ettevõtte 
kasutaja juhendi 6. osas – Toimiku esitamine” aadressil: 

http://echa.europa.eu/reachit/ium_en.asp 

http://echa.europa.eu/reachit/ium_en.asp
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9 HTOODETE KOOSTISES ESINEVATE AINETE KOHTA 
TEATE EDASTAMINE ECHALE 

9.1 1. samm: ettevõtte registreerimine REACH-IT-is  

 Kui teil pole REACH-IT-kontot, tutvuge tööstusettevõtete käsiraamatu 2. osaga, mis 
asub aadressil: 

  http://echa.europa.eu/reachit/createaccount-it_en.asp 

 Kui teil on REACH-IT-konto, võite selle sammu vahele jätta. 

 

9.2 2. samm: REACH-IT-i sisselogimine 

 REACH-IT-i kasutamiseks minge ECHA veebilehele aadressil: 

  https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces 

 REACH-IT-is klõpsake nupul „login” (Joonis 58). 

Joonis 58: REACH-IT-i sisselogimine 

 

 

9.3 3. samm: toodete koostises esineva aine kohta teate 
edastamise alustamine 

 Toimiku edastamise alustamiseks minge menüüsse „Registreerimine / teavitamine” ja 
klõpsake käsku „Esita registreerimine/teavitamine” (Joonis 59). 

http://echa.europa.eu/reachit/createaccount-it_en.asp
https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces
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Joonis 59: Teatise edastamise alustamine 

 

 

 Avaneb lehekülg <Submit Dossier intro> (Joonis 60). 

 Palun valige „Teade toote koostises esineva aine kohta” rippmenüüst „Esitamise liik” 
(Joonis 60). 

Joonis 60: Toimiku teabe edastamine 

 

 

 Kui olete esitamise liigi valinud, ilmub deklaratsioon, millega tuleb nõustuda, tehes 
märke märkmeruutu, enne kui saate esitamisega edasi liikuda (Joonis 61).  
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Joonis 61: Toimiku teabe edastamine – 2. osa 

 

 

9.4 4. samm: teate üleslaadimine 

 Täitke failinime ja CAPTCHA-tekstiga seotud kohustuslikud väljad (*) (Joonis 62). 

Joonis 62: Edastage toimik 

 
 Klõpsake dialoogiakna avamiseks valikut <Browse>, misjärel saate valida 

üleslaaditava toimikufaili. Näete välja <File name> oma arvutisse salvestatud .i5z-
failile ilmuvat linki. 

 Teie ainefail peab olema eelnevalt andmebaasis IUCLID 5 valmis tehtud ja lõppema 
faililaiendiga ‘.i5z’. 

  

 Sisestage kuvatav CAPTCHA (*). Täiendavat teavet CAPTCHA-teksti kohta leiate 
REACH-ITi ettevõtte kasutaja juhendi 1. osast. 

 Toimikute, mille failisuurus on 20 MB või rohkem, üleslaadimise peab ECHA esmalt 
heaks kiitma. Klõpsake valikut <request a large file access code>  

 

 Seejärel klõpsake valikut <Submit dossier>. Pärast toimiku esitamist avaneb toimiku 
üleslaadimise edenemisnäitur, mis näitab teie üleslaadimisprotsessi kulgemist. 
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 Kui toimik on üles laetud, avaneb valiku <Confirm Dossier Submission> lehekülg 
(Joonis 63). 

Joonis 63:  Kinnita toimiku esitamist-lehekülg 

 

 

 Kontrollige esitatud andmed hoolikalt üle, seejärel klõpsake toimiku lõplikuks 
esitamiseks valikut <Confirm submission>.  

Kui otsustate esitamise katkestada, klõpsake valikut <Cancel submission> ja üles laetud 
andmeid ei edastata REACH-ITi süsteemi. 

 

9.5 5. samm: kinnitage teate esitamine 
Avaneb „Dossier Submission Successful” („Toimiku edastamine õnnestus”) lehekülg 
(Joonis 64). Seal kuvatakse kinnitusteade ja edastamise number. Lisaks saate 
kinnitusaruannet sisaldava kinnitussõnumi ka oma REACH-ITi postkasti.  
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Joonis 64: Kinnitage toimiku edastamist edastamisnumbriga 

 

Klõpsake edastamisaruande vaatamiseks valikut <Message box> (Klõpsake valikul 
<Download submission report>) (Joonis 65). 

Joonis 65: Vaade postkasti lehel 

 

 

9.6 6. samm: teatisenumbri saamine 
Kui teie teade on terviklik ja läbib kehtivate reeglite kontrolli, saate oma REACH-IT-i postkasti 
teise sõnumi (Joonis 66), mis sisaldab teatisenumbrit (viitenumber) ning uuendatud 
edastamisaruannet 
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(Joonis 67)

 

Joonis 67  

Joonis 66: Asutusesisene sõnum teatenumbriga 
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Joonis 67: Edastamisaruanne 
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9.7 Toimiku edastamise ebaõnnestumine 
Toimiku edastamise ebaõnnestumisest teavitatakse teid REACH-ITi postkasti kaudu. 

Klõpsake linki <Show>, misjärel kuvatakse sõnumi üksikasjad (Joonis 68), nt toimik ei ole 
kooskõlas kehtivate reeglitega või on tegu vigase failiformaadiga. Toimiku edastamise 
ebaõnnestumise põhjus edastatakse teile sõnumis. Sõnumis esitatud teave on vaid 
kokkuvõte. 

Üksikasjalikuma teabe jaoks saate PDF-formaadis laadida alla edastamisaruande 
(<Download submission report>) või minna toimiku juurde (<Go to dossier>) täieliku toimiku 
teabe vaatamiseks. 

Joonis 68: Asutusesisene sõnum toimiku edastamise ebaõnnestumise üksikasjadega  
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